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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АСДС – автоматизована система документообігу суду 

ВССУ – Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i 

кримiнальних справ 

ВСУ – Верховний Суд України 

ЗУ – Закон України 

ЗУНР – Західноукраїнська Народна Республіка 

Інструкція з діловодства... – Інструкція з діловодства в місцевих загальних 

судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, 

Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджена наказом Державної 

Судової Адміністрації України від 17.12.2013 р. № 173 

КАС – Кодекс адміністративного судочинства 

КСУ – Конституційний Суд України 

РБ – Республіка Білорусь 

РФ – Російська Федерація 

УНР – Українська Народна Республіка 

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка 

ЦК – Цивільний кодекс 

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розглядаючи в ретроспективі розвиток законодавства і 

правової думки про цивільне судочинство та оцінюючи його сучасний стан, усе 

більш очевидним стає необхідність нового пошуку належної моделі цивільного су-

дочинства, обґрунтування її базисних характеристик, ефективних конструкцій про-

цесуальної діяльності суду й осіб, які беруть участь у справі.  

Варто зазначити, що останні кодифікації галузей матеріального і процесуаль-

ного права відобразили напрацювання новітніх наукових течій і шкіл, а також етапи 

розвитку самої цивілістичної думки. Проте, мова йде навіть не стільки про вдоско-

налення чинного законодавства, скільки про формування нової доктрини і традиції 

цивільного процесу, особливо на фоні європейських прагнень України. У цьому 

зв’язку видається цілком закономірним і знаковим звернення до таких категорій ци-

вільної процесуальної науки, які мають не тільки незмінні ціннісні аспекти для здій-

снення правосуддя в цивільних справах, але й значною мірою обумовлюють зміст 

цивільних процесуальних правовідносин. 

У розглянутому смисловому ряду особливе місце як об’єкт наукового аналізу 

займають повноваження суду першої інстанції. Процесуальна теорія і раніше приді-

ляла увагу дослідженням у різних аспектах повноважень суду у сфері цивільної 

юрисдикції. Перші спроби систематизованого викладу сутності повноважень суду в 

контексті його прав і обов’язків були зроблені ще в період становлення цивільної 

процесуальної доктрини як самостійної. Роботи К.Н. Аннєнкова, О.Л. Боровиковсь-

кого, Є.В. Васьковського, А.Х. Гольмстена, І.Є. Енгельмана, М.І. Малініна, 

К.І. Малишева, Є.О. Нефедьєва, Т.М. Яблочкова та інших відобразили перші кроки 

на шляху теоретичного вирішення багатьох проблем правозастосування, зокрема й 

питань, що стосуються повноважень суду першої інстанції. 

Подальша характеристика судових повноважень і, власне, конкретні її ре-

зультати для теорії і практики правосуддя у цивільних справах збіглися з обґрунту-

ванням, як відомо, специфічно галузевої моделі судочинства, що було одним із го-

ловних досягнень цивільної процесуальної науки радянського періоду і плеяди її 
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фундаторів С.Н. Абрамова, О.Т. Боннера, Л.А. Ванєєвої, М.А. Вікут, Р.Є. Гукасяна, 

М.А. Гурвича, А.О. Добровольского, П.Ф. Єлісейкіна, І.М. Зайцева, М.Б. Зейдера, 

С.Ю. Каца, О.П. Клейнмана, О.Ф. Козлова, К.І. Комісарова, Є.Г. Пушкаря, 

М.К. Треушнікова, Н.О. Чечиної, Д.М. Чечота, М.Й. Штефана, К.С. Юдельсона. 

Сучасна процесуальна наука, в умовах формування нового предмету науко-

вих досліджень, продовжує вивчення проблематики належних юрисдикційних пов-

новажень всієї системи цивільної юрисдикції, приділяючи, передусім, увагу повно-

важенням суду першої інстанції. Про це свідчать роботи Ю.В. Білоусова, В.І. Бобри-

ка, С.С. Бичкової, О.В. Гетманцева, О.О. Грабовської, К.В. Гусарова, 

О.В. Дем’янової, О.С. Захарової, І.О. Ізарової, О.О. Кармази, Н.О. Кіреєвої, 

В.В. Комарова, В.А. Кройтора, М.П. Курила, Ю.Д. Притики, В.І. Тертишнікова, 

Г.П. Тимченка, С.Я. Фурси, Є.О. Харитонова, М.М. Ясинка та інших відомих дослі-

дників. 

Проте, з позиції заявленої доктрини суду як основного суб’єкта цивільних 

процесуальних відносин, видно певну однобічність проведених досліджень його по-

вноважень, і, як наслідок, об’єктивні труднощі у формулюванні концептуально за-

вершених висновків. Хоча саме сьогодні зростає актуальність вирішення питань, 

пов’язаних із прийнятним співвідношенням приватних і публічних засад у цивіль-

ному судочинстві, можливістю судового керівництва процесом або навпаки, поси-

лення змагальної складової цивільної процесуальної діяльності, а також з аналізом 

інших чинників, здатних вплинути на формування правового становища суду.  

Тому йдеться про вибір напряму подальшого розвитку вітчизняного цивіль-

ного судочинства, прогноз сутності необхідних реформ та їх наслідків, що вбачаєть-

ся особливо важливим у світлі європейського вибору і прикладів європейських ре-

форм сфери цивільної юрисдикції останнього десятиліття, а також очікувань і пот-

реб нашого суспільства з огляду на численні структурні зміни судової системи в 

Україні. Усе це тільки підкреслює актуальність і значущість всебічного дисертацій-

ного дослідження повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції як одно-

го з можливих інструментаріїв вирішення зазначених завдань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
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дослідження здійснювалося в рамках науково-дослідницьких робіт кафедр цивіль-

ного права та судочинства Юридичного інституту Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника відповідно до державної цільової комплексної 

програми «Шляхи удосконалення способів захисту прав і законних інтересів фізич-

них та юридичних осіб в умовах проведення судової реформи в Україні» (номер 

державної реєстрації 0110U006559). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка 

концептуальних положень теорії повноважень суду першої інстанції, узагальнення 

вітчизняного та зарубіжного досвіду їх здійснення, виявлення проблемних аспектів 

реалізації в сучасних умовах функціонування цивільної юрисдикції, визначення на-

лежної моделі таких повноважень, перспектив її розвитку, а також формулювання 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення цивільного процесуального законо-

давства. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі задачі: 

- визначити, в умовах безперервної еволюції законодавства та правової думки 

про цивільне судочинство, основні етапи становлення та розвитку повноважень суду 

першої інстанції; 

- узагальнити наявні теоретичні погляди та наукові підходи до розуміння по-

няття «повноваження суду першої інстанції» в контексті не тільки важливості фор-

мування понятійного апарату цього дослідження, але й характерних ознак та автор-

ського визначення даного поняття; 

- проаналізувати спільні і відмінні ознаки, переваги й недоліки системи пов-

новажень суду першої інстанції цивільної юрисдикції, що склалася в Україні та за-

рубіжних країнах; 

- виявити проблемні аспекти реалізації повноважень суду першої інстанції в 

позовному провадженні з урахуванням стадійності цивільного процесу і здійснення 

цивільних процесуальних відносин; 

- обґрунтувати особливості повноважень суду першої інстанції в непозовних 

провадженнях в умовах необхідності оптимізації цивільної процесуальної діяльності 

і впливу глобальних тенденцій на розвиток цивільного судочинства в Україні;  
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- визначити напрями розвитку повноважень суду першої інстанції у сфері ци-

вільної юрисдикції та сформулювати пропозиції щодо вдосконалення цивільного 

процесуального законодавства та практики його застосування. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час здійс-

нення правосуддя у цивільних справах. 

Предметом дослідження є повноваження суду першої інстанції у сфері циві-

льної юрисдикції, доктрина і практика їх регламентації, національний та зарубіжний 

досвід ведення цивільного судочинства. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становить система загальнонаукових і загальноправових способів пізнання явищ, а 

також спеціальні методи дослідження науки цивільного процесуального права. Ос-

новоположним загальнонауковим методом цього дослідження є принципи, закони і 

категорії діалектики, які сприяли різноаспектному аналізу повноважень суду першої 

інстанції, виявленню основних суперечностей у їх розвитку, обґрунтуванню най-

більш оптимальних шляхів їх вирішення в умовах постійних змін правової сфери, 

створенню адекватної очікуванням і потребам суспільства юридичної практики. Зо-

крема, дозволили вивчити природу повноважень суду першої інстанції у сфері циві-

льної юрисдикції, дати їх сучасну інтерпретацію, визначити єдність і протилежність 

підходів до закріплення прав і обов’язків суду, вийти на новий рівень знання про 

можливі напрями судового керівництва процесом (підрозділ 1.1). Системний аналіз 

надав можливість сформулювати нові висновки й наукові гіпотези про систему пов-

новажень суду першої інстанції (підрозділ 1.3). Діяльнісний підхід дозволив провес-

ти дослідження повноважень суду першої інстанції з позицій структури цивільного 

процесу, сутності його стадій та проваджень, цивільних процесуальних правовідно-

син та особливостей їх здійснення на різних етапах судової діяльності (підрозді-

ли 2.1-3.2). 

У дисертаційному дослідженні використовувалися також інші загальнонау-

кові методи пізнання: об’єктивності і всебічності аналізу предмету, руху від абстра-

ктного до конкретного і від конкретного до абстрактного, аналізу й синтезу, дедукції 

та індукції, порівняльного та історичного методів, що характеризує рівень осмис-
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лення проблеми повноважень суду першої інстанції у сфері цивільної юрисдикції, 

місце і значення сформульованих теоретичних положень у системі наукового знання 

про правосуддя в цивільних справах.  

Особливості даної роботи зумовили використання також загальноправових 

способів вивчення дійсності. До них належать: формально-логічний метод, застосу-

вання якого сприяло формуванню понятійного апарату дослідження (підрозділ 1.1); 

історико-правовий аналіз був необхідний для розуміння витоків становлення і само-

го процесу формування повноважень суду першої інстанції з плином часу, його за-

кономірностей, характеру необхідних сьогодні перетворень цивільного судочинства, 

з урахуванням цінності отриманого досвіду (підрозділ 1.2); порівняльно-правовий 

метод використовувався для пізнання загального й відмінного у правовому регулю-

ванні повноважень суду першої інстанції в Україні й зарубіжних країнах, переваг та 

недоліків пропонованих законодавчих рішень, удосконалення на цій основі націона-

льної теорії та практики цивільного судочинства (підрозділ 1.3); метод догматич-

ного аналізу був використаний для визначення сутності сучасної нормативної моделі 

повноважень суду першої інстанції, вивчення чинних цивільних процесуальних 

норм права (розділи 2, 3); метод прогнозування дозволив сформулювати судження 

про ймовірний майбутній стан і перспективи розвитку повноважень суду першої ін-

станції в цивільному судочинстві (розділи 2, 3). 

Спеціальним методом вивчення повноважень суду першої інстанції у сфері 

цивільної юрисдикції став метод узагальнення та аналізу судової практики, який 

дозволив виявити прогалини цивільного процесуального законодавства, а також по-

єднати результати теоретичної частини дослідження та можливості їх правозастосу-

вання, сформулювати основні положення і загальні висновки цього дисертаційного 

дослідження (підрозділи 2.1-2.4). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в межах пред-

мету вітчизняної цивілістичної процесуальної науки, ця робота є одним із перших 

дисертаційних досліджень повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції. 

Наукову новизну дисертації складають такі основні положення, висновки і рекомен-

дації: 
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вперше: 

1) зроблено висновок, що повноваження суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції – це нерозривно пов’язані між собою права і обов’язки, що можуть бути 

безпосередньо втілені у діях суду, спрямовані на розгляд усіх справ, що підлягають 

вирішенню в порядку цивільного судочинства, та вчинення інших дій, якими наді-

лено суд першої інстанції цивільної юрисдикції відповідно до норм цивільно-

процесуального законодавства для досягнення завдань цивільного судочинства; 

2) запропоновано ввести в цивільно-процесуальне законодавство термін 

«пропонована третя особа», який буде означати особу, яку учасники цивільного 

процесу бажають залучити до участі у справі в якості третьої особи, а також ту, якій 

суд запропонував прийняти участь у справі в якості третьої особи, проте згоди на 

участь ще не отримав; 

3) визначено особливості інституту забезпечення доказів, які відрізняють йо-

го від витребування доказів – це терміновість та наявність ризику ускладнення по-

дання чи неможливості подання доказів у майбутньому, а також запропоновано на-

дати сторонам можливість подавати заяву про витребування доказів під час розгляду 

справи по суті в тому випадку, коли дана заява не була подана з поважних причин; 

4) обгрунтовано положення про необхідність законодавчого закріплення по-

вноваження суду по прийняттю ухвали про часткове визнання відповідачем позову; 

5) запропоновано надати суду першої інстанції цивільної юрисдикції повно-

важення переглядати та скасовувати виключний перелік своїх ухвал в порядку ви-

правлення процесуальних недоліків; 

6) сформульовано авторське визначення додаткового рішення суду – це вид 

судового рішення, яке випливає з основного рішення, ґрунтується на ньому та усу-

ває його неповноту, а також доведено тезу про те, що додаткове рішення не повинно 

змінювати не тільки суть основного рішення, а взагалі будь-яку його частину. 

отримали подальший розвиток положення щодо: 

7) активності суду в цивільному судочинстві, яка не може проявлятися без-

посередньо у витребуванні доказів, шляхом доповнення її обов’язком суду вислов-

лювати пропозицію сторонам чи іншим особам подати відповідні необхідні докази; 
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8) необхідності обмеження підстави залишення позовної заяви без розгляду, 

якщо належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився в судове засідан-

ня, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності тільки 

тими випадками, коли позивач не з’явився двічі підряд; 

9) важливості обмеження підстави повернення позовної заяви, якщо її від 

імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи тільки 

тими випадками, коли особа звернулася до суду за захистом прав, свобод та інте-

ресів інших осіб у випадках, не передбачених законом; 

10) повноваження суду закривати провадження у справі у випадку відсутнос-

ті спадкоємців після смерті фізичної особи, яка була однією із сторін справи. 

удосконалено: 

11) порядок об’єднання судом в одне провадження кількох пов’язаних між 

собою позовних вимог, наданням суду можливості об’єднувати вимоги, які не є од-

норідними та роз’єднання позовних вимог за ініціативою суду, запровадивши пра-

вило про залишення роз’єднаних справ у провадженні того складу суду, який при-

йняв ухвалу про їх роз’єднання; 

12) вчення про процесуальну форму участі заінтересованих осіб у справах 

окремого провадження, шляхом законодавчого закріплення необов’язковості їх за-

лучення, крім випадків, прямо передбачених законом, а також здійснення даного за-

лучення в порядку, передбаченому для третіх осіб, які не заявляють самостійних 

вимог щодо предмету спору; 

13) доктринальні підходи до визначення повноважень суду на попередньому 

судовому засіданні, закріпивши право суду не тільки вирішувати питання про вжит-

тя заходів забезпечення позову, а й безпосередньо вживати їх у попередньому судо-

вому засіданні. 

Практичне значення отриманих результатів визначається актуальністю 

вибраної теми, новизною положень і висновків. Викладені теоретичні положення, 

висновки, пропозиції і рекомендації можуть бути використані: у науково-

дослідницькій сфері – для подальших досліджень актуальних проблем науки циві-

льного процесуального права, а також для продовження наукової розробки теорії 
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повноважень суду першої інстанції; у законопроектній роботі – при складанні нових 

процесуальних кодексів, внесенні змін і доповнень у діючий Цивільний процесуаль-

ний кодекс; у правозастосувальній практиці – для використання судом при тракту-

ванні цивільних процесуальних норм або при обґрунтуванні судових рішень; у на-

вчальному процесі – в ході викладання учбової дисципліни «Цивільний процес», 

при підготовці навчальної літератури і учбово-методичних матеріалів до семінарів і 

практичних занять з указаної дисципліни. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки і рекоме-

ндації дисертації обговорювалися на наукових конференціях, круглих столах, семі-

нарах, зокрема, на міжнародних науково-практичних конференціях: «Законодавство 

України у світлі сучасних активних реформаційних процесів» (м. Київ, 11-12 жовтня 

2013 р.), «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (м. Львів, 18-19 

жовтня 2013 р.), «Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на 

нормотворчу діяльність та юридичну практику» (м. Донецьк, 7-8 березня 2014 р.), 

«Право: історія, теорія, практика» (м. Львів, 14-15 березня 2014 р.), «Європейські 

стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом» (м. Київ, 26 

вересня 2014 року); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вче-

них і аспірантів «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод 

людини і громадянина» (м. Івано-Франківськ, 26 квітня 2013 р. та 16 травня 2014 р.). 

Публікації. Основні результати і висновки дисертаційного дослідження 

знайшли відображення в шести наукових працях, опублікованих у наукових фахо-

вих виданнях, одна з яких є іноземним науковим фаховим виданням, а також у 7 те-

зах доповідей на наукових та науково-практичних конференціях.  
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДУ 

ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 

 

1.1 Стан наукової розробленості проблеми повноважень суду першої 

інстанції в цивільному судочинстві 

 

Відповідно до Закону України (ЗУ) «Про судоустрій і статус суддів» [197], 

судочинство здійснюється Конституційним Судом України (КСУ) та судами загаль-

ної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему, а КСУ є єди-

ним органом конституційної юрисдикції в Україні. Систему судів загальної юрисди-

кції складають місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди і Верховний 

Суд України (ВСУ). Місцевими загальними судами є районні, міжрайонні, районні у 

містах, міські та міськрайонні суди. В той же час місцевий суд є судом першої ін-

станції. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні 

справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, 

передбачених процесуальним законом. 

Для більш детального поділу місцевих загальних судів необхідно звернутися 

до глави 2 Цивільного процесуального кожексу (ЦПК) України, яка носить назву 

«Цивільна юрисдикція», ч. 1 ст. 15 якої визначає, що суди розглядають у порядку 

цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорю-

ваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, 

сімейних, трудових відносин, а також інших правовідносин, крім випадків, коли ро-

згляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства [350]. Виходячи з 

цього, багато науковців, зокрема В.В. Комаров [131, с. 28], В.М. Коротун [122], 

Є.О. Харитонов [347, с. 126], С.Я. Фурса [346, с. 256], В.М. Кравчук та О.І. Угринов-

ська [125, с. 61] виділяють окремо суди цивільної юрисдикції.  

Для того, щоб детально дослідити повноваження суду першої інстанції циві-

льної юрисдикції, необхідно сформулювати авторське визначення повноважень, їх 

систематизувати. Термін «повноваження» дуже тісно пов’язаний з категоріями 
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«права та обов’язки», «компетенція», «функції», «підвідомчість» та «підсудність». 

Вважаємо за доцільне їх дослідження провести, використовуючи дедуктивний та іс-

торичний методи. З цією метою ми почнемо з того, як в науці визначаються терміни 

«підвідомчість» та «підсудність».  

Українське цивільне процесуальне право, як наука, і зокрема, доктрина пов-

новажень суду базується на перших дослідженнях науки цивільного процесу, які 

сформувалися в умовах здійснення судових реформ другої половини XIX століття і 

кардинальної зміни судових порядків, традиції ведення цивільного судочинства й 

ролі суду. Середину XIX ст. називають переломним моментом, який характеризува-

вся появою плеяди російських науковців, про яких справедливо сказано, що вони 

були «батьками і дітьми» судової реформи 1864 р. [52, с. 19]. Завдяки судовій рефо-

рмі зріс інтерес до юридичної науки, наука стала більш приближеною до тогочасно-

го позитивного права [249, с. 364]. 

Н. О. Чечина досліджуючи даний період вказує на те, що у дореволюційному 

процесуальному законодавстві не існувало інституту підвідомчості. Замість нього 

був схожий інститут – відомства, що визначав коло справ, які підлягали розгляду в 

тому або іншому органі [353]. Відомством суду називали коло справ, які підпадали 

під його вирішення [362, с. 112]. Проте на практиці багато науковців того часу вико-

ристовували термін «підвідомчість». Зокрема, М. І. Малінін, хоч прямо і не давав 

визначення підвідомчості, проте вживав його у значенні можливості судової влади 

загалом розглядати певний спір. Термін «підсудність» він вживав у розумінні мож-

ливості розгляду справи конкретним судом [143, с. 30]. І. Є. Енгельман вказував, що 

«кожному суду підвідомчий визначений округ» [362, с. 99], тобто під підвідомчістю 

він розумів територіальну компетенцію. Т.М. Яблочков також використовував тер-

мін «підвідомчість», вживаючи його у значенні «підпадання під відомство певного 

суду» [363, с. 204]. В тогочасній науці не було одного підходу до розмежування те-

рмінів «підсудність», «відомство» та «підвідомчість». К.І. Малишев асоціював під-

судність з підвідомчістю [144, с. 164-165], Є.В. Васьковський – з просторовою ком-

петенцією [26, с. 529], інші визначення підсудності того часу наведені в Таблиці А.2 

Додатку А. 
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Ще у тогочасній літературі поряд з терміном «відомство» вживався термін 

«влада суду». Наприклад, Є. В.Васьковський право судових установ розбирати пев-

ну категорію справ називав судовою юрисдикцією, судовим розглядом або владою 

суду [26, с. 484]. В межах інституту відомства (влади) науковці починають розгляда-

ти і категорію повноважень суду. Т.М. Яблочков вказує, що обсяг повноважень суду 

може визначатися в залежності від змісту клопотань сторін: по одним клопотанням 

він повинен перейти до розгляду суті позову (наприклад допит свідків), по іншим 

такої необхідності нема (наприклад по відводу судді) [363, с. 174]. Також, як спеціа-

льне повноваження суду він розглядає приведення до виконання винесеного рішен-

ня [363, с. 260]. Є. В. Васьковський не вживав термін «повноваження», оперуючи 

поняттями «права» та «обов’язки», проте звертав увагу, що процесуальні права суду 

є одночасно і його обов’язками [22, с. 625], що на нашу думку є визначальною особ-

ливістю повноважень суду. 

Подальшому розвитку і вдосконаленню теоретичної думки, сприяла масшта-

бна кодифікація радянського законодавства, яка призвела до обґрунтування вже в 

нових умовах і межах пізнання понятійно-категоріального апарату цивілістичної 

процесуальної теорії. Широке використання у процесуальній науці й законодавстві 

того часу отримали поняття «юрисдикція», «підвідомчість», «підсудність», «компе-

тенція», «функція», «права і обов’язки» і низка інших. Відсутність єдності в розу-

мінні, полярність запропонованих підходів і сьогодні є першопричиною недостат-

ньої розробленості фундаментальних категорій ЦПК України та доктрини повнова-

жень суду в цивільному процесі. Проте тільки через належне закріплення понять і 

категорій може бути пізнана сутність правових явищ. 

Юридична наука завжди розвивається паралельно з розвитком законодавства 

та процесуальних інститутів. Поява законодавчо закріпленого розмежування підсу-

дності та підвідомчості з прийняттям ЦПК України 1963 року, ЦПК РРФСР 1964 

року та ЦПК інших радянських республік сприяла пожвавленню наукових дослі-

джень даних інститутів. Так само, введення у діючий ЦПК України категорії «юрис-

дикція» сприяла появі багатьох підходів до її наукового визначення.  

В Таблиці А. 1 Додатку А наведені визначення підвідомчості, дані українсь-
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кими та зарубіжними науковцями, посортовані по даті публікації відповідних праць. 

З неї видно відсутність єдиного підходу до розуміння даної правової категорії. Деякі 

науковці підвідомчість визначають через компетенцію (напр. М.А. Гурвич [65, 

с. 59], Є.Г. Пушкар [199, с. 50], М.Й. Штефан [356, с. 189]), інші – через повнова-

ження (Р.Г. Кочар’янц [57, с. 33], Р.Ф Каллістратова [246, с. 26]), одні говорять про 

неї, як про коло справ чи спорів (П.С. Дружков [79, с. 5], Н.І. Авдєєнко [51, с. 123], 

С.Ю. Кац, Л.Я. Носко [240, с. 95], С. І. Чорнооченко [354, с. 103]), інші – як про вла-

стивість справи (Ю.К. Осіпов [245, с. 134], С.С. Бичкова [342, с. 93], О.В. Ісаєнкова, 

О.А. Демичєв [95, с. 66]). Також багато науковців, зокрема Р.Г. Кочар’янц [57, с. 33], 

С. І. Чорнооченко [354, с. 103], Т. М. Кілічава [107, с. 37], асоціюють підвідомчість з 

юрисдикцією, а деякі з них, наприклад В.В. Комаров та П.І. Радченко після прийн-

яття чинного ЦПК України у своїх наукових працях почали оперувати терміном 

«юрисдикція», відійшовши від категорії «підвідомчість» [131]. 

У Таблиці А.2 Додатку А наведені визначення юрисдикції. З них видно, що 

багато науковців юрисдикцію асоціюють з компетенцією, правомочностями, повно-

важеннями суду. Також деякі науковці, зокрема, Ю.К. Осіпов [166, с. 26], С.С. Алєк-

сєєв [1, с. 116], Г.П. Тимченко [263, с. 22] асоціюють юрисдикцію з діяльністю ком-

петентних органів.  

На нашу думку, якщо, наприклад, досліджувати суд як юрисдикційний орган, 

то його особливості не можуть обмежуватися тільки підвідомчістю, компетенцією 

правомочностями, або повноваженнями. Так само не можна обмежуватися однією з 

цих категорій при визначенні статусу будь-якого іншого органу юрисдикції. Вихо-

дячи з цього, вважаємо, що юрисдикція повинна включати в себе усі вищенаведені 

елементи, а також роль юрисдикційного органу, його становище, місце серед інших 

органів держави, процесуальний порядок діяльності, та об’єкти ведення. 

Тому визначення юрисдикції як правозастосовчої діяльності компетентних 

органів є найбільш повним та практично значимим. При даному підході, базовими 

елементами юрисдикції суду будуть компетенція та підвідомчість, що відображають 

у різних аспектах особливості судової влади, а також становище суду як органу 

державної влади та об’єктів його ведення. 
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Неоднозначний підхід в науці і до визначення поняття «підсудність». В Таб-

лиці А.3 Додатку А наведені визначення підсудності, надані у різні часи. З неї вид-

но, що спочатку підсудність асоціювалася з підвідомчістю, проте пізніше дані кате-

горії були розмежовані. На даний час існує кілька основних підходів до визначення 

підсудності. Деякі науковці, наприклад Ю. В. Білоусов [345, с. 48] та М. Й. Штефан 

[356, с. 227], визначають її через розмежування компетенції між судами, М. О. Ми-

тіна [52, с. 114] – через компетенцію або повноваження суду, С. І. Чорнооченко [354, 

с. 110] – через сукупність судових справ, О. В. Бєлоусов – через належність справи 

суду, а С. С. Бичкова [342, с. 105] визначає підсудність як властивість самої судової 

справи. 

Проте більшість з вказаних позицій не акцентують увагу на тому, що між 

справою та судом існує двосторонній зв’язок при визначенні підсудності. Підсуд-

ність залежить не тільки від самої справи, але й від суду, який її може розглядати. 

Зокрема, підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя цього 

суду, визначається ухвалою судді суду вищої інстанції; якщо після задоволення від-

водів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, 

справа передається до найбільш територіально наближеного суду. Тому найбільш 

повним ми вважаємо визначення, дане Л. Г. Лічманом, відповідно до якого підсуд-

ність – це відношення між юридичною справою та судом, в силу якого залежно від 

сукупності ознак і властивостей справи закон встановлює, в якому суді повинна роз-

глядатися справа [347, с. 130]. 

При висвітленні питань підвідомчості, підсудності та юрисдикції вищевказа-

ні науковці оперують поняттям «повноваження суду», проте окремі його визначення 

у науковій літературі зустрічаються дуже рідко. 

Л. А. Ванєєва говорить, що як суб’єкт процесуальних відносин, суд характе-

ризується тим, що він наділений повноваженнями, які дозволяють займати керівне 

становище в процесуальних відносинах. Оскільки здійснення правосуддя – це не 

тільки право, але й обов’язок суду, для виконання цього обов’язку він повинен мати 

владні повноваження [23, с. 28]. 

Питання повноважень суду досліджувалося такими вченими в галузі кримі-
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нального процесу, як А. Р. Туманянц та Ю. М. Грошевим, які повноваження суду 

асоціюють з компетенцією. Відповідно до їх визначення, повноваження суду – це 

сукупність усіх його функцій як суду певної ланки [126, с. 362]. 

В. В. Сердюк повноваження розглядає як правомочності суду, покладені за-

коном з метою реалізації поставлених завдань [230, с. 17]. Відповідно до А. О. Неу-

годнікова, повноваження являють собою сукупність прав та обов’язків органу [153, 

с. 11]. В. Ф. Погорілко та В. Л. Федоренко повноваження судів загальної юрисдикції 

визначають як сукупність прав і обов'язків судів загальної юрисдикції, закріплених 

за ними Конституцією та законами України [170, с. 354]. 

Російський науковець в галузі цивільного процесу Н. В. Козлова (Алєксєєва) 

розмежовує такі категорії як «компетенція» та «повноваження». Вона говорить про 

визначення компетенції як кола питань, що підлягають вирішенню судом при їх ви-

никненні. Повноваження ж суду в її дослідженнях представлені як сукупність прав і 

обов'язків, якими держава наділила суд для вирішення питань, віднесених до його 

відання. Судові повноваження – категорія, що представляє по своїй структурі єд-

ність прав і обов'язків. Тобто в даному трактуванні повноваження можуть розгляда-

тися як можливість діяльності, здійснення повноважень – як діяльність, а компетен-

ція – як предмет цієї діяльності [113, с. 33-34]. 

В. В. Комаров та П. І. Радченко також не ототожнюють дані терміни. Компе-

тенцію вони спочатку визначали як сукупність повноважень, прав і обов'язків суду 

та інших юрисдикційних органів [343, с. 156], а пізніше вказували, що компетенція 

характеризує орган судової влади з точки зору системи його повноважень і ролі як 

органу правосуддя і складається із функцій суду зі здійснення правосуддя по циві-

льних та інших справах, предметів юрисдикції і методів здійснення судом своїх фу-

нкцій [131, с. 248]. 

Ю. Д. Притика, досліджуючи компетенцію третейського суду визначав її як 

сукупність повноважень (юридично значимих прав та обов’язків), пов’язаних з ви-

рішенням справи, якими держава, відповідно до закону, його наділяє та встановлю-

ється її співвідношення з категоріями підвідомчості (розмежування компетенції по 

захисту суб’єктивних прав та інтересів) та юрисдикції правомочність на вирішення 
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підвідомчих третейському суду справ) [177, с. 15]. 

Відповідно до визначення, даного І. М. Зайцевим, повноваженнями суду є 

нерозривно пов’язані права-обов’язки, що надаються суду і покладені на нього нор-

мами процесуального права для виконання функцій, здійснення задач і цілей [89, 

с. 74]. І. Є. Марочкін, під повноваженнями судді розуміє вид та міру службової по-

ведінки носія судової влади, яка спрямована на реалізацію функцій судової влади, і 

має формальне визначення у відповідному рішенні судді [247, с. 71]. 

Відповідно до визначення, даного Л. М. Москвич, повноваження судді стано-

влять вид і міру службового поводження, що полягає в його владному впливі з ме-

тою відновлення справедливості на суб'єкта заінтересованого (чи незаінтересовано-

го) у вирішенні правового конфлікту [147, с. 16]. 

Вітчизняними вченими у галузі цивільного процесу окремі визначення пов-

новажень суду першої інстанції цивільної юрисдикції не давалися. 

Не можна ототожнювати терміни «компетенція» і «повноваження». Хоча, зо-

крема в Практичному словнику синонімів української мови С. Караванського, слова 

«повноваження» і «компетенція» знаходяться в одному синонімічному ряду [103, 

с. 324], вони не у всіх випадках є тотожними. А. О. Івченко в Тлумачному словнику 

української мови вказує про 2 значення слова «компетенція» – це добра обізнаність з 

чим-небудь і коло повноважень якої-небудь організації, установи, або особи [100, 

с. 182]. 

Тому можна говорити, що компетенція суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції – це коло питань, що підлягають вирішенню зазначеним судом. 

Тісно пов’язана з повноваженнями суду і категорія функцій. Слово «функ-

ція» походить від латинського «functio» – «виконання» і означає завдання, 

обов’язки, пов’язані з діяльністю, посадою людини [103, с. 505]. П.Ф. Карпечкін ви-

значає функції судів загальної юрисдикції як основні напрями та види діяльності су-

дів загальної юрисдикції з метою розгляду і вирішення справ у сфері цивільного, го-

сподарського, адміністративного та кримінального правосуддя, що здійснюється ви-

ключно судами на підставах, у межах та порядку, які передбачені Конституцією та 

законами України [105, с. 5]. Основною функцією судової влади є здійснення право-
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суддя. Також, за способами правосуддя він виділяє правозастосовчу, нормотворчу, 

правозахисну, представницьку функцію та інші [105, с. 6]. Особливості функцій су-

дів першої інстанції цивільної юрисдикції можуть бути предметом майбутніх дослі-

джень. 

В загальному значенні повноваження – це право (і одночасно обов'язок) від-

повідного суб’єкта діяти в певній ситуації способом, передбаченим законом або ін-

шим правовим актом [265, с. 331]. 

В діяльності суду цивільної юрисдикції його права і обов’язки дуже тісно 

пов’язані між собою. Зокрема, якщо досліджувати статті 307 та 336 ЦПК України, в 

яких законодавець визначає повноваження суду апеляційної та касаційної інстанції 

за наслідками розгляду скарги, то в їх тексті йдеться про те, що суд відповідної ін-

станції «має право» вчиняти дії, передбачені в диспозитивній частині даних статей. 

Проте, якщо брати до уваги зміст статей 308–312 та 337–342, в яких наводяться під-

стави для вчинення цих дій, можна зробити висновок, що за наявності зазначених 

підстав права суду перетворюються в обов’язок. 

Щодо суду першої інстанції, то в ЦПК України йде мова не стільки про пов-

новаження, скільки про права і обов’язки. Вчинення певної дії судом може бути ви-

значене окремими статтями або як право, або як обов’язок. Проте права суду при 

цьому відрізняються від прав інших учасників судового процесу тим, що суд не мо-

же не скористатися своїми правами. «Право суду» передбачає собою «право вибо-

ру» між окремими процесуальними діями, які суд повинен вчинити за наявності 

умов, передбачених законом. Тому права і обов’язки суду першої інстанції дуже тіс-

но між собою пов’язані і відділити їх один від одного неможливо. 

Також деякі вчені в структуру повноважень включають суддівський розсуд. 

Зокрема, Л. М. Москвич вказує, що повноваження складаються із синтезу процесуа-

льних прав, обов'язків і суддівського розсуду [147, с. 16]. А. Барак суддівський роз-

суд визначає як повноваження, якими закон наділяє суддю, щоб зробити вибір з де-

яких альтернатив, з яких усі є законними. Він наголошує, що суддівський розсуд не 

є ні емоційним ні розумовим станом: це, скоріш за все, юридична умова, завдяки 

якій суддя може робити вибір з декількох варіантів [8, с. 13-14]. Ми не підтримуємо 
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належність суддівського розсуду до повноважень суду, а вважаємо, що це тільки 

фактор, який впливає на реалізацію повноважень. 

Відповідно до статті 1 ЦПК України завданнями цивільного судочинства є 

справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з 

метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави [350].  

Досягнення завдань цивільного судочинства повинно бути основною метою 

при реалізації судом повноважень. Проте, визначення їх у тому вигляді, в якому во-

ни передбачені в ст. 1 ЦПК України є недостатнім. 

Зокрема, О.С. Захарова вказує, що законодавець невдало застосував у ст. 1 

ЦПК для визначення засобів досягнення мети цивільного судочинства слово «за-

вдання», яке не відображає правової сутності цього явища, а з іншого боку – супере-

чить мовним, формальнологічним правилам про способи позначення понять, катего-

рій. Видається, що мета судочинства має визначати засоби реалізації такої мети, а не 

завдання. При цьому засоби реалізації мети цивільного судочинства повинні мати не 

вичерпний, а відкритий перелік, зокрема, через позначення верховенства права як 

принципу досягнення мети в цивільному судочинстві [91, с. 11]. 

До того ж вона зазначає, що сучасне тлумачення слова «завдання» як визна-

ченого, запланованого для виконання обсягу роботи в процесуальному кодексі не 

може й приблизно розкрити обсягу роботи судів у сфері цивільної юрисдикції [91, 

с. 11]. О.С. Захарова наголошує, що завдання цивільного судочинства не вичерпу-

ється розглядом і вирішенням цивільних справ в їх галузевому значенні. Так, напри-

клад, значна частка земельно-правових спорів вирішується у порядку цивільного су-

дочинства, але вони за своїм змістом не набувають цивілістичних ознак і – не остан-

ньою чергою – внаслідок лише субсидіарного застосування норм Цивільного кодек-

су (ЦК) України [91, с. 11-12]. Тому завдання цивільного судочинства повинні розг-

лядатися в значно ширшому аспекті, ніж це визначено у ст. 1 ЦПК України. 

Також, на нашу думку, важливою ознакою повноважень суду першої інстан-

ції цивільної юрисдикції є те, що вони включають тільки ті права і обов’язки, які 

можуть бути безпосередньо втілені у діях суду. Усі решта права та обов’язки, на-
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приклад право на повагу до суду, особисті майнові та немайнові права суддів, в то-

му числі трудові права не відносяться до категорії повноважень суду.  

Виходячи з вищенаведеного, в рамках спеціальності 12.00.03, можна дати на-

ступне визначення повноважень суду: повноваження суду – це нерозривно пов’язані 

між собою права і обов’язки, що можуть бути безпосередньо втілені у діях суду, 

якими наділено окрему ланку судової системи відповідно до норм цивільно-

процесуального законодавства для досягнення завдань цивільного судочинства. 

Щоб відмежувати повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції 

від повноважень суду апеляційної та касаційної інстанції, необхідно виходити з то-

го, що відповідно до ст. 107 ЦПК України, усі справи, що підлягають вирішенню в 

порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, 

міськими та міськрайонними судами. Апеляційні суди перевіряють законність і об-

ґрунтованість рішень суду першої інстанції. Касаційний суд перевіряє правильність 

застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи проце-

суального права. Отже, розгляд усіх справ, що підлягають вирішенню в порядку ци-

вільного судочинства, є тією особливістю, яка властива лише суду першої інстанції.  

Тому повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції можна ви-

значити як нерозривно пов’язані між собою права і обов’язки, що можуть бути 

безпосередньо втілені у діях суду, спрямовані на розгляд усіх справ, що підлягають 

вирішенню в порядку цивільного судочинства, та вчинення інших дій, якими наділено 

суд першої інстанції цивільної юрисдикції відповідно до норм цивільно-

процесуального законодавства для досягнення завдань цивільного судочинства. 

О.Б. Верба-Сидор звертає увагу на дуалістичність правосуб’єктності суду, 

який може виступати як публічна особа (орган державної влади, що здійснює функ-

ції правосуддя) та як юридична особа публічного права [29, с.6]. З точки зору циві-

льного процесу, повноваження можуть бути притаманні суду тільки як органу дер-

жавної влади, який здійснює правосуддя. Відповідно до ст. 127 Конституції України, 

правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народ-

ні засідателі і присяжні, тому права та обов’язки працівників апарату суду до повно-

важень суду не входять.  
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Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції тісно між собою 

пов’язані і утворюють систему. Основними їх ознаками як системи є цілісність і 

структура, множинність елементів, якісна визначеність, відносна автономність, вза-

ємодія частин системи між собою, гетерогенність і структурованість, взаємодія і 

зв’язок з навколишнім середовищем, наявність цілей та їх сукупності, ціленаправле-

ність.  

Цілісність і структура системи повноважень суду першої інстанції цивіль-

ної юрисдикції полягає в тому, що вона включає в себе як елементи окремі повно-

важення, але по відношенню до навколишнього середовища виступає як одне ціле. 

Множинність елементів передбачає існування великої кількості повноважень суду 

першої інстанції, виключний перелік яких неможливо передбачити у законодавчих 

актах. Якісна визначеність полягає в наявності якісних ознак, характерних тільки 

для даної системи, якими вона відрізняється від інших систем. Зокрема, для системи 

повноважень суду можна виділити такі якісні ознаки, як загальнообов’язковість, ре-

гулятивний характер, загальний характер, віднесення до сфери регулювання цивіль-

ного процесуального законодавства, формальна визначеність, забезпечення захода-

ми державного впливу та багато інших. Відносна автономність означає, що будь-

яка система має свої границі. Система повноважень суду має чіткі границі, які ви-

значені статтею 19 Конституції України, тому суди зобов'язані діяти лише на підста-

ві, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. Гетерогенність означає, що система повноважень суду першої інстанції 

цивільної юрисдикції є неоднорідною, складається з різних частин. Структурова-

ність означає, що система є певним чином організованою сукупністю, має певну 

структуру. Звідси випливає можливість класифікації повноважень суду. Взаємодія з 

навколишнім середовищем означає, що система як ціле взаємодіє з іншими система-

ми. Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції є відкритою систе-

мою: вони взаємодіють і тісно пов’язані, наприклад, з системою прав і обов’язків 

учасників судового процесу, з системою повноважень органів державної влади, міс-

цевого самоврядування, системою повноважень органів прокуратури та багатьма 

іншими системами. Взаємодія частин системи між собою означає, що повноважен-
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ня суду взаємодіють між собою і тільки у даній взаємодії вони утворюють систему. 

Наприклад, дії самого суду можуть стати підставою для виникнення нових повно-

важень. Наявність цілей, ціленаправленість системи повноважень означає, що вона 

має певну ціль існування або створена для певної цілі. Головною ціллю системи по-

вноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції є досягнення завдань цивіль-

ного судочинства. Тому права і обов’язки, які входять в систему повноважень суду 

першої інстанції цивільної юрисдикції знаходяться в тісних співвідношеннях і 

зв’язках один з одним, взаємодіють між собою і, як одне ціле, з навколишнім сере-

довищем [82, с. 106]. 

На повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції впливають різ-

ні групи факторів. До них відносяться дії самого суду, інших судів, дії (чи бездіяль-

ність) учасників цивільного процесу, дії будь-яких інших осіб, підприємств, установ, 

організацій, державних органів, юридичні події, внутрішні переконання судді та су-

ддівський розсуд.  

Фактори, що впливають на повноваження суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції можна класифікувати: 1. За місцем виникнення: на внутрішні і зовнішні. 

До внутрішніх пропонуємо віднести ті, які залежать безпосередньо від дій суду, а до 

зовнішніх – фактори, які залежать від волі учасників цивільного процесу та інших 

осіб, які не беруть безпосередньої участі у розгляді справи, а також об'єктивні об-

ставини, які не залежать ні від чиєї волі. 2. За регульованістю нормами цивільного 

процесу: процесуальні та непроцесуальні. Процесуальні фактори – це чинники, які 

прямо передбачені нормами цивільного процесу, або за своєю природою виходять з 

цих норм, а непроцесуальні – усі решта, які можуть вплинути на повноваження суду 

(наприклад, особа судді, співчуття до однієї зі сторін процесу і інші). 3. За повторю-

ваністю: на повторювані і одноразові. Повторювальні – ті, які існують протягом пе-

вного періоду. Одноразові – фактори, які мають моментну дію. 4. За терміном впли-

ву на повноваження: фактори постійного впливу і тимчасові. Фактори постійного 

впливу – це ті, які впливають на повноваження суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції незалежно від того, існують вони в даний момент, чи ні. Тимчасові – це 

ті фактори, вплив яких на повноваження припиняється після припинення існування 
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цих факторів. 5. За напрямом впливу: спрямовані на виникненню, зміну чи припи-

нення повноважень [81]. 

Першим фактором, який впливає на повноваження суду, є дії самого суду. 

Суд діями може створювати права і обов'язки як для усіх учасників цивільного про-

цесу, так і для себе самого. Наприклад, у випадку реалізації судом права по відкрит-

тю провадження у справі, одночасно виникають і обов'язки суду по надсиланню ух-

вали особам, які беруть участь у справі. При цьому певні повноваження суду, які 

могли бути реалізовані раніше, припиняються. Даний фактор є внутрішнім, проце-

суальним, одноразовим, постійного впливу, який сприяє одночасно як виникненню, 

так і припиненню повноважень суду. 

Прикладом впливу на повноваження суду дій інших судів може бути переда-

ча справи на розгляд іншому суду. У суду, якому дана справа надіслана, виникає 

обов'язок прийняти її до провадження. В даному випадку фактором, що впливає на 

повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції, є не прийняття ухвали, 

чи закінчення терміну на оскарження, а безпосередньо передача справи. Даний фак-

тор є зовнішнім, процесуальним, одноразовим, постійного впливу, який сприяє од-

ночасно як виникненню, так і припиненню повноважень суду. 

Права осіб, які беруть участь у справі, можуть бути підставою виникнення 

прав та обов'язків як учасників цивільного процесу так і суду. Наприклад, якщо роз-

глядати право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії 

з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, то воно поро-

джує обов'язок суду надати відповідні матеріали для ознайомлення, виготовити ви-

тяги та копії. Факторами, що впливають на повноваження є не стільки права та обо-

в'язки учасників процесу, скільки їх реалізація. Самі права впливають тільки тим, 

що суд повинен їх враховувати при здійсненні повноважень, існування цих прав не 

залежить від волі учасників. 

Наступним фактором, який впливає на повноваження суду є дії інших осіб, 

підприємств, установ, організацій, державних органів, які не є учасниками цивільно-

го процесу, але своїми діями чи бездіяльністю можуть спричинити виникнення або 

припинення прав та обов'язків суду. Прикладом цього може бути повернення оригі-
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налів письмових доказів до набрання судовим рішенням законної сили відповідно до 

ст. 138 ЦПК України. При цьому наслідком подачі клопотання особою, яка подала 

докази є виникнення обов'язку суду дане клопотання розглянути, вирішити питання 

про можливість повернення доказів, а також залишити засвідчену копію письмового 

доказу у справі. Даний фактор є зовнішнім, процесуальним, одноразовим, постійно-

го впливу, який сприяє виникненню повноважень суду. Також до цієї групи відно-

ситься законотворча діяльність відповідних органів, діяльність по внесенню змін у 

законодавство, тлумаченню норм права тощо. 

Ще одним фактором, який впливає на повноваження суду є юридичні події. 

Це життєві обставини, настання яких не залежить від волі і свідомості людини [87, 

с. 347]. Юридичні факти у вигляді події (наприклад, смерть або важка хвороба пози-

вача або відповідача, ліквідація юридичної особи, закінчення строку) тягнуть зупи-

нення або припинення провадження в справі, а також можуть породжувати інші 

правові наслідки [24, с. 46]. 

Наступним фактором, що впливає на повноваження суду є внутрішні переко-

нання судді, який розглядає справу, особа судді, суддівський розсуд. Цей фактор 

впливає не на виникнення прав та обов'язків, а на можливість їх використання. Та-

кож К. І. Комісаров зазначає про роль особи судді в забезпеченні виховного впливу 

судового процесу [245, с. 480]. Суддівський розсуд – це інтелектуально-вольова дія-

льність, спрямована на законне, об'єктивне, неупереджене і справедливе вирішення 

спірних питань, що виникають у судочинстві або є предметом розгляду у випадках, 

дозволених або не врегульованих законом [228, с. 75]. Розсуд – це невід’ємна части-

на вирішення цивільних справ. Переваги його застосування судом можна охаракте-

ризувати в такий спосіб. По-перше, застосування судового розсуду сприяє тому, що 

по кожній конкретній справі виноситься рішення, що відбиває особливості даного 

спору. І, по-друге, розсуд надає суду можливість виявити гнучкість при вирішенні 

цивільної справи. Це відбувається в тих випадках, коли суддя бере до уваги всі об-

ставини, які могли б вплинути на рішення в справі, але не могли б бути нормативно 

закріплені [13, с. 108]. Він проявляється тоді, коли законодавство надає судді вибір 

між кількома варіантами поведінки, можливостями реалізації повноважень. Це дає 
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можливість судді вибрати найкращий варіант дій для конкретної ситуації. 

Виходячи з фактору суддівського розсуду виділяють дискреційні повнова-

ження суду. Їх визначають як передбачені законодавством можливості владного 

суб’єкта діяти на свій розсуд з метою прийняття рішення, яке є найбільш оптималь-

ним у конкретній ситуації, у рамках власної компетенції [341, с. 52]. Усі фактори 

можуть мати важливе значення при здійсненні правосуддя, проте основне місце се-

ред них належить діям учасників цивільного процесу та самого суду. 

При дослідженні повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції 

відразу впадає в око їх розгалуженість та багатоманітність. Тому з метою впорядку-

вання та систематизації, їх необхідно класифікувати. 

Н. В. Козлова (Алексеева) при дослідженні повноважень суду першої інстан-

ції в позовному провадженні ділить останні за ступенем обов'язковості їх здійснення 

судом на обов'язкові та факультативні. Також вона виокремлює повноваження суду 

по затвердженню мирової угоди. У даному випадку для закінчення справи мировою 

угодою, а не винесенням судом рішення, крім волевиявлення, яке йде від сторін, не-

обхідне санкціонування його судом [113, с. 32]. Проте поділ за ступенем 

обов’язковості не дає можливості об’єктивно відмежувати обов’язкові повноважен-

ня від факультативних, так як зв’язок між правами та обов’язками суду є дуже тіс-

ним. Зокрема, Є. В. Васьковський визначає характерною рисою процесуального ста-

новища суду те, що процесуальні права суду є одночасно і його обов’язками. Суд не 

тільки має право вчиняти певні дії при наявності указаних в законі умов, але і зо-

бов’язаний це зробити [26, с. 625].  

Також Н. В. Козлова (Алексєєва) ділить повноваження суду на повноваження 

по вирішенню справи по суті та винесенню рішення, а також на підготовчі [113, 

с. 37]. Крім цього, відповідно до поділу М. А. Гурвічем дій суду на ті, які направлені 

на організацію процесу, на керування його перебігом та на закінчення процесу, се-

ред яких основним є вирішення судом спору по суті [67, с. 5], Н. В. Козлова (Алек-

сєєва) виділяє три види повноважень: по організаційній підготовці процесу, його 

проведенню та вирішенню справи по суті [113, с. 38]. Найважливішими вона визна-

чає повноваження по вирішенню справи [113, с. 47], які можуть бути процесуально-
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правовими та матеріально-правовими. До процесуально-правових відносяться на-

ступні повноваження: задоволення позову у повному обсязі, відмова у задоволенні 

позову у повному обсязі; часткове задоволення та часткова відмова у задоволенні 

позову; часткове зупинення провадження у справі з частковим задоволенням або ві-

дмовою в задоволенні позовних вимог; часткове залишення заяви без розгляду з за-

доволенням або відмовою в задоволенні позовних вимог; часткове виділення справи 

в самостійне провадження з задоволенням або відмовою в задоволенні позовних ви-

мог [113, с. 48]. До групи матеріально-правових вона включає: правовстановлюючі 

повноваження; відновлювальні; повноваження по примушуванню до реалізації по-

чаткових намірів сторін; компенсаційні повноваження; штрафні повноваження; при-

пинювальні повноваження; перетворювальні повноваження. [113, с. 83]. 

Є. В. Васьковський ділив права суду на 3 категорії: 1) права суду на здійс-

нення дій, які безпосередньо направлені на перевірку вимог сторін і полягають в 

сприйманні і оцінці процесуальних матеріалів, встановленні фактичного стану справ 

і постановці рішення; 2) права по керівництву перебігом процесу; 3) право приймати 

міри для підтримання порядку, пристойності та ввічливості підчас засідання [26, 

с. 626-627]. Також Є. В. Васьковський виділяв 2 способи здійснення процесуальних 

прав і обов’язків суду: шляхом висловлення суджень та шляхом здійснення фактич-

них дій. В першому випадку діяльність суду він називає логічною, в другому – фак-

тичною [26, с. 646]. Відповідно до цього, за способом здійснення можна виділити 

логічні та фактичні повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції. 

О. В. Колісник запропонувала поділ повноважень суду залежно від ступеня 

узагальненості цілей на кожному з етапів судочинства на: 1) інтегруючі, спрямовані 

на справедливий, неупереджений і своєчасний розгляд та вирішення цивільних 

справ із метою захисту порушених чи оспорюваних прав; 2) проміжні, пов’язані з 

рухом провадження в напрямку вирішення справи та захисту прав й інтересів осіб, 

які можна поділити на імперативні та диспозитивні; 3) завершальні, пов’язані із за-

кінченням провадження у справі; 4) допоміжні, що супроводжують і сприяють реа-

лізації інших повноважень [114, с. 9]. Ще одна класифікація повноважень суду за-

значена в ст. 23 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої суддя міс-
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цевого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним зако-

ном, а також інші повноваження, визначені законом. 

Також при вивченні категорії повноважень суду багато вчених за змістом ді-

лять їх на предметні та функціональні [106, с. 116-117]. Цей поділ має свої особли-

вості в залежності від того, в рамках якої спеціальності розглядаються повноважен-

ня. Зокрема, вчений в галузі адміністративного права і процесу А. О. Неугодніков, 

під предметними повноваженнями розуміє такі повноваження органу судової влади, 

які визначають межі юрисдикції названого суб’єкта правовідносин, а під функціона-

льними – різного характеру дії зазначеного судового органу у процесі здійснення 

правосуддя, пов’язані з вирішальними діями суду щодо керівництва процесом [153, 

с. 11]. Схожої думки, в рамках адміністративного права і процесу, дотримується і 

І. І. Діткевич, вказуючи, що предметні повноваження – це такі повноваження адміні-

стративного суду, які визначають межі компетенції певного судового органу, а фун-

кціональні – пов’язані з вирішальними діями адміністративного суду щодо керівни-

цтва адміністративним процесом у межах існуючих судових проваджень як структу-

рних компонентів судочинства [72, с. 10]. 

Л. М. Москвич, досліджуючи повноваження судді як персонального носія су-

дової влади, з точки зору судочинства, теж використовує їх поділ за змістом на пре-

дметні та функціональні. Вона вказує, що предметні повноваження визначаються 

юрисдикцією суду, в якому працює суддя, виступаючи, в свою чергу, критерієм що-

до розмежування юрисдикції судів. До основних повноважень цієї групи вона вклю-

чає повноваження по здійсненню правосуддя та судового контролю, а до додаткових 

відносить повноваження щодо узагальнення судової практики, аналізу судової ста-

тистики, роз’яснення з питань застосування законодавства, участі у формуванні суд-

дівського корпусу, надання методичної допомоги суддям судів нижчого рівня та ін-

ші [247, с. 69]. Вона визначає функціональні повноваження судді як можливість 

вчиняти різні процесуальні дії та здійснювати організаційні заходи, спрямовані на 

забезпечення розгляду справи і вказує, що вид та міра функціональних повноважень 

судді визначаються функцією судової влади та встановлюються процесуальним за-

конодавством. Результатом реалізації суддею своїх функціональних повноважень є 
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ухвалення відповідного рішення, яке має владний характер. Усі функціональні пов-

новаження судді Л. М. Москвич розділяє на три групи: по підготовці до судового 

розгляду справи; по розгляду справи; по контролю за виконанням прийнятого судо-

вого рішення [247, с. 71]. 

К. В. Гусаров, в рамках цивільного процесу, визначає предметні повноважен-

ня як повноваження органу судової влади, які визначають межі компетенції певного 

судового органу, а функціональні як такі, що пов’язані з вирішальними діями суду 

по керівництву цивільним процесом у межах існуючих судових проваджень як стру-

ктурних компонентів судочинства [68, с. 9-10]. До предметних він включає підвідо-

мчість та підсудність цивільних справ та вказує, що, враховуючи необмежену судо-

ву юрисдикцію, про підвідомчість слід говорити як про функцію розмежування 

компетенції між судами загальної юрисдикції, арбітражними судами та КСУ, оскі-

льки сама підвідомчість зумовлює межі судової влади різних судових установ [68, 

с. 10]. 

І. В. Назаров при дослідженні судових систем країн Європейського союзу та 

України в рамках спеціальності «судочинство» формує підхід до розуміння принци-

пу ієрархічності побудови судової системи з поділом його змісту на функціональні й 

організаційні складові з віднесенням до останніх кадрових повноважень вищестоя-

щих судів стосовно нижчестоящих, організаційних повноважень та деяких інших, 

рішення з яких є обов’язковими для нижчестоящих судів [150, с. 8]. 

Дещо іншого підходу дотримується російський процесуаліст Ю. О. Тимофєєв 

при класифікації повноважень суду другої інстанції цивільної юрисдикції відповідно 

до задач, які вирішуються при їх реалізації. На відміну від вищевказаних вчених, до 

функціональних повноважень він включає організаційно-розпорядчі та попереджу-

вально-профілактичні, а до предметних – повноваження по вирішенню апеляційних, 

касаційних скарг та оскарження ухвал суду [261, с. 14]. Крім повноважень, що реалі-

зуються при вирішенні конкретної справи, Ю. О. Тимофєєв виділяє аналітичні, про-

світницькі та превентивні повноваження. До них відноситься узагальнення, аналіз та 

забезпечення інформаційної доступності судової практики, правова пропаганда, 

комплексні перевірки роботи нижчестоящих судів і конкретних суддів, підвищення 
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їх професійного рівня [261, с. 20]. 

Враховуючи настільки різноманітні підходи, для детальнішого розуміння 

класифікації повноважень суду за змістом необхідно розглянути значення термінів 

«функціональний» та «предметний». Функціональним називають те, що відноситься 

до практики, конкретного застосування, використання якогось об’єкта, або явища 

[266, с. 1478] та те, що слугує відповідній цілі, призначенню [15, с. 1436]. Предмет-

ним визначають те, що має в своєму змісті, в своїй основі конкретний предмет; що є 

наочним, основаним на конкретних фактах, а також те, що відноситься до предмету, 

є тематичним [234, с. 366]. 

Виходячи з цих визначень, при класифікації повноважень суду першої інста-

нції цивільної юрисдикції за змістом, поділ повноважень на функціональні та пред-

метні вважаємо таким, що не дозволяє чітко відмежувати одні повноваження від ін-

ших та може привести до різного розуміння даних категорій. Зокрема, більшість 

вчених повноваження, пов’язані з вирішальними діями суду по керівництву проце-

сом відносять до функціональних, тоді як Ю. О. Тимофєєв включає їх до предмет-

них. При дослідженні його точки зору, видно, що дана зміна категорій відбулася то-

му, що до функціональних він включав ті повноваження, реалізація яких не впливає 

на предмет оскарження, а до предметних – ті, які впливають. Крім цього, визначення 

предметних повноважень через межі компетенції та включення в них підвідомчості 

та підсудності при розгляді саме повноважень суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції втрачають свій зміст. Тому вважаємо недоцільним застосування поділу 

повноважень суду за змістом на предметні та функціональні при розгляді їх в межах 

окремої ланки судової системи [80]. 

Як ми бачимо, підхід до вивчення повноважень суду серед різних вчених від-

різнявся залежно від спеціальності, в рамках якої велося дослідження, ланки судової 

системи, яка бралась до уваги та діючого на той час законодавства. Вважаємо, що 

надане нами визначення повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції 

дасть змогу більш точно відмежувати їх від суміжних категорій, а також складе ос-

нову для їх подальшого дослідження. 
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1.2 Становлення та розвиток повноважень суду першої інстанції в 

цивільному судочинстві: історико-правові аспекти 

 

У зв’язку з історичними і політичними змінами, зростанню уваги до осново-

положних прав людини, демократизацією і гуманізацією суспільства на території 

сучасної України зазнавали змін як роль судової влади загалом, так і повноваження 

суду першої інстанції цивільної юрисдикції. Україна в сучасних кордонах фактично 

утворилася в 1954 році після передачі Кримської області зі складу РРФСР до складу 

УРСР, а, якщо брати до уваги законодавче закріплення міста Севастополь як міста 

республіканського підпорядкування УРСР – то у 1978. Історично землі, які склада-

ють територію сучасної України, до ХХ століття входили до складу Київської Русі, 

Галицько-Волинського князівства, Польського королівства, Литовського князівства, 

Угорщини, Кримського ханства, Запорізької Січі, Молдавського князівства, Трансі-

льванського (Семигородського) князівства, Туреччини, Речі Посполитої, Австрійсь-

кої, Австро-Угорської та Російської імперії, тому система цивільного судочинства в 

кожному окремому випадку мала свої особливості, а законодавчі акти, які її регулю-

вали, зазнавали значних змін з ходом історичного процесу.  

О.В. Гетманцев виділяє наступні періоди розвитку цивільно-процесуального 

законодавства в Україні: 1) зародження процесуальних норм за часів Київської Русі 

(кінець ІХ – початок XIV ст.); 2) цивільні процесуальні норми, які діяли на території 

України у кінці ХІV – першій половині XVII ст.; 3) цивільне процесуальне законо-

давство на території України в період другої половини XVII ст. – першій половині 

XX ст.; 4) цивільне процесуальне законодавство України після 1917 р. до 1991 р.; 

5) цивільне процесуальне законодавство України з часу проголошення незалежності 

(1991р.) – по теперішній час [41, с. 86]. 

Проте, становлення судових органів в Україні та розвиток їх повноважень 

пройшли ще триваліший шлях. Зокрема О. А. Гавриленко наголошує, що відлік іс-

торії суду слід розпочинати не з часів Київської Русі. Вона сягає корінням набагато 

далі вглиб віків – принаймні ІІ половини І тисячоліття до н.е., коли у північнопри-

чорноморських полісах – Ольвії, Пантикапеї, Херсонесі та ін. формуються органи, 
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що виконували судові функції [35, с. 49]. Населенню античних міст-держав Північ-

ного Причорномор’я, як і громадянам грецьких метрополій, була притаманна схиль-

ність вирішувати будь-які, навіть дрібні суперечки шляхом судових позовів. Саме 

тому судоустрій та судочинство набули тут достатньо складних, розвинених форм. 

Наявність суттєвих лакун у законодавстві та філодікія, тобто любов до судового ви-

рішення різноманітних життєвих колізій, надавали судовим органам – народному 

суду присяжних, колегії пританів у міській раді, колегії архонтів, іншим магістратам 

– широке поле для діяльності [34, с. 26-27]. В античних державах, у тому числі й пі-

внічнопричорноморських, процес мав обвинувально-змагальний характер і рухався 

ініціативою зацікавлених сторін [34, с. 38]. Про роль суду в той період сказав Демо-

сфен у промові «Проти Мідія про ляпас». Вона повинна полягати у тому, щоб судді 

неухильно виконували закони та постійно їх застосовували, приходячи на допомогу 

будь-кому, хто потребує їхнього захисту [71, с. 130]. 

У скіфських племен, які населяли південь України у VII – ІІІ ст. до н.е. не бу-

ло власної писемності. Як можна судити з історичних джерел, норми скіфського 

права були спрямовані на захист приватної власності на худобу, рабів, вози з наме-

том, які служили пересувним житлом, речі побутового вжитку [34, с. 9]. Справи про 

злочини, що не зачіпали основ царської влади і взагалі інтересів держави, розгляда-

лися у формі здійснення змагального процесу, який рухався ініціативою зацікавле-

них сторін. У якості доказів часто бралися до уваги свідчення ворожбитів («гадате-

лів»), які здійснювали гадання за допомогою вербових лозин або липової кори. Та-

кож вагомим доказом вважалися ордалії у формі судового поєдинку [34, с. 11]. Крім 

скіфів, південь України в різний час населяли і інші кочові народи: кіммерійці (IX-

VII ст. до н.е.), сармати (ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.), готи (ІІІ-ІV ст.), гуни (IV-V ст.), 

авари (VI-VII ст.), болгари (VII ст.), хозари (VII-X ст.), печеніги (X-XII ст.), половці 

(XI-XIII ст.), монголо-татари (XIII-XVIII ст.) [229, с. 20]. Особливості здійснення 

судових функцій у кожен з цих періодів є малодослідженими у науковій літературі. 

Судочинство слов’янських племен, які населяли територію України, виникло 

в епоху родового ладу. Влада старійшин-правителів родових общин була дуже ши-

рокою, включала в себе судові функції. Так виникли общинні суди на українських 
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землях, тобто у формі судових повноважень правителів родових общин [10, с. 284]. 

А звичаї, які регламентували порядок здійснення общинного судочинства, були пе-

ршими українськими процесуально-правовими нормами [10, с. 286]. 

Стосовно судочинства у Київській Русі, то найвідомішим джерелом права то-

го часу була Руська Правда. Відповідно до неї, судовими функціями володіли вели-

кий князь, центральні державні органи та установи, місцеві органи управління, а та-

кож відповідні посадові особи. Процес був змагальним і мав усний характер. При-

чому відмінностей між цивільним і кримінальним процесом не існувало [146, с. 19]. 

Процес характеризується активною участю зацікавлених у вирішенні конфлікту 

осіб. Суд, по-суті, виконував роль посередника у судовому процесі [259, с. 38].  

У розвитку цивільного судочинства того періоду значна роль належала церк-

ві. Н. М. Ступнікова вказує на той факт, що церква мала в своєму розпорядженні ве-

лику нормативну базу по цивільних і кримінальних справах, що відповідали візан-

тійській системі провадження. Це підсилило законотворчу діяльність у Київській 

Русі шляхом рецепції, або часткового санкціонування візантійських нормативних 

актів – Номоканонів, збірників світського права, Еклоги і Прохирона. Крім запози-

чення законодавчих актів створювалися власні церковні узаконення: Кормчі книги і 

«Мірило Праведне», які є найважливішими юридичними посібниками, створеними 

на основі норм візантійського права. Також були прийняті спеціалізовані князівські 

акти, що регулювали взаємини Церкви і публічної влади – Статути Великих князів 

Володимира і Ярослава. Фактично, процес державного регулювання в даний період 

торкнувся тільки сфери кримінального права, в той час як галузь цивільного законо-

давства перебувала у віданні громад. У цьому зв'язку церква досить швидко заміс-

тила існуючі прогалини у державному регулюванні, а багато питань цивільного і 

кримінального права були віддані в її ведення, у тому числі і в частині здійснення 

правосуддя. З розвитком державного права в цих галузях відбулася конкуренція, і 

компетенція церковного суду почала зазнавати змін, спрямованих на її скорочення 

[248, с. 26]. 

За часів Галицько-Волинського князівства вносились зміни в існуючі правові 

джерела, створювалися нові законодавчі акти, які відповідали потребам часу і суспі-
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льства, проте форми судочинства в основному зберігали свій зміст таким, яким він 

був у Київській Русі. Отже, і особливості судового процесу, і його зовнішні, форма-

льні прояви, обряди, ритуали в судочинстві Галицько-Волинського князівства і Ки-

ївської держави в основному збігаються [84, с. 136-137]. І. П. Крип'якевич [127, 

с. 133] вказує про застосовування «Руської правди» у судівництві галицько-

волинських земель, а також говорить, що в судівництві XV ст. на території Галичи-

ни зустрічаються риси, які можна вважати залишками давнього княжого суду, окре-

мий суд мали міста на магдебурзькому праві, церква користувалася своїм церковним 

правом і судом. 

Судовий процес на українських землях Великого князівства Литовського в 

основі своїй мав давньоруське походження. В. О. Лозовой вказує, що судочинство 

цього періоду у цілому успадкувало основні риси попереднього судочинства: воно 

мало такі ж процесуальні стадії розгляду справи; здійснювалось відкрито, за участю 

великої кількості людей; навіть керуючись нормами Литовських статутів, зберігало 

усталені правові звичаї та обряди у формі судового процесу [84, с. 137]. В цей пері-

од не було чіткого розмежування цивільного і кримінального процесів. Порядок ви-

клику в суд, перевірки присутності сторін, судових дебатів, система доказів були в 

основному ідентичними [110, с. 157]. С. Г. Ковальова говорить, що цей час процес 

зазнав певної еволюції, яка вивела його на якісно новий рівень. Саме тоді відбувся 

перехід процесу від дещо архаїчного до нового, раціонального. Еволюція була зумо-

влена якісними змінами у правовій системі Великого князівства Литовського, зок-

рема, у його судовій системі. Зароджується публічноправовий погляд на злочин; фо-

рмується судова влада у державі; з’являється інститут професійних суддів, судових 

чиновників, створюється професійна адвокатура. Під впливом вказаних змін у судо-

вому процесі відбувається розмежування його на цивільний та кримінальний; кри-

мінальний процес набуває інквізиційного характеру. Саме протягом вказаного пері-

оду відбувається перехід процесу від архаїчного, з елементами позаправовими, до 

нового, раціонального [110, с. 179]. 

Правова система на українських землях після Люблінської унії 1569 р. фор-

мувалась на основі звичаєвого руського права та законодавчих документів Речі Пос-



35 

политої (статутів, судебників, сеймових постанов, привілеїв тощо). Однак спочатку 

роль польського права в регуляції суспільного життя на українських землях не була 

значною. Тут продовжував діяти другий Литовський статут 1566 р. [97, с. 79]. Судо-

вий процес носив обвинувально-змагальний характер. Суд відбувався, як правило, за 

участю професійних адвокатів. Серед найважливіших доказів були: показання свід-

ків, «поличне» (речовий доказ), власне зізнання (для чого використовувалось кату-

вання). Безсумнівним доказом вважалася присяга шляхтича [97, с. 83]. 

Специфічна правова система склалась на Запорізькій Січі. В. М. Іванов вка-

зує, що козаки не визнавали дії Статутів та магдебурзького права, а універсальним 

джерелом права на Січі було козацьке звичаєве право, яке регламентувало судочин-

ство, правила воєнних дій, порядок землекористування й укладання окремих видів 

договорів, види злочинів і систему покарань [97, с. 83]. За часів козацько-

гетьманської держави значно змінилося правове життя українців: збільшилась кіль-

кість джерел права, виникли нові кодифікації правових норм, змінилася система 

злочинів і покарань тощо. Усе це може розглядатись як позитивний розвиток право-

вої системи Гетьманщини. [84, с. 139]. На території Гетьманської держави діяли пе-

реважно козацькі суди. Окрім зазначених судів, також діяли міські суди (магістрат-

ські та ратушні, які діяли у містах і розглядали будь-які справи населення міста) [40, 

с. 13]. Хоча у роки Визвольної війни була спроба відокремити судові органи від ад-

міністративних, але повністю такий поділ здійснити не вдалося. Як зазначає 

П. П. Музиченко, органи адміністративно-територіального управління продовжува-

ли виконувати судові функції [148, с. 133].  

Після підписання Березневих статей у 1654 році створювалися сільські (вой-

тові) суди, які розглядали дрібні цивільні справи селян, доменіальні, які розглядали 

дрібні цивільні справи залежних від землевласників селян, церковні суди, які розг-

лядали шлюбно-сімейні справи, а також справи внутрішнього життя церкви, монас-

тиря [40, с. 13]. Джерелами права в цей період виступало звичаєве право, правові ак-

ти гетьманської влади (універсали, ордери, інструкції, декрети, грамоти, якими ре-

гулювалися питання про призначення конкретної особи на посаду судді, про поря-

док провадження в судах), збірники магдебурзького права, акти Генеральної війсь-
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кової канцелярії, Литовський статут 1588 р., особливо його ІV розділ: «Суд і суди», 

міжнародні договори Гетьманської держави з іншими країнами. Процес в суді про-

ходив на засадах змагальності, тобто кожна сторона у словесній формі намагалася 

відстояти перед судом свою правоту, поділу судочинства на цивільне і кримінальне 

не було. Для процесу було характерним його усність, відкритість та гласність, наці-

ональна (українська) мова судочинства (в окремих місцевостях допускалася росій-

ська, польська мови) [40, с. 15]. 

У 30-х роках ХVIII століття була створена комісія, завданням якої було на 

підставі існуючих джерел права створити звід законів для Гетьманщини. Результа-

том роботи Комісії став проект «Прав, за якими судиться малоросійський народ» 

[175, с. 126-1032]. Він містить 30 розділів, що складаються з 531 артикула, які поді-

ляються на 1716 пунктів. Проте роботу над цим проектом не було завершено у зв'яз-

ку з тим, що в другій половині XVIII століття, після скасування залишків автономії 

України, на неї було поширено загальноросійське законодавство. В «Правах...» су-

доустрою і процесу присвячені глави 7, 8, 9 та частково 25. Судова система поділя-

лася на дві гілки – загальну та спеціальну. До загальної належали сільські, ратушні, 

магістратські, сотенні, полкові канцелярії, Генеральний суд, Генеральна військова 

канцелярія. До судів спеціальних – третейський, полюбовний (або мировий), духов-

ний, ярмарковий (або торговельний) [165, с. 108]. Хоча цим документом і не було 

передбачено поділу процесу на кримінальний та цивільний, але відповідні норми 

були логічно відділені. Глава 7 містила поняття права, суду, визначала компетенцію, 

ієрархію судів, склад суду, підсудність, порядок ведення канцелярії, примирення 

сторін, судові строки. В главі 8 містились поняття позивача і відповідача, їх права та 

обов’язки, порядок участі у справах адвокатів і повірених, а також регламентувала 

сам судовий процес, порядок виконання судових рішень, їх апеляційного оскаржен-

ня. В 9 главі йдеться про порядок розгляду окремих справ, визначається позовна да-

вність, а також, разом з главою 25, регулюються питання кримінально-

процесуального характеру. 

І. Я. Терлюк також вказує на те, що «Права, за якими судиться малоросійсь-

кий народ», детально регламентуючи процесуальне право, досить чітко проводили 



37 

різницю між процесом у т. зв. «розправочних», тобто цивільних і кримінальних 

справах. Якщо у перших панували принцип змагального (сторони, які вели спір, до-

водили свою правоту, використовуючи фактичний матеріал і судові докази), то в 

кримінальних справах – слідчого або інквізиційного процесу [259, с. 104]. І. Ізарова 

ще одним позитивним елементом «Прав, за якими судиться малоросійський народ» 

виділяє те, що сторони могли заключити мирову угоду [251, с. 98]. 

Після поширення загальноросійського законодавства на територію України 

усе судочинство керувались законами і статутами Російської імперії. Проте ситуація 

з судоустроєм у той час була не ідеальною. Зокрема, В. О. Лозовой говорить про те, 

що «Звід законів», що діяв до початку 60-х років ХIХ століття, який був збіркою рі-

зноманітних постанов російського законодавства різних часів, починаючи з часів 

давніх, не відповідав потребам часу і розглядався законодавцями як тимчасові пос-

тановлення [84, с. 151]. Діюча на той час судова система будувалась на основі ста-

новості – особливі суди існували для дворян, міських мешканців і селян. Виділялись 

судові місця для розгляду окремих категорій справ. Судові функції, окрім суду, ма-

ли адміністративні органи. Судовий розгляд повною мірою відповідав інквізиційно-

му, починаючи з його теорії формальних доказів та поєднання в одній особі функції 

досудового слідства та суду [84, с. 152]. 

В історії розвитку цивільного процесуального законодавства важлива роль 

належить судовій реформі 1864 року. Зокрема, В. М. Іванов вказує, що судова ре-

форма, проведена на підставі затверджених Олександром II 20.11.1864 р. Судових 

статутів [250], була однією з найпослідовніших реформ другої половини XIX ст. 

Колишній становий, залежний від адміністрації суд замінювався судом, який базу-

вався на демократичних принципах (змагальності, гласності, рівності усіх перед 

законом, права звинуваченого на захист та ін.). Запроваджувалася система позас-

танових судових установ двох типів – мирові й загальні суди [97, с. 120-121]. 

В. О. Лозовой стверджує, що дана реформа стала значним кроком на шляху удо-

сконалення судової системи і Росії, і підлеглих їй територій. Він характеризує її як 

таку, що у цілому мала буржуазний і ліберальний характер, увібравши в себе пере-

довий європейський судовий досвід і, таким чином, була прогресивним явищем у 
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російській правовій системі [84, с. 152]. В. В. Городовенко робить висновок про те, 

що до судової реформи 1864 р. характерним було виконання відповідних функцій 

як судами, так і деякими адміністративними органами, що не відповідало засадам 

незалежності судової влади. Судова реформа 1864 р. започаткувала перетворення 

судової влади на самостійну гілку влади [46, с. 9]. 

Судові статути включали в себе «Заснування судових статутів», «Статут 

кримінального судочинства», «Статут цивільного судочинства» та «Статут про по-

карання, які накладаються мировими суддями». Повноваження суду першої інстан-

ції цивільної юрисдикції регулювалися «Статутом цивільного судочинства». Книга 1 

регулює повноваження мирових судів, а Книга 2 – загальних. 

О. Л. Боровиковський вказував, що метою цивільного судочинства була охо-

рона та відновлення цивільних прав. Тому будь-яке цивільне право могло бути пре-

дметом позову [20, с. 6]. Статтею 4 Загальних положень передбачалось, що судові 

установи можуть приступати до розгляду цивільних справ тільки на підставі заяви 

про це особи, якої ця справа стосується, а вирішувати їх не інакше, як вислухавши 

пояснення іншої сторони, або по проходженню назначеного на їх надання строку; 

стаття 8 передбачала обов’язок суду призупинити провадження в цивільній справі, 

якщо при її розгляді виявилися обставини, які потребують кримінального пересліду-

вання і від цього залежить вирішення даної справи; стаття 9 встановлювала 

обов’язок усіх судових органів вирішувати справи відповідно до точного значення 

існуючих законів, а у випадку їх неповноти, неясності, недостатності чи протиріччя 

– надавала суду право обґрунтовувати рішення на загальному змісті законів. Стат-

тею 29 була визначена відомчість справ мировим судам, проте відповідно до статті 

30 у мирового суду було право прийняти в своє провадження будь-який спір і циві-

льний позов, який не передбачений нормами підвідомчості даного статуту, але якщо 

обидві сторони будуть просити про вирішення їх справи по совісті. На нашу думку, 

ця норма спрощувала доступ для правосуддя, проте вона була відмінена у 1887 році.  

Передбачалося, що засідання у мирових судах мали бути усні і гласні. Пись-

мові пояснення не могли замінити особистої явки сторони, тому підлягали залишен-

ню без розгляду. Після особистих пояснень сторін суддя пропонував укласти сторо-
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нам мирову угоду. Це було обов’язком суду, про що наголошував Урядовий сенат, 

проте будь-який примус до примирення сторін не допускався [20, с. 133]. Статут ци-

вільного судочинства як доказу важливе місце приділяв присязі, яка давалася за вза-

ємною згодою сторін одним з них та не могла бути спростована жодними доказами. 

Повноваження місцевих судів дещо відрізнялись, зокрема стаття 256 «Стату-

ту цивільного судочинства» передбачала, що суд має право приступити до розгляду 

справи не інакше як по письмовій заяві, написаній на гербовому папері і складеній 

по встановленій формі в той час, коли мировий суд міг розглядати справи і по усних 

заявах. Загалом, досліджуючи «Статут цивільного судочинства» можна помітити, 

що повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції в даному акті регла-

ментовані досить чітко на усіх стадіях судового процесу, починаючи з повноважень 

по прийняттю заяви до розгляду, обов’язку мирового суду запропонувати вирішити 

спір мирним шляхом, повноважень судів на стадії підготовки до розгляду, розгляду 

справи, прийняття рішення, виконання рішення та передачі її на до суду апеляційної 

інстанції. 

Багато сучасних процесуалістів наголошують, що передумови сучасного зма-

гального, відкритого і гласного цивільного процесу України були закладені саме в 

«Статутах цивільного судочинства» [251, с. 107]. 

На початку XX ст. судова система зазнала подальшого розвитку, збільшува-

лась кількість посадових осіб у судовій системі. В 1906 р. в умовах революційних 

подій започатковано воєнно-польові суди. Пізніше, коли почалася Перша світова 

війна, їхня діяльність була розширена [97, с. 123]. 

У перші роки після Жовтневої революції 1917 року у своїй діяльності судові 

органи керувалися декретами про суд, прийнятими Радою Народних Комісарів та 

Всеросійським Центральним Виконавчим Комітетом Рад робітничих, солдатських і 

селянських депутатів Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республі-

ки. Перший Декрет про суд було прийнято 22 (по іншим даним – 24) листопада 

1917 р. по Юліанському календарю. Він проголосив скасування всіх судових уста-

нов, які існували в до його прийняття. Усі цивільні справи з ціною позову до 

3000 руб. оголошувалися підвідомчими місцевим судам, при чому рішення місцевих 
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судів вважалися остаточними і оскарженню в апеляційному порядку не підлягали. У 

справах, по яким присуджено грошове стягнення понад 100 руб., або позбавлення 

волі понад 7 днів, допускалася касація. Касаційною інстанцією був повітовий, а в 

столицях – столичний з'їзд місцевих суддів [160, с. 124]. Пунктом 5 цього Декрету 

передбачалося, що місцеві суди вирішують справи іменем Російської Республіки і 

керуються у своїх рішеннях і вироках законами повалених урядів лише остільки, 

оскільки такі не скасовані революцією і не суперечать революційній совісті і рево-

люційній правосвідомості [160, с. 125]. Інших повноважень судів першої інстанції 

Декретом про суд від 22 (24) листопада 1917 р. визначено не було. 

Більш детально повноваження судів першої інстанції цивільної юрисдикції 

були регламентовані Декретом про суд № 2, прийнятим 15.02.1918 р. Ним були 

створені окружні народні суди як суди першої інстанції для цивільних і криміналь-

них справ, не віднесених до підвідомчості місцевих народних судів відповідно до 

Декрету про суд № 1. При цьому окремо обумовлювалося, що справи з шлюбно-

сімейних правовідносин (у тому числі, пов'язані з актами цивільного стану), а також 

справи, які не підлягають оцінці, підсудні по першій інстанції місцевим судам, а 

справи про конкурси на суму понад 3000 руб . – окружним судам [158, с. 469]. В 

окружних судах запроваджувався принцип виключно колегіального розгляду справ: 

цивільні справи розглядалися у складі трьох постійних членів (суддів) і чотирьох 

народних засідателів [158, с. 467]. Основні повноваження судів першої інстанції ци-

вільної юрисдикції, передбачені Декретом про суд № 2, наведені в Додатку Б. Фак-

тично, судочинство продовжувало здійснюватися за правилами судових статутів 

1864 року настільки, наскільки вони не були скасовані декретами Центрального Ви-

конавчого Комітету робітничих, солдатських і селянських депутатів і Ради Народ-

них Комісарів і не суперечили правосвідомості трудящих класів. 

Декретом про суд № 3 від 20.07.1918 р. [159] значних змін в повноваження 

суду першої інстанції цивільної юрисдикції внесено не було. Ним на місцеві народні 

суди покладався розгляд усіх цивільних справ ціною до 10 000 рублів. Також, відпо-

відно до нього, рішення цивільних справ по суті в окружних народних судах покла-

далося на судову колегію в складі головуючого або члена цивільного відділення та 
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4-х чергових засідателів. 

Окремо необхідно розглянути цивільно-процесуальне законодавство, що дія-

ло на українських землях, які знаходилися під владою Австрійської імперії, а потім 

Австро-Угорщини. 

Досліджуючи цей період, В. М. Іванов вказує, що ЦПК, який набув чинності 

1796 р. у Західній, а 1807 р. і в Східній Галичині під назвою галицького ЦПК, регу-

лював усі стадії цивільного процесу від подання позовної заяви до виконання рі-

шення суду. Процес характеризувався надзвичайною повільністю, тяганиною й до-

рожнечею суду, тому продовжувалася робота над його вдосконаленням. У 1825 році 

було розроблено проект нового ЦПК, але його не затвердили. Проте окремі поло-

ження, що регулювали питання компетенції судів, адвокатської діяльності, судочин-

ства в безспірних справах тощо, було введено в дію [97, с. 135]. І.Я. Терлюк звертає 

увагу на вплив демократичної революції 1848-1849 pp., на зміни системи судо-

устрою Австрійської імперії, які здійснювались у напрямі впровадження буржуаз-

них принципів у судочинство. З ліквідацією домініального суду відмовилися від 

станового суду взагалі. Створювалися судові, уводилися суди присяжних, повітові 

суди й повітові колегіальні суди. Суди проголошувалися відокремленими від адмі-

ністрації. Проте у 1852 році відбулася нова реорганізація судового устрою, яка 

спрямовувалася на часткову відмову від буржуазних принципів у судочинстві та по-

вернення до старої, феодальної системи. Повітові суди підпорядкували адміністрації 

повіту, а суди присяжних і повітові колегіальні суди було ліквідовано [258, с. 294]. 

Незначні структурні зміни в системі організації суду, які мали важливе зна-

чення, було запроваджено після утворення Австро-Угорщини. У 1867 було прийня-

то австрійську конституцію, а судовій владі присвячено окремий конституційний 

закон від 21.12.1867 р. За ним знову запроваджувалися повітові суди, і цього разу 

судова влада остаточно відокремлювалася від адміністративних органів. Уводився 

принцип незмінюваності суддів (довічно призначались імператором), проголошува-

лись їхні самостійність і незалежність [258, с. 294-295]. Діюче цивільне процесуаль-

не законодавство мало дуже багато недоліків, тому тодішніми науковцями і практи-

ками здійснювалися неодноразові спроби змінити його. Були розроблені нові проек-
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ти ЦПК у 1858, 1862, 1867, 1876, 1893 р. [78, с. 10]. 

Проект ЦПК 1893 р., що розроблений відомим австрійським процесуалістом 

Францом Кляйном, був прийнятий у 1895 році та введений в дію у 1898 році. 

І.О. Ізарова звертає увагу на те, що в ухваленому в 1895 р. ЦПК Австро-Угорської 

імперії було застосовано іншу процесуальну модель цивільного судочинства, що ві-

дображала активну роль судді в процесі. Такі ідеї виглядають доволі логічними у 

світлі зміни основних підходів до ролі держави й формування позитивістського під-

ходу до права [101, с. 70]. Засадами цивільного процесу за новим кодексом мали 

стати усність, відкритість та вільне надання судових доказів [120, с. 126]. Франц 

Кляйн, дотримувався думки, що ведення цивільного судочинства не повинно зале-

жати тільки від ініціативи сторін приватних спорів, так як цивільний процес також 

впливає на усе суспільство загалом [369, с. 190]. Він виступав проти перебільшеного 

в той час ліберального ідеалу свободи, наслідкам якої слід протиставити державне 

втручання. Це начало слід було і можна було застосувати в цивільному процесуаль-

ному праві, де потрібно було знайти діючий баланс між державною опікою над ін-

дивідом, з одного боку, і вільним розпорядженням індивідом над процесом – з іншо-

го. Кляйн хотів створити процесуальне право, яке буде зрозуміле для громадян та 

забезпечить швидкий, дешевий і надійний процес. Йому це вдалося настільки добре, 

що австрійський цивільний процес став розглядатися як зразок [5, с. 344-345]. 

О. В. Кондратюк характеризує ЦПК 1895 р. як такий, що порівняно з попере-

дніми кодексами проголошував гласність цивільного процесу. Досліджуючи прак-

тичне виконання всіх норм даного кодексу, він приходить до висновку, що цивільне 

судочинство в Галичині здійснювалося надто повільно. Головними причинами цьо-

го, як свідчить практика судів, були порушення у застосуванні норм австрійського 

ЦПК 1895 року, зростання кількості справ, невкомплектованість судів суддівськими 

кадрами, недостатня професійна підготовка суддів, перевантаження суддів, істотні 

помилки суддів на стадії підготовки справи до розгляду, недостатнє використання 

норм кодексу, які давали змогу пришвидшити цивільний процес, неефективна робо-

та секретаріатів, низький рівень матеріального забезпечення. Також він дослідив, що 

цивільний процес цього часу мав фіскальний характер. Високі судові оплати, 
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обов’язковість адвокатського захисту позбавляли частину населення можливості ви-

рішувати спори в судовому порядку [119, с. 12]. Л. В. Городницька вказує, що циві-

льно-процесуальне законодавство даного періоду надавало широкі можливості уча-

сникам процесу на подання доказів, розпорядження своїми процесуальними права-

ми. В той же час, суд був пасивним і лише сприймав та оцінював поданий сторона-

ми матеріал [44, с. 11]. Л. Т. Присташ, досліджуючи судочинство на території Гали-

чини й інших українських земель, що входили до складу Австро-Угорщини, робить 

висновок, що система судових органів того часу мала певні демократичні ознаки, 

зокрема такі, як колегіальний, публічний і гласний розгляд справ. Однак серед суд-

дів було мало українців, судочинство велося не українською, а польською мовою. 

Причому, у деяких випадках обмежувались, а іноді грубо порушувались права укра-

їнського населення, яке проти своєї волі перебувало у складі Австро-Угорської ім-

перії [176, с. 53]. 

Незважаючи на багато недоліків, які мали місце на практиці, ЦПК 1895 р. 

мав важливі відмінні особливості, насамперед, у правовому становищі суду, повно-

важеннях щодо керівництва процесом і можливості встановлення об’єктивної істини 

у справі. На тривалий час концепція діяльності суду, запропонована Ф. Кляйном, 

стала зразком закріплення моделі соціального правосуддя, базисом публічно-

правових концептів розвитку цивільного процесу.  

Судова система, яка існувала в Україні в період «Української революції» 

1917-1921 років теж мала свої особливості. У зв’язку з постійними воєнними діями 

більша увага законодавців приділялася кримінальному судочинству, а також ство-

ренню та діяльності військових та воєнно-польових судів, хоча цивільні справи у 

той час також розглядалися. Функції судів першої інстанції цивільної юрисдикції 

виконували окружні суди. Ю. Є. Вовк, досліджуючи даний період, вказує, що пова-

лення Тимчасового уряду в Петрограді дало поштовх важливим державотворчим 

процесам в Україні. Одним з них було становлення національної судової системи. З 

початком бойових дій Радянської Росії проти УНР і з початком громадянської війни, 

значна кількість колишніх судів фактично припинили свою діяльність. Після повер-

нення Центральної Ради в березні 1918 року на територію України, почалось посту-
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пове відновлення їх діяльності [32, с. 14]. У даний період правову основу діяльності 

судових органів становили, насамперед, нормативно-правові акти, які регулювали їх 

функціонування і були прийняті в УНР та Українській державі у 1917-1920 роках. 

Діяли також нормативні правові акти колишньої Російської імперії, якщо вони не 

суперечили новому законодавству [32, с. 16]. Зміна урядів у Києві кожен раз тягла за 

собою зміни у судовій системі, але вони у зв'язку з військовим становищем теж пов-

ністю не були реалізовані ані в часи Гетьманату, ані в часи Директорії [165, с. 113].  

Судові органи УНР та Української держави у 1917-1920 роках не виконували 

повного мірою свої завдання щодо охорони від всяких посягань на суспільний і 

державний лад, права та законні інтереси фізичних і юридичних осіб, а також не мо-

гли повного мірою забезпечити захист всіх форм власності. Причини полягали, на-

самперед, в тому, що в той час в країні була нестабільна соціально-економічна ситу-

ація, майже безперервно тривало військове протистояння, не створено дієвого апа-

рату управління, було відсутнє ефективне законодавство, яке б діяло в надзвичайних 

умовах [32, с. 3]. 

Також значна увага до проблем судоустрою приділялась на території Захід-

ноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). В. О. Рум’янцев вказує, що з прийнят-

тям 21.11.1918 р. Українською Національною Радою закону «Про тимчасову органі-

зацію судів і судової влади», функцію правосуддя в ЗУНР продовжували виконувати 

суди колишньої Австро-Угорської імперії, але вже під керівництвом Державного се-

кретарства юстиції ЗУНР. Одночасно перебудовувалась і судова система: було ство-

рено 12 судових округів і 130 судових повітів. Продовження судової реформи в 

ЗУНР прийняло оригінальний напрямок: розділялося кримінальне і цивільне судо-

чинство. 11.02.1919 р. видано закон про утворення в повітах трибуналів першої ін-

станції для розгляду кримінальних справ. Юрисдикція окружних і повітових судів 

обмежувалася цивільними справами [227, с. 60-61].  

14.02.1919 р. Рада Народних Комісарів Української Радянської Соціалістич-

ної Республіки (УРСР) декретом «Про суд» розпочала руйнування судів, створених 

за часів Української Народної Республіки та Української держави за Гетьманату. Зо-

крема, ліквідовувалися Генеральний Суд, судові палати, окружні палати, окружні 
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суди, з’їзди мирових суддів, мирові суди, суди військові, морські, волосні, комер-

ційні, а також установи, що були при них: прокурорський нагляд, нотаріат, присяж-

на і приватна адвокатура. При цьому було затверджено тимчасове Положення про 

народні суди та революційні трибунали УРСР, аналогічно до того, що було введено 

в Росії, за яким створено дві самостійні судові системи: народні суди і ради народ-

них суддів; революційні трибунали. Згідно з цим Положенням, за прикладом РФСР 

на Україні було організовано єдиний народний суд [257, с. 120]. Остаточно судова 

система УРСР була сформована відповідно до Положення про судоустрій, затвер-

дженого Всеукраїнським Центральним виконавчим комітетом 16 .12.1922 р. Поло-

ження закріпило сталу структуру судів, порядок їх формування, функції та повнова-

ження посадових осіб судової системи [257, с. 120]. 

Після завершення Першої світової війни та національно-визвольної боротьби 

частина українських земель (Галичина, Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь, За-

хідне Полісся, Посяння, Лемківщина) опинилася у складі Польської Республіки. 

О. В. Липитчук акцентує увагу на тому, що успадкування різних цивільних процесу-

альних кодексів, недосконалість положень нового польського ЦПК, пристосування 

нових процесуальних норм до попереднього процесуального законодавства, частко-

ва уніфікація цивільного права, неуніфікованість неспірного процесу зумовлювало 

складні правові прецеденти у здійсненні судами цивільного судочинства [135, с. 10]. 

Цивільний процес у Польській республіці був складним, повільним та характеризу-

вався високими судовими оплатами [135, с. 3]. 

Досить детально регламентував повноваження суду першої інстанції цивіль-

ної юрисдикції ЦПК Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республі-

ки, який введено в дію з 1 вересня 1923 року. Він був побудований на основі ідеї 

зростання активності суду, як суб’єкта цивільного процесу, роль суду і усі його про-

цесуальні повноваження визначалися, виходячи зі статті 5, відповідно до якої суд 

був зобов’язаний всемірно прагнути до з'ясування дійсних прав та взаємовідносин 

сторін, тому, не обмежуючись представленими поясненнями і матеріалами, він по-

винен, за допомогою заданих сторонам питань, сприяти з'ясуванню істотних для ви-

рішення справи обставин і підтвердженню їх доказами, надаючи трудящим, які зве-
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ртаються до суду, активне сприяння для захисту їх прав і законних інтересів, щоб 

юридична необізнаність, малограмотність і схожі обставини не могли бути викорис-

тані їм на шкоду [54].  

У першій редакції ЦПК 1923 року 113 статей з 316 передбачали в собі певні 

процесуальні права і обов’язки суду першої інстанції цивільної юрисдикції. Зокре-

ма, загальні положення даного кодексу містять норми, які регулюють повноваження 

суду першої інстанції цивільної юрисдикції приступати до розгляду справи не інак-

ше, як за заявою зацікавленої в тому сторони та приймати відмову сторони від на-

лежних їй прав і судового їх захисту (ст. 2); обов’язок вирішувати справи на підставі 

діючих узаконень і розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду, а також постанов 

місцевих органів влади, виданих в межах наданої їм компетенції (ст. 3), а у разі їх 

відсутності – керуючись загальними основами радянського законодавства і загаль-

ною політикою Робітничо-Селянського Уряду (ст. 4); негайно присікати будь-які 

зловживання і заяви, що мають на меті затягнути або затемнити процес (ст. 6); при 

розгляді договорів і актів, укладених за кордоном, приймати до уваги закони, що 

діють в місці укладання договору або акту (ст. 7); просити Народний Комісаріат За-

кордонних Справ увійти в зносини з відповідним іноземним урядом щодо надання 

висновків по питанню, яке виникло щодо застосування іноземних законів (ст. 8). 

Глава ІІ «Представництво в суді», зокрема, містить повноваження суду визнавати 

необхідною участь прокурора у справі (ст. 12), глава 3 включає повноваження судів 

з приводу визначення підсудності справ. Глава IV визначає повноваження суду по 

визначенню та розподілу витрат: визначати розмір судового мита в деяких випадках 

(ст. 38), встановлювати розмір винагороди за відволікання свідка від роботи (ст. 42), 

визначати винагороду експерта (ст. 44), стягувати судове мито, а та всі інші витрати 

по справі, понесені сторонами (ст. 46) та стягувати витрати, понесені судом з розг-

ляду цивільних справ (ст. 48). Також в даному кодексі можна виділити повноважен-

ня судів першої інстанції цивільної юрисдикції по встановленню (ст. 53), продов-

женню (ст. 61) та відновленню (ст. 62) процесуальних строків, повноваження, 

пов’язані з викликом сторін (глава VII), повноваження на стадії прийняття позовної 

заяви (глава VIIІ), забезпечення позову (глава ІХ), розгляду справи (глави Х, ХІ), 
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пов’язані з призупиненням та відновленням провадження (глава ХІІ), подачею сто-

ронами доказів (глави ХІІІ – ХV), призначенням експертизи (глава ХVІ), участю у 

справі кількох позивачів чи відповідачів та третіх сторін (глава ХVІІ), винесенням 

рішення (глава ХVІІІ), видачею виконавчих листів (глава ХІХ), повноваження у 

справах окремого провадження (глави ХХ – XXVII), повноваження по прийняттю 

апеляційної скарги (ст. 235) та передачі її до суду вищої інстанції (ст. 239), а також 

повноваження на стадії виконання рішень (глава ХХХ). 

1 грудня 1929 р. постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого 

Комітету від 05.11.1929 р. був уведений в дію новий ЦПК УРСР. Цей кодекс не змі-

нив форми існуючого цивільного судочинства, по суті змістовно та структурно дуб-

люючи ЦПК1924 р. Його особливостями було те, що він передбачав специфічний 

перелік справ окремого провадження та судочинство у справах неспроможності, а 

також містив додатки [117, с. 18-19]. 

З 1 січня 1964 року введено в дію новий ЦПК УРСР [349]. Відповідно до ньо-

го, роль суду першої інстанції цивільної юрисдикції не сильно змінилася. Стаття 15 

«З'ясування судом дійсних обставин справи, прав та обов'язків сторін» першої реда-

кції даного кодексу не сильно відрізнялася від статті 5 ЦПК 1923. Відповідно до неї 

суд зобов'язаний, не обмежуючись поданими матеріалами та поясненнями, вживати 

всіх передбачених законом заходів до всебічного, повного і об'єктивного з'ясування 

дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін. Суд повинен роз'ясняти особам, 

які беруть участь у справі, їх права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинення 

або невчинення процесуальних дій і сприяти особам, які беруть участь у справі, у 

здійсненні їх прав. Проте тогочасні науковці зазначали, що закон покладає на суд 

обов'язки лише по розгляду та вирішенню справи, але зовсім не перекладає на суд 

обов'язки сторін по доказуванню: сторони доводять, а суд розбирає і вирішує спра-

ву, а для того щоб винести законне і обґрунтоване рішення, суд досліджує, перевіряє 

і оцінює докази [109, с. 48]. 

В даній редакції ця стаття існувала до 1996 року. ЗУ від 02.02.1996 р. «Про 

внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу України» [179] 

статтю 15 було перейменовано у «З'ясування судом обставин справи на засадах зма-
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гальності» і викладено в новій редакції, відповідно до якої передбачалось, що розг-

ляд і вирішення цивільних справ у судах проводяться на засадах змагальності. Суд 

зобов'язаний вживати передбачених законом заходів до всебічного, повного та об'є-

ктивного з'ясування обставин справи, роз'ясняти особам, які беруть участь у справі, 

їх права та обов'язки і сприяти у здійсненні їх прав. 

Хоча даними змінами і було задекларовано принцип змагальності, але доко-

рінна зміна ролі суду відбулася тільки 21.06.2001 р., коли в частині 3 нової редакції 

статті 15 ЦПК України законодавець визначив, що суд, зберігаючи об'єктивність і 

неупередженість, створює необхідні умови для всебічного і повного дослідження 

обставин справи: роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права і обов'язки, 

попереджує про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій і сприяє здій-

сненню їх прав у випадках, передбачених цим кодексом. Аналізуючи зміст даної но-

рми, Д. Д. Луспеник зазначає, що цим законодавець започаткував доволі вдалу 

спробу збалансувати співвідношення в системі основних засад цивільного процесу-

ального права і знайти «золоту середину» між (як прийнято вважати, конкуруючи-

ми) засадами процесу – диспозитивністю, змагальністю і процесуальною рівністю 

сторін з одного боку, і процесуальною активністю суду – з іншого [140, с. 117]. Крім 

вищезазначених повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції, ЦПК 

1963 року містив різноманітні повноваження у всіх своїх розділах. Серед загальних 

положень кодексу можна виділити повноваження, які пов’язані з визначенням скла-

ду суду, відводами (глава 2), правилами підвідомчість цивільних справ судам (глава 

3), прийняттям доказів (глава 4), визначення запобіжних заходів (глава 4-А), судо-

вих витрат (глава 4), судових штрафів (глава 6), встановленням процесуальних стро-

ків (глава 7), здійсненням судових викликів і повідомлень (глава 8). У розділі ІІ 

ЦПК 1963 року йдеться про осіб, які беруть участь у справі, їх права і обов’язки. Він 

містить такі повноваження суду, як притягнення до участі в таких справах батьків, 

усиновителів або піклувальників неповнолітніх (ст. 101), третіх осіб (ст. 108), пов-

новаження по заміні неналежної сторони (ст. 105), правонаступництву (ст. 106) та 

інші. У розділ III включено повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдик-

ції з приводу визначення підсудності (глава 15), на стадії прийняття позову та зу-
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стрічного позову (глави 16, 17), підготовки цивільних справ до судового розгляду 

(глава 18), судового розгляду (глава 20), пов’язані з забезпеченням позову (глава 19), 

фіксуванням судового процесу та веженням протоколів (глава 21), прийняттям рі-

шення (глава 22), його негайним виконанням (глава 23), зупиненням, закриттям 

провадження в справі та залишенням заяви без розгляду (глави 24-26), постановлен-

ням ухвал (глава 28), а також повноваження у справах окремого провадження (глави 

33-39). Розділ IV даного кодексу містить повноваження суду першої інстанції циві-

льної юрисдикції при перегляді судових рішень судами апеляційної інстанції (глава 

40), а також при перегляді рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з но-

вовиявленими та винятковими обставинами (глава 42). Розділ V містить повнова-

ження суду на стадії виконання рішень. 

В.В. Комаров звертає увагу, що у цілому ЦПК1963 р. був суттєвим і прогре-

сивним кроком у регламентації цивільного судочинства. Разом з тим він не уникнув 

і ряду недоліків, які були в попередньому законодавстві. Основними характерними 

рисами ЦПК були: формування судових інстанцій відповідно до трирівневої систе-

ми судів, що повторює адміністративно-територіальний устрій; створення єдиного 

процесу в першій інстанції; введення інституту народних засідателів; активна участь 

прокурора в цивільному процесі; відсунення на другорядний план діяльності адво-

ката; надмірна активність суду і недостатність права сторін на розпорядження; 

впровадження принципу розгляду цивільних справ в інтересах з’ясування прав-

ди(об’єктивної істини); створення одноступеневої системи оскарження; запрова-

дження інституту протесту на предмет законності судових рішень [117, с. 25]. 

В усі часи розвиток судової гілки влади мав свої особливості, тому можна 

виділити наступні основні етапи розвитку повноважень суду першої інстанції циві-

льної юрисдикції на території України: античний (VI ст. до н. е.-VI ст. н. е.); додер-

жавно-общинний (І-IX ст.); період Київської Русі (IX-XIII ст.); період Галицько-

Волинського князівства (XIII-XIV ст.); період Великого князівства Литовського та 

Польського королівства (XIV-XVI ст.); період Речі Посполитої, Запорізької Січі та 

Гетьманщини (XVI-XVIII ст.); період Російської імперії, Австрійської імперії, Авст-

ро-Угорщини (XVIII-XX ст.); період «Української революції» (1917-1921 рр.); ра-
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дянський (1917-1991 рр.); сучасний (з 1991 р.). 

Хоч сучасна територія України в різні часи належала до різних держав, проте 

найбільший вплив на формування інституту повноважень суду першої інстанції ци-

вільної юрисдикції у сучасному його вигляді здійснила радянська процесуальна 

правова школа і радянське законодавство. Знаковими етапами в історії розвитку по-

вноважень суду стало прийняття ЦПК УРСР 1924 і 1929 років, які регламентували 

активну роль суду в цивільному процесі та визначили процесуальний інструмента-

рій досягнення істини у справі. Кодифікація радянського законодавства 60-х років 

минулого століття тільки підтвердила тенденцію наділення суду активними повно-

важеннями як процесуальними обов’язками ex officio. 

Проте, не можна недооцінювати і вплив інших історичних етапів. Багато 

процесуальних інститутів мають витоки ще у римському процесуальному праві. На-

приклад, М.М. Ясинок, досліджуючи інститут окремого провадження, звертає увагу, 

що він має витоки ще у римському праві, формувався за часів Російської імперії, йо-

го становлення мало місце в радянський період, а розвиток окреме провадження 

отримало за часів незалежності України.[365, с. 23]. Г. С. Буга, при дослідженні за-

ходів забезпечення позову, також говорить, що вони застосовувалися з часів Дав-

нього Риму та були реципійовані цивільним процесуальним правом Російської імпе-

рії, а потім і України [22, с. 13]. Схожим чином прийшли в цивільний процес Украї-

ни і багато інших процесуальних інститутів. 

Зміна повноважень суду відбувається постійно. До діючого ЦПК України з 

моменту його прийняття і до кінця 2014 року було внесено зміни різними законами 

52 рази. Також за цей час прийнято 10 рішень КСУ, з яких 6 надають офіційне тлу-

мачення окремих положенням кодексу, 3 визнають конституційними і 1 визнає не-

конституційним окремі норми. Найбільш спірними є зміни, внесені до ЦПК України 

у зв’язку з прийняттям ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. [197], 

негативні наслідки яких будуть розглянуті у розділі 2 даної дисертаційної роботи. 
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1.3 Сучасна нормативна регламентація повноважень суду першої 

інстанції в зарубіжному цивільному процесуальному законодавстві 

 

Як видно з попереднього підрозділу, законодавство України завжди розвива-

лося у дуже тісному зв’язку з законодавством іноземних країн, тому при вивченні 

повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції України, доцільно приді-

лити увагу також повноваженням судів першої інстанції цивільної юрисдикції зару-

біжних країн. Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції зарубіжних 

країн тісно пов’язані з тим, яку роль виконує суд відповідно до їх процесуального 

законодавства. Зокрема, якщо брати країни СНД, то статтею 12 ЦПК Російської Фе-

дерації (РФ) визначено, що правосуддя в цивільних справах здійснюється на основі 

змагальності та рівноправності сторін. Суд, зберігаючи незалежність, об'єктивність і 

неупередженість, здійснює керівництво процесом, роз'яснює особам, які беруть 

участь у справі, їх права та обов'язки, попереджає про наслідки вчинення або невчи-

нення процесуальних дій, надає особам, які беруть участь у справі, сприяння в реа-

лізації їх прав, створює умови для всебічного і повного дослідження доказів, встано-

влення фактичних обставин і правильного застосування законодавства при розгляді 

та вирішенні цивільних справ [56]. Схожі норми містить і ЦПК Республіки Білорусь 

(РБ), в якому задекларовано, що цивільні справи у всіх судах розглядаються на ос-

нові змагальності і рівності сторін у процесі. У спорі між собою сторони зобов'язані 

добросовісно користуватися належними їм матеріальними і процесуальними права-

ми і виконувати процесуальні обов'язки [58]. Обов'язок представити необхідні для 

встановлення істини по справі докази покладено на сторони, третіх особах та інших 

юридично заінтересованих у результаті справи осіб. Для всебічного, повного, об'єк-

тивного з'ясування всіх обставин, що мають істотне значення для правильного розг-

ляду і вирішення справи, суд сприяє зазначеним особам за їх клопотанням у витре-

буванні доказів, коли подання таких доказів для них є неможливим [58]. Стаття 26 

ЦПК Республіки Молдова теж декларує норми, згідно яких цивільне судочинство 

здійснюється на основі принципу змагальності і процесуального рівноправ'я сторін. 

Змагальність передбачає організацію процесу таким чином, щоб сторони та інші 
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учасники процесу мали можливість формулювати, аргументувати і доводити свою 

позицію в процесі, вибирати способи і засоби її захисту самостійно і незалежно від 

судової інстанції, інших органів та осіб, висловлювати свою позицію щодо фактич-

ним і правовим питанням, що мають відношення до справи, і висловлювати свою 

точку зору по ініціативам судової інстанції. Судова інстанція, яка розглядає справу, 

зберігає неупередженість і об'єктивність, створює необхідні умови для реалізації 

учасниками процесу своїх прав і об'єктивного розгляду фактичних обставин справи. 

Процесуальне рівноправність сторін гарантується законом і забезпечується судовою 

інстанцією шляхом створення рівних можливостей, достатніх та адекватних, для ви-

користання всіх процесуальних засобів захисту позиції по фактичним та правовим 

обставинам, так щоб жодна із сторін не опинилася в менш вигідному положенні в 

порівнянні з іншою [55]. 

Не тільки роль суду, але і повноваження суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції в даних кодексах досить схожі. Наприклад, якщо досліджувати повно-

важення суду першої інстанції цивільної юрисдикції у позовному провадженні на 

стадії підготовки справи до судового розгляду, то такі дії суду регламентовані в 

статті 150 ЦПК РФ, статті 262 ЦПК РБ та статті 185 ЦПК Республіки Молдова. При 

розгляді зазначених статей відразу помітні деякі відмінності. Першою з них є те, що 

в ЦПК РФ першим іде повноваження суду по роз’ясненню сторонам їх процесуаль-

них прав і обов’язків, а після нього – по допиту сторін, в ЦПК Республіки Молдова 

роз’яснення процесуальних прав і обов’язків відбувається для кожної сторони після 

її заслуховування, а в ЦПК РБ – після заслуховування обох сторін. Також суд вирі-

шує питання про склад осіб, які будуть брати участь у справі. Наступними повнова-

женнями, які містяться в даних статтях ЦПК РФ та Республіки Молдова є вжиття 

заходів щодо примиренню сторін на відміну від пункту 3 статті 262 ЦПК РБ, відпо-

відно до якої суд тільки роз’яснює право на добровільне врегулювання спору. 

Наступними повноваженнями суду відповідно до усіх трьох зазначених ко-

дексів є роз’яснення сторонам права звернутися у третейський суд для вирішення 

спору. Також до повноважень на стадії підготовки справи до судового розгляду, які 

містяться в усіх наведених статтях відносяться повноваження по виклику свідків, 
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повноваження по призначенню експертизи, залученню до участі в справі спеціаліс-

тів та перекладачів, витребуванню доказів, огляду доказів на місці, направленню су-

дових доручень та інші. 

Наступною групою повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції 

відповідно до ЦПК РФ і РБ є повноваження на стадії попереднього розгляду справи. 

У ЦПК Молдови дана стадія відсутня, проте схожі повноваження здійснюються су-

дом на стадії підготовки справи до розгляду. 

За ЦПК РФ при підготовці справи до судового розгляду суддя вправі прово-

дити попереднє судове засідання, яке призначається не по всіх цивільних справах, а 

тільки у випадках, передбачених ч. 1 ст. 152 ЦПК РФ: з метою процесуального за-

кріплення розпорядчих дій сторін, здійснених при підготовці справи до судового ро-

згляду, визначення обставин, що мають значення для правильного розгляду і вирі-

шення справи, визначення достатності доказів у справі, дослідження фактів пропус-

ку строків звернення до суду і строків позовної давності [157]. Відповідно до глави 

26 ЦПК РБ, проведення попереднього удового засідання не є обов’язковим: це пи-

тання вирішується суддею при підготовці справи до судового розгляду. Перелік під-

став призначення попереднього судового засідання аналогічний ч. 1 ст. 152 ЦПК 

РФ, проте містить також пункт «примирення сторін». Главою XIV ЦПК Молдови 

визначено, що підготовка до судового розгляду є обов’язковою по кожній цивільній 

справі. При підготовці суддя викликає позивача і відповідача, після чого здійснює 

інші дії (ст. 185), які фактично аналогічні діям суду у попередньому судовому засі-

данні за ЦПК України. 

Статті 152 ЦПК РФ та стаття 263 ЦПК РБ однаково визначають мету попере-

днього судового засідання. Нею є процесуальне закріплення розпорядчих дій сторін, 

здійснених при підготовці справи до судового розгляду, визначення обставин, що 

мають значення для правильного розгляду і вирішення справи, визначення достат-

ності доказів у справі, дослідження фактів пропуску строку звернення до суду або 

строку позовної давності. Повноваження суду на цій стадії регулюються статтями 

152 ЦПК РФ та 264 ЦПК РБ. 

Наступною групою повноважень за даними кодексами можна визначити пов-
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новаження на стадії судового розгляду. Ним присвячена глава 15 ЦПК РФ, глава 27 

ЦПК РБ та глава 15 ЦПК Республіки Молдова. Глава 27 ЦПК РБ поділена на параг-

рафи, в першому з яких визначаються загальні положення судового розгляду справи, 

а в трьох наступних судовий розгляд розділено на стадії: підготовчу частину, розг-

ляд справи по суті та заключну частину. У главі 15 ЦПК РФ, незважаючи на відсут-

ність поділу на параграфи, можна виділити загальні положення, які стосуються ста-

дії судового розгляду справи та визначають повноваження головуючого в судовому 

засіданні; обов’язок суду безпосередньо досліджувати докази по справі: заслухову-

вати пояснення сторін і третіх осіб, показання свідків, висновки експертів, консуль-

тації та пояснення фахівців, ознайомлюватися з письмовими доказами, оглядати ре-

чові докази, прослуховувати аудіозаписи і переглядати відеозаписи; повноваження 

по забезпеченню порядку в судовому засіданні.  

Починаючи зі статті 160 ЦПК РФ можна виділити повноваження, аналогічні 

параграфу 2 глави 27 ЦПК РБ, а саме: по відкриттю судового засідання, перевірці 

явки і встановленню осіб учасників процесу, роз’ясненню перекладачу, учасникам 

судового процес, експерту та спеціалісту їх прав і обов’язків, вжиттю заходів щоб 

недопитані свідки не спілкувалися з допитаними, оголошенню складу суду, 

роз’ясненню права відводу і самовідводу, розгляду клопотань сторін, відкладенню 

розгляду справи. 

Статтею 172 ЦПК РФ починаються повноваження по розгляду справи по су-

ті. До них можна віднести обов’язок розпочати цю стадію доповіддю головуючого, 

або когось з суддів; обов’язок головуючого з'ясувати, чи підтримує позивач свої ви-

моги, чи визнає відповідач вимоги позивача та чи не бажають сторони закінчити 

справу укладенням мирової угоди або провести процедуру медіації. Після цього 

йдуть повноваження суду з приводу відмови позивачем від позову, визнання позову 

відповідачем і укладення мирової угоди, заслуховування пояснень сторін, встанов-

лення порядку дослідження доказів, повноваження, пов’язані з допитом свідків, до-

слідженням доказів, висновку експерта, призначенням додаткової і повторної експе-

ртиз, залученням спеціалістів. Норми, аналогічні параграфу 4 глави 27 ЦПК РБ, в 

ЦПК РФ представлені статтями 190 – 192. В них передбачені повноваження суду 



55 

першої інстанції цивільної юрисдикції по поновленню розгляду справи по суті, а та-

кож обов’язок суду вийти в нарадчу кімнату для ухвалення рішення.  

Глава 15 ЦПК Республіки Молдова «Судовий розгляд» містить аналогічний 

перелік повноважень, які передбачені главою 15 ЦПК РФ та главою 27 ЦПК РБ і за-

кінчується, як і у ЦПК РФ, повноваженнями суду по оголошенню рішення. 

Цікавою за своїм змістом є стаття 223 ЦПК РФ, яка передбачає право суду за 

клопотанням позивача або відповідача скасувати свою ухвалу про залишення заяви 

без розгляду з підстав, зазначених в абзацах сьомому та восьмому статті 222 цього 

кодексу (коди сторони, які не просили про розгляд справи за їх відсутності повторно 

не з'явилися в суд, або позивач, який не просив про розгляд справи за його відсутно-

сті, повторно не з'явився в суд, а відповідач не вимагає розгляду справи по суті), як-

що позивач або відповідач представить докази, що підтверджують поважність при-

чин неявки в судове засідання і неможливості повідомлення про них суд. Аналогіч-

на норма міститься і в ст. 268 ЦПК Республіки Молдова. 

Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції цими главами не 

обмежуються. В ЦПК РФ, РБ та Республіки Молдова окремими нормами деталізо-

вано повноваження суду при прийнятті рішення та винесенні ухвал, при призупи-

ненні та зупиненні провадження, по веденню протоколів, повноваження в окремому 

та наказному провадженні та багато інших. 

Значно відрізняються своєю структурою від ЦПК РФ, РБ та Республіки Мол-

дова кодекси європейських держав. Якщо досліджувати повноваження суду першої 

інстанції цивільної юрисдикції по ЦПК Франції, то необхідно звернути увагу на те, 

що він складається з чотирьох книг. Перша книга включає в себе положення, які за-

стосовуються для всіх судів, друга – спеціальні положення, які стосуються кожного 

виду судів: судів великого та малого процесу, місцевих, комерційних, прюдомаль-

них (по розгляду трудових спорів), паритетних (по справах, які випливають з сільсь-

когосподарської оренди), апеляційних та касаційних судів, а також судів, які розгля-

дають справи після відміни судових рішень в касаційному порядку. Третя книга міс-

тить норми, які стосуються окремих категорій справ, пов’язаних з особами, майном, 

майновими відносинами між подружжям, зобов’язаннями та договорами. Четверта 
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книга стосується арбітражу, в тому числі міжнародного. 

Роль суду першої інстанції цивільної юрисдикції відповідно до ЦПК Францій 

відображається в статті 3 та 5 даного кодексу, якими передбачено, що суд здійснює 

контроль за дотриманням належного порядку розгляду справи та має право встанов-

лювати терміни і давати розпорядження про вжиття необхідних заходів, а також зо-

бов’язаний винести рішення по всіх заявлених вимогах і не має права виходити за їх 

межі [367]. Принципова роль судді в цивільному процесі зводиться лише до того, 

щоб вирішити суперечку у відповідності із застосовуваними до нього нормами пра-

ва, як це випливає зі статті 12 ЦПК. При цьому, повинно дотримуватися правило 

статті 16 ЦПК , яке покладає на суддю обов'язок вжиття необхідних заходів, для до-

тримання принципу змагальності процесу усіма його учасниками, включаючи його 

самого. Принцип змагальності зберігається навіть у тому випадку, коли мова йде 

про справу окремого провадження, оскільки розгляд такої справи завжди зберігає за 

будь-якою заінтересованою особою право вступити у справу і пред'явити свої вимо-

ги в змагальному процесі [156, с. 6]. Суди першої інстанції Франції підрозділяються 

стосовно розгляду цивільних справ на трибунали великого процесу і трибунали ма-

лого процесу [174, с. 70]. Л. Кадьє говорить, що, переважно, французьке законодав-

ство закріплює принцип колегіальності при прийнятті рішення. Така система має 

ряд переваг. Насамперед, колегіальність допомагає забезпечити неупередженість та 

високу якість правосуддя. Колегіальність також підтримує незалежність судової си-

стеми, так як відповідальність за зміст рішення поділяється між суддями в умовах 

найсуворішої секретності. З цієї ж причини, французьке законодавство забороняє 

викладення окремих думок суддів, які дозволені в інших судових системах, зокрема, 

системі загального права [366, с. 333-334]. Розгляд цивільних справ одним суддею 

передбачений тільки для трибуналів малого процесу, а також допускається при роз-

гляді справ трибуналами великого процесу. Відповідно до ЦПК Франції, голова 

трибуналу великого процесу може направити справу на розгляд одного судді за від-

сутності заперечень сторін. В інших випадках має місце принцип колегіальності. 

Варто зазначити, що ЦПК Франції важливе значення надає процедурі прими-

рення. Зокрема, ст. 829 передбачено, що позов пред'являється за допомогою судової 
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повістки про виклик до суду для примирення, і, у разі недосягнення останнього, для 

розгляду спору судом. «Попередня спроба примирення» здійснюється суддею або 

назначеним для цього мировим посередником. При цьому особиста явка сторін є 

обов’язковою. Якщо сторони не досягнуть примирення – тоді суд має право розгля-

дати спір. 

ЦПК Німеччини складається з 11 книг: перша – «Загальні положення», дру-

га – «Провадження в судах першої інстанції»; третя – «Оскарження», четверта – 

«Відновлення провадження», п’ята – «Провадження на основі письмових доказів та 

провадження по вексельним справам», шоста – «Провадження по сімейним спра-

вам», сьома – «Наказне провадження», восьма – «Виконавче провадження», 

дев’ята – «Викличне провадження», десята – «Третейський розгляд», одинадцята – 

«Співпраця у сфері правосуддя в Європейському Союзі» [368]. Низовою ланкою су-

дів, які розглядають справи в порядку першої інстанції є дільничні суди. Справи в 

них розглядаються лише суддею одноосібно. Дільничному судді підсудні майнові 

спори на суму до 3000 євро, а також незалежно від суми позову спори про оренду 

житла й інших приміщень, спори між клієнтами і власниками готелів, між пасажи-

рами і водіями транспортних засобів, туристами і бюро подорожей і т. ін. У дільни-

чних судах виділяється один або декілька суддів, які спеціалізуються на розгляді 

всього комплексу шлюбно-сімейних справ, зокрема про розлучення, виплату утри-

мання на дітей тощо [174, с. 80-81]. 

Суди земель виступають як суди першої інстанції і як суди другої інстанції, 

що розглядають скарги на рішення і вироки нижчестоящих судів. Палати у цивіль-

них справах судів земель засідають у складі трьох професійних суддів на чолі з го-

ловою суду землі або головою палати. Проте, справи, що не становлять великої 

складності, можуть розглядатися суддями одноосібно. До компетенції палат по ци-

вільних справах входить розгляд по першій інстанції цивільних справ із сумою по-

зову понад 3000 євро, а також справ про встановлення батьківства і деяких категорій 

позовів, що пред’являються до суддів і службовців у зв’язку з перевищенням ними 

своїх службових повноважень та ін. [174, с. 79].  

Роль суду першої інстанції цивільної юрисдикції за ЦПК Німеччини можна 
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визначити, виходячи з принципів німецького судочинства. А.Г. Давтян поділяє 

принципи на дві групи: державно-правові (конституційні) і галузеві [69, с. 34]. До 

конституційних вона відносить принцип права бути вислуханим та принцип гласно-

сті, а до галузевих – принцип диспозитивності, змагальності, усності, безпосередно-

сті та процесуальної економії. Виходячи з цього, весь тягар доказування у цивільних 

справах лежить на сторонах. Також, ч. 2 параграфу 138 ЦПК Німеччини закріплено 

обов’язок сторони висловити свою позицію по тих фактах, на які посилається інша 

сторона. А ч. 3 цього ж параграфу визначено, що факти, які не оспорюються, вва-

жаються визнаними іншою стороною. Роль суду в змагальному процесі полягає в 

тому, що відповідно до § 139, суд, у необхідних межах, повинен обговорити зі сто-

ронами обставини і факти справи, а також з’ясовувати відношення сторін до спору, 

як виходячи з фактичної ситуації, так і з можливих правових наслідків, та задавати 

відповідні питання. Суд зобов’язаний забезпечити, щоб сторони вчасно і в повній 

мірі надавали пояснення стосовно всіх істотних фактів, у тому числі, щоб сторони 

доповнювали недостатні дані по заявленим фактам, наданим доказам та заявленим 

клопотанням. Суд може ґрунтувати своє рішення на фактах, які сторони вважали не-

значними чи не брали до уваги тільки тоді, коли він звернув на них увагу сторін та 

надав можливість висловитися. Це ж відноситься до будь-якого аспекту, який суд 

оцінює інакше, ніж сторони. Суд повинен звертати увагу сторін на будь-які обста-

вини та формальні вимоги, які він повинен брати до уваги на підставі норм закону. 

Принцип диспозитивності в цивільному судочинстві може бути обмежений 

тільки в деяких випадках, наприклад, коли суд приходить до висновку про необхід-

ність призначення опікунства над малолітньою особою у випадках загрози її фізич-

ному і духовному розвитку [69, с. 40]. Щоб не затягувати процес , ЦПК Німеччини 

передає ведення справи суду. Це означає, що суд повинен предметно сприяти пере-

бігу і результатами процесу. Іншими словами, суд повинен вчасно і при будь-якому 

стані справи сприяти тому, щоб сторони в повному обсязі надавали пояснення та 

належні клопотання. При цьому сторони повинні бути захищені від будь-яких юри-

дичних «несподіванок» за допомогою відповідних роз'яснень суду. Обов'язок судді 

давати роз'яснення допомагає подолати труднощі, що виникають при застосуванні 
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принципу диспозитивності та принципу змагальності. У той же час сторони вільно 

вирішують, чи мають вони намір враховувати роз'яснення судді чи ні. Суд може дія-

ти тільки використовуючи підготовчі заходи, такі як надання роз'яснень і встанов-

лення строків таким чином, щоб по можливості оперативно і в найкоротший термін 

вирішити спір [61, с. ХІІІ] . М.Б. Гарієвська звертає увагу на те, що ЦПК Німеччини 

на відміну від ЦПК України надає суду значно ширші можливості щодо здійснення 

процесуальних дій на розсуд суду. Це випиває з того, що згідно із § 286 (1) ЦПК Ні-

меччини суд повинен враховувати зміст усіх засідань та результати збирання дока-

зів, якщо такі проводилися, і відповідно до свого внутрішнього переконання визна-

чити, чи слід вважати фактичне твердження істинним або неправдивим. У рішенні 

повинні вказуватися підстави, які сформували судове переконання [38, с. 95]. 

ЦПК Польщі складається з Загальних положень та 5 частин: «Судовий розг-

ляд», «Забезпечення вимог», «Виконавче провадження», «Положення, які стосують-

ся міжнародного цивільного процесу», «Третейський (арбітражний) суд» [370]. Від-

повідно до ст. 16 і 17 ЦПК Польщі, судами першої інстанції цивільної юрисдикції є 

районні та окружні суди. Окружні суди розглядають спори, пов’язані з особистими 

немайновими правами та майновими відносинами, які з цього випливають з питань 

встановлення чи оскарження батьківства дитини та розлучення; спори про захист 

авторських і суміжних прав; спори, які випливають з закону «Про пресу»; майнові 

спори, вартість яких перевищує 75 000 злотих, за деяким виключенням; спори, 

пов’язані з попередженням та боротьбою проти недобросовісної конкуренції та ін. 

Усі решта цивільні справи, які непідвідомчі окружним судам, розглядаються район-

ними судами. У першій інстанції суд може засідати як одноособово так і колегіально 

в складі судді і двох засідателів, у випадках, встановлених законом по деяких кате-

горіях справ, які випливають з трудових та сімейних відносин. Також ЦПК Польщі 

передбачає право голови суду винести рішення про розгляд будь-якої справи у скла-

ді трьох суддів, якщо вона є дуже складною, або має прецедентний характер. 

Суд за ЦПК Польщі зобов’язаний протидіяти затягуванню процесу та праг-

нути вирішити справу на першому засіданні, якщо це не пошкодить якості розгляду, 

чим декларується принцип процесуальної економії. Важливим обов’язком суду є 
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сприяння врегулюванню спору мирним шляхом у всіх випадках, коли це можливо. 

Медіація може бути тільки добровільною і не є відкритим процесом. Також ст. 9 

ЦПК Польщі закріплено принцип гласності судочинства. Головуючий у судовому 

засіданні здійснює повноваження по відкриттю, веденню і закриттю засідання, на-

данню слова, задає питання, дозволяє задавати питання і оголошує рішення. Також 

він має право знімати питання, які вважає недоречними чи зайвими. Суд має право 

зупиняти засідання тільки при наявності поважних причин, навіть якщо цього про-

сять усі сторони. Інститут попереднього судового засідання у ЦПК Польщі відсут-

ній, сторони викликаються в суд безпосередньо на засідання. Головуючий повинен 

закликати сторони до примирення вчасно, особливо на першому засіданні після за-

слуховування їх пояснень. Відповідно до ст. 232 ЦПК Польщі, тягар доказування 

лежить на сторонах. Суд оцінює достовірність і силу доказів на свій розсуд на осно-

ві всебічного розгляду зібраних матеріалів. Так само суд оцінює і відмову у наданні 

доказів, або будь-які перешкоди у їх отриманні. 

ЦПК Польщі надає дуже широкі можливості для участі прокурора у цивіль-

ному процесі. Він може подати позов як від імені позивача, так і від свого імені, 

вступити у справу на будь-якій стадії та має право оскаржувати будь-яке рішення 

суду. На думку Р. Манько, норми, які дозволяють прокурору приймати участь май-

же у будь-якій справі, випливають з радянських правових традицій. До 1964 проку-

рор, теоретично міг подати позов про розірвання шлюбу подружжя, навіть, якщо во-

ни самі хотіли шлюб зберегти. З того часу його повноваження були обмежені тільки 

частково (стосовно позовів, що випливають із сімейних відносин) [371, с. 93]. Зага-

лом, особливість польського процесуального права Р. Манько визначає те, що воно 

поєдную у собі інститути, які беруть свій початок з зарубіжних правових традицій 

(російських, радянських, західних) та оригінальні рішення, придумані польськими 

юристами [371 , с. 103]. 

Незважаючи на те, що законодавчі норми, які регулюють повноваження суду 

першої інстанції цивільної юрисдикції в РФ, РБ, Республіці Молдова, Франції, Ні-

меччині та Польщі в певних аспектах відрізняються від законодавства України, в їх 

основу покладені однакові принципи і завдання, які покладаються на цивільне судо-
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чинство. Закріплені процесуальним законодавством принципи законності, незалеж-

ності суду, диспозитивності, рівності сторін, гласності та багато інших повинні від-

дзеркалюватися у правових нормах, які регулюють повноваження суду таким чином, 

щоб недопустити їх неоднозначного трактування, наслідком чого може стати пору-

шення прав сторін. 

 

 
Висновки до розділу 1  

 

1. Категорії «юрисдикція», «підвідомчість», «підсудність», «компетенція», 

«функція», «права і обов’язки» між собою дуже тісно пов’язані, проте виражають 

різні аспекти правового явища. Їх не можна ототожнювати між собою.  

Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції є нерозривно 

пов’язаними між собою правами і обов’язками, що можуть бути безпосередньо вті-

лені у діях суду, спрямовані на розгляд усіх справ, що підлягають вирішенню в по-

рядку цивільного судочинства, та вчинення інших дій, якими наділено суд першої 

інстанції цивільної юрисдикції відповідно до норм цивільно-процесуального зако-

нодавства для досягнення завдань цивільного судочинства. 

2. Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції тісно між со-

бою пов’язані і утворюють систему. Основними їх ознаками як системи є цілісність і 

структура, множинність елементів, якісна визначеність, відносна автономність і їх 

взаємодія. Тому права і обов’язки, які входять в систему повноважень суду першої 

інстанції цивільної юрисдикції знаходяться в тісних співвідношеннях і зв’язках один 

з одним, взаємодіють між собою і, як одне ціле, з навколишнім середовищем. 

3. На повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції впливають 

різні групи факторів. До них відносяться дії самого суду, інших судів, дії (чи бездія-

льність) учасників цивільного процесу, дії будь-яких інших осіб, підприємств, уста-

нов, організацій, державних органів, юридичні події, внутрішні переконання судді 

та суддівський розсуд.  
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4. Існує багато підходів до питань класифікації повноважень суду. Різні вчені 

класифікували їх в залежності від того, який об’єкт дослідження вони обрали та від 

поставленої мети дослідження. Більшість класифікацій можуть використовуватись і 

для поділу повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції. Проте, дослі-

дивши поділ повноважень суду за змістом на предметні та функціональні, можна 

зробити висновок, що даний підхід не отримав єдиного уніфікованого підходу в 

юридичній літературі і відрізняється в залежності від об’єкту вивчення різних нау-

ковців. Даний підхід вважаємо таким, який недоцільно застосовувати при класифі-

кації саме повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції. 

5. На території України розвиток повноважень суду першої інстанції цивіль-

ної юрисдикції пройшов наступні етапи: античний (VI ст. до н. е. – VI ст. н. е.); до-

державно-общинний (І – IX ст.); період Київської Русі (IX – XIII ст.); період Галиць-

ко-Волинського князівства (XIII-XIV ст.); період Великого князівства Литовського 

та Польського королівства (XIV – XVI ст.); період Речі Посполитої, Запорізької Січі 

та Гетьманщини (XVI – XVIII ст.); період Російської імперії, Австрійської імперії, 

Австро-Угорщини (XVIII-XX ст.); період «Української революції» (1917-1921 рр.); 

радянський (1917-1991 рр.); сучасний (з 1991 р.). 

Вони розвивалися разом з розвитком окремих процесуальних інститутів, ба-

гато з яких мають витоки ще у римському праві. Хоча передумови сучасного змага-

льного, відкритого і гласного цивільного процесу України були закладені ще в 

«Статутах цивільного судочинства», проте найбільший вплив на формування інсти-

туту повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції у сучасному його ви-

гляді здійснила радянська процесуальна правова школа і радянське законодавство. 

6. Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції випливають з 

ролі суду, яку він відіграє. При дослідженні ролі суду за ЦПК РФ, РБ, Республіки 

Молдова, Франції, Німеччини та Польщі, можна побачити, що в їх основі лежать 

принципи диспозитивності, законності, рівності сторін та багато інших. Суд, в осно-

вному, здійснює керівництво процесом та створює умови для реалізації сторонами 

своїх прав. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ В ПОЗОВНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 

 

2.1 Повноваження суду першої інстанції при відкритті провадження у 

справі 

 

Відкриття провадження у справі як початковий етап цивільної процесуальної 

діяльності своїми витоками сягає римського права, рецепція знань якого помітно 

вплинула на подальший розвиток теорії і практики цивільного судочинства багатьох 

країн континентальної правової сім’ї. Наприклад, у римському праві в легісакційно-

му процесі підготовка справи до розгляду була функцією магістрата. Він мав визна-

чити, чи підлягає захисту вимога позивача, зробити правильну юридичну кваліфіка-

цію конкретного спору і призначити суддю. Перед магістратом сторони проголошу-

вали урочисті слова своїх вимог та заперечень, а магістрат здійснював контроль за 

точністю та законністю формулювань. Завершенням цієї стадії було засвідченням 

спору присутніми свідками [167, с. 59]. У формулярному процесі перша стадія (іus) 

відбувалася перед претором. Сторони викладали свої претензії та заперечення у ві-

льній формі, а претор відповідно до конкретних обставин спору обирав із зазначе-

них у своєму едикті формул позовів необхідну. Така формула мала значення наказу 

претора на адресу судді, в якому він закликав суддю прийняти рішення з урахуван-

ням зазначених у формулі принципів і умов. Крім того, формула мала на меті наді-

лити суддю (який був приватною особою) компетенцією з цієї справи [167, с. 62]. 

Основний зміст цієї стадії і сьогодні складають дії судді щодо перевірки до 

початку процесу заяви позивача на предмет дотримання ним установлених законом 

умов. З часів появи теорії юридичного процесу О. Бюлова ці умови отримали назву 

передумов права на звернення до суду. О. Бюлов до них відносив: 1) підсудність, 

процесуальну здатність сторони і легітимацію повіреного (представника); 2) наяв-

ність предмета судового розгляду (спору); 3) дотримання правил оформлення позо-

вного прохання і забезпечення судових витрат [155, с. 85].  
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При розгляді повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції на 

стадії відкриття провадження у справі необхідно визначити момент їх виникнення, 

який можна пов’язувати з різними діями: 1) подачею (направленням) особою позов-

ної заяви до суду; 2) отриманням позовної заяви канцелярією суду; 3) реєстрацією 

позовної заяви в автоматизованій системі документообігу суду (АСДС); 4) прийнят-

тя матеріалів справи суддею. 

Стосовно першого з цих пунктів ми вважаємо, що повноваження суду першої 

інстанції цивільної юрисдикції не можуть виникати з моменту подачі особою позов-

ної заяви, так як ніяких нових прав та обов'язків з цього приводу у суду не з'являєть-

ся. Тим більше, при направленні поштою, заява може до суду і не дійти. Час направ-

лення документів поштою чи передання їх іншими відповідними засобами зв'язку 

береться до уваги при визначенні факту пропуску процесуальних строків відповідно 

до ч. 6 ст. 70 ЦПК України. У випадку подачі позовної заяви безпосередньо до кан-

целярії суду, момент подачі збігається з моментом її отримання канцелярією. 

При отриманні позовної заяви виникають обов'язки канцелярії суду прийняти 

дану заяву та зареєструвати її в АСДС. Пунктом 1.3.3. Положення про АСДС [172] 

передбачено, що суди забезпечують своєчасне введення до автоматизованої системи 

достовірних даних. Проте ці дії є обов’язком працівників апарату суду, тому вони 

виходять за межі визначення повноважень суду першої інстанції цивільної юрисди-

кції, даного нами в підрозділі 1.1. дисертаційної роботи. У позовному провадженні 

повноваження суду втілюються у правах та обов’язках судді, який розглядає справу. 

На цьому етапі виникають тільки цивільно-процесуальні відносини між позивачем і 

судом. 

Відповідно до п. 1. постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду Украї-

ни з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) від 17.10.2014 р. № 11 «Про 

деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, криміналь-

них справ і справ про адміністративні правопорушення» перебіг строків судового 

розгляду у цивільних справах починається з часу надходження позовної заяви до су-

ду [180]. З цього часу виникає обов’язок суду по дотриманню розумних строків роз-

гляду справи. Ми не вважаємо даний обов’язок повноваженням, так як він може 
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тільки опосередковано бути втілений у діях суду. Тобто він реалізується тільки у 

процесі здійснення повноважень судом. Тому першим повноваженням суду першої 

інстанції цивільної юрисдикції при відкритті провадження у справі є повноваження 

судді по прийнятті справи від відповідальної особи – працівника апарату суду.  

Отже, моментом виникнення повноважень суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції стосовно окремої справи є час отримання її визначеним автоматизова-

ною системою документообігу суддею відповідно до п. 2.4.1. Положення про АСДС. 

Після отримання справи суддею він повинен перевірити дотримання вимог, 

викладених у статтях 119 і 120 ЦПК України, та правильність сплати судового 

збору. У випадку порушення цих вимог суд, відповідно до ч. 1 ст. 121 ЦПК України, 

постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що 

повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може пере-

вищувати п'яти днів з дня отримання позивачем ухвали [350]. 

Відповідно до п.п. 21.2 та 21.3 Інструкції з діловодства... позивачу або його 

представнику не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про залишення 

позовної заяви без руху надсилається копія відповідної ухвали рекомендованим по-

штовим відправленням із повідомленням про вручення або видається під розписку. 

У разі надходження від позивача документів щодо усунення недоліків позовна заява 

з ухвалою та матеріалами, доданими до неї, невідкладно передається для розгляду 

судді. У разі ж неусунення недоліків, якщо на ухвалу не надійшла апеляційна скар-

га, позовна заява з ухвалою передається для розгляду судді не пізніше трьох днів пі-

сля закінчення строку для усунення недоліків [186]. 

На практиці застосування норм, які регулюють порядок залишення позовної 

заяви без руху судами першої інстанції цивільної юрисдикції досить різноманітне. 

Нами була зроблена вибірка на основі пошуку ухвал суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції у Єдиному державному реєстрі судових рішень за червень 2014 року, які 

стосуються залишення заяви без руху та усунення недоліків. Із загальної кількості 

знайдених документів (6577) для дослідження було взято перших 500 ухвал за часом 

ухвалення та реєстрації в системі і відображено їх в Таблиці В.1 Додатку В з зазна-

ченням виду ухвали та строку для усунення недоліків, який відповідною ухвалою 



66 

надано. Параметри вибірки зазначені в Таблиці В.2. 

В результаті дослідження вибірки (Таблиця В.3) видно, що частка ухвал про 

залишення заяви без руху становить 47,4%, а ухвал про повернення заяви – 51,8%. 

Це є наслідком того, що не всі суди заносять ухвали про залишення заяви без руху 

до реєстру судових рішень. Тому і серед дослідженої вибірки є багато ухвал про по-

вернення заяви, які посилаються на ухвали, не зареєстровані в реєстрі судових рі-

шень (№ 146, 176, 317, 319, 329, 377 та ін. Таблиці В.1.). Насправді ж, ухвал про за-

лишення заяви без руху повинно бути набагато більше. Про правильність вибору 

параметрів вибірки свідчить частка інших ухвал, які потрапили до вибірки, яка ста-

новить тільки 0,8%. 

При дослідженні ухвал про залишення заяви без руху, визначено підходи, які 

застосовують суди для встановлення строку на усунення недоліків: 

1. Більшість (60,34%) досліджених ухвал встановлюють строк для усунення 

недоліків, який обчислюється від дня отримання позивачем копії ухвали. Із них 

86,71% встановлює його рівним 5 дням, 11,89% – трьом дням і 1,4% – двом дням. 

2. 25,32% досліджуваних ухвал залишають заяву без руху, проте прямо не 

встановлюють строк на виправлення недоліків, а тільки роз’яснюють, пропонують, 

зобов’язують чи повідомляють сторону про необхідність їх виправлення. Даний під-

хід схожий на перший, але відрізняється тим, що суди не безпосередньо надають 

строк для усунення недоліків, а посилаються на строк, встановлений ч. 1 ст. 121 

ЦПК України як на імперативну норму. Вважаємо ці дії суду не зовсім правильни-

ми, так як ч. 1 ст. 121 ЦПК України встановлено тільки максимальний строк для 

усунення недоліків, а обов’язком суду є саме надання строку для кожного окремого 

випадку. Також неправильним є зобов’язання позивача виправити недоліки: суд по-

винен надати строк, а вже виправляти чи ні – повинен вирішити сам позивач. 

3. 8,44% вибраних ухвал встановлюють термін для усунення недоліків, який 

визначається конкретною датою. При цьому строк для усунення становить від 3 (ря-

док 356 Таблиці В.1) до 29 (рядок 248 Таблиці В.1) днів з моменту прийняття ухва-

ли. 

4. 5,49% прийнятих судами ухвал поєднують перший і третій підходи, вста-
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новлюючи термін конкретною датою, який обмежують строком з дня отримання ух-

вали. 

Підхід щодо призначення терміну для усунення недоліків, який визначається 

конкретною датою необхідно розглянути детальніше. Наприклад, ухвалою Калусь-

кого міськрайонного суду від 28.09.2012 р. позовну заяву залишено без руху та на-

дано термін для усунення недоліків до 09.10.2012 р., а 10.10.2012 р. її визнано непо-

даною та повернуто позивачу. На цю ухвалу була подана апеляційна скарга, в якій 

зазначалося, що ухвала була направлена позивачу поштою і отримати він зміг її 

тільки в день закінчення строку наданого для усунення недоліків. 10.11.2012 р. по-

зивач звернувся в суд з повідомленням про отримання цієї ухвали, а 11.10.2012 р. 

подав через канцелярію суду офіційне підтвердження дати отримання ухвали та від-

повідні документи з виправленими недоліками. При перегляді цієї ухвали апеляцій-

ним судом було встановлено, що в матеріалах справи відсутні відомості про те, що 

копія ухвали про усунення недоліків отримана позивачем у встановленому законом 

порядку та в строк достатній для усунення вказаних недоліків і зроблено висновок, 

що за відсутності даних про отримання копії ухвали позивачем про усунення недо-

ліків позовної заяви (зворотного поштового повідомлення, розписки) у суду не було 

підстав для повернення позовної заяви. Також суд апеляційної інстанції наголосив, 

що строк на усунення недоліків позовної заяви визначено ЦПК, а тому цей строк не 

може визначатися суддею в довільному порядку. А також на тому, що судом не вра-

ховано змін, що були внесені до ЦПК України ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» 

від 07.07.2010 р., та самостійно встановлено строк на усунення недоліків, без враху-

вання реальної можливості отримання документів та часу їх пересилки [335]. 

Фактично, ч. 1 ст. 121 ЦПК України встановлено тільки максимальний строк 

для усунення недоліків – 5 днів з дня отримання позивачем ухвали. Вищезгаданою 

ухвалою Калуського міськрайонного суду від 28.09.2012 р. термін було встановлено 

до 09.10.2012 р., тобто 11 днів з дня винесення ухвали. Мінімально можливим стро-

ком для виправлення найпростіших недоліків позовної заяви вважаємо 1 день, при-

пускаючи, що у позивача були в наявності усі необхідні дані, чи документи, які ви-

магає суд. Отже, з врахуванням мінімального строку для виправлення недоліків в 1 
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день, 1 дня для надсилання ухвали судом, 4-х вихідних днів, які мали місце протя-

гом того періоду, залишається 5 днів для доставки ухвали позивачу і отримання від-

повіді. Тому можна погодитись з рішенням апеляційного суду стосовно неврахуван-

ня реальної можливості отримання документів та часу на їх пересилку через засоби 

поштового зв'язку. Вважаємо, що найбільш правильним є підхід, при якому строк 

для усунення недоліків обчислюється від дня отримання позивачем копії ухвали. 

Існуюче формулювання ч. 1 ст. 121 ЦПК України вважаємо не зовсім корект-

ним, оскільки вона встановлює тільки максимальний строк на усунення недоліків, 

що дозволяє судам встановлювати його в довільному порядку, тільки обмежуючись 

максимальним строком. Тому часто виникають ситуації, коли строк для усунення 

недоліків починає свій перебіг ще до отримання позивачем ухвали про залишення 

заяви без руху. Формально у вищенаведеному прикладі вимоги ч. 1 ст. 121 ЦПК 

України порушені не були. Тому, враховуючи різні підходи до трактування ч. 1 

ст. 121 ЦПК України та для однозначного її розуміння і застосування у судовій 

практиці, пропонуємо викласти її в наступній редакції: «Суддя, встановивши, що 

позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 цього 

кодексу, або не сплачено судовий збір, постановляє ухвалу, в якій зазначаються під-

стави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для 

усунення недоліків, який обчислюється з дня отримання позивачем ухвали і не мо-

же перевищувати п'яти днів». 

Проблема з врахуванням часу на пересилку документів через засоби пошто-

вого зв'язку виникає при застосуванні усіх підходів для призначення терміну на усу-

нення недоліків. Для дослідження нами були вибрані з Таблиці В.1 Додатку В ухва-

ли про повернення позовної заяви, в яких суд зазначив дату отримання ухвали про 

залишення заяви без руху заявником. З даного переліку були відкинуті ухвали, які 

вручені заявнику особисто, а також ухвала, в якій вказувався строк доставки ухвали 

про залишення заяви без руху тривалістю 250 днів [269] як помилкова. Результати 

вибірки і необхідні розрахунки наведені в Таблицях В.4 та В.5 Додатку В. 

В результаті дослідження даних ухвал нами встановлено, що в середньому 

ухвала про повернення заяви у зв’язку з неусуненням недоліків була прийнята після 
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10,59 днів з дня закінчення наданого заявнику строку, проте в більшості випадків 

суд чекав тільки 7 днів, та строк половини досліджених ухвал також не перевищував 

7 днів. Максимальним строком очікування є 41 день [275; 276], а мінімальним – 

0 днів [271; 273]. Усього 14 ухвал, або 11,38% було прийнято ще до того, як спливе 

останній день строку на усунення недоліків. В той же час, середній строк, необхід-

ний для доставки копії ухвали заявнику, становив 12,98 днів, а в половині випадків 

перевищував 11 днів. Мінімальним строком є 2 дні [272; 280], а максимальним – 79 

днів [274]. Тільки в 47,97% випадків строк, який чекав суд після закінчення терміну 

для усунення недоліків, був більшим чи рівним за час перебування листа в дорозі.  

Проте, враховуючи норми ч. 4. ст. 122 ЦПК України, питання про відкриття 

провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі суддя пови-

нен вирішити не пізніше трьох днів з дня надходження заяви до суду або закінчення 

строку, встановленого для усунення недоліків [350]. На підставі цього, процесуаль-

ний строк на вирішення питання про відкриття провадження у справі було дотрима-

но тільки у 21,95% вибраних ухвал. 

Відповідно до ч. 6 ст. 70 ЦПК України, строк не вважається пропущеним, 

якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали здано на пошту 

чи передано іншими відповідними засобами зв'язку [350]. Навіть, враховуючи прос-

тішу процедуру зворотної доставки листа, вважаємо, що питання про повернення 

позовної заяви у зв’язку з неусуненням недоліків не може вирішуватись за такий ко-

роткий термін, передбачений ч. 4 ст. 122 ЦПК України, так як в даному випадку не 

враховується час на пересилку документів через засоби поштового зв'язку. 

На рис. В.1 Додатку В зображена залежність між часом на доставку ухвали та 

часом, який суд чекав після закінчення строку на усунення недоліків. Значення роз-

міщені в порядку зростання часу на доставку ухвали. З графіка видно, що між дани-

ми показниками існує пряма залежність. Коефіцієнт кореляції становить 0,1, що ха-

рактеризує зв’язок між цими величинами як слабкий. В той же час, коефіцієнт коре-

ляції між триденним строком, визначеним законом, та часом, який пройшов після 

закінчення строку на усунення недоліків до прийняття ухвали про повернення заяви 

становить 0,3, що характеризує залежність як середню. З цього можна зробити ви-
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сновок, що суди, хоч і враховують час на доставку ухвали заявнику, проте в більшій 

мірі прагнуть не порушувати строки, встановлені законом. Хоч заявник, знаючи 

зміст ч. 4 ст. 122 ЦПК України, і може обрати інші способи доставки до суду позов-

ної заяви з усуненими недоліками, замість засобів поштового зв’язку, проте вважає-

мо, що ця норма в будь-якому випадку порушує права заявника, так як не враховує 

час на пересилку документів, а тому порушує принцип рівності усіх учасників про-

цесу незалежно від місця проживання. 

Також важливість проблеми встановлення процесуальних строків звертає 

увагу М.П. Курило. Він пропонує надати судам більшої самостійності в регулюванні 

процесуальних строків, зокрема створити можливість змінювати загальні строки, які 

встановлюються законом і мають місце не лише в підготовчій частині чи поперед-

ньому розгляді справ, оскільки судді на місці можуть реально оцінити в кожному 

випадку віддаленість особи від суду, можливі строки отримання ухвали суду, мож-

ливі строки виконання ухвали суду, строки подання документів до суду [130, с. 168]. 

До прийняття ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» питання про відкриття 

провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі суддя пови-

нен був вирішити не пізніше десяти днів з дня надходження заяви до суду або закін-

чення строку, встановленого для усунення недоліків. Скорочення цього строку до 

трьох днів вважаємо доцільним тільки при надходженні заяви до суду. Зменшення 

його для випадків закінчення строку, встановленого для усунення недоліків є таким, 

що порушує права позивачів та змушує їх у випадку неотримання судом протягом 

трьох днів листа, який був відісланий відповідно до ч. 6 ст. 70 ЦПК України, зверта-

тися до суду апеляційної інстанції. Це призведе до додаткових витрат з боку позива-

ча, а також до затягування судового процесу.  

Тому пропонуємо викласти ч. 4 ст. 122 ЦПК України в наступній редакції 

«Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті прова-

дження у справі суддя вирішує: 1) не пізніше трьох днів з дня надходження заяви до 

суду; 2) не пізніше десяти днів з дня закінчення строку, встановленого для усунення 

недоліків; 3) не пізніше наступного дня після отримання судом у порядку, передба-

ченому частиною третьою цієї статті, інформації про місце проживання (перебуван-
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ня) фізичної особи.». 

Проте навіть строк очікування до 10 днів не може бути гарантією доставки 

письмової кореспонденції до суду. Наприклад, ухвалою судді Корольовського ра-

йонного суду м. Житомира від 26.06.2012 р. скаргу товариства з додатковою відпо-

відальністю СК «Альфа-Гарант» на дії державного виконавця було залишено без ру-

ху з підстав несплати скаржником судового збору та надано термін до 16.07.2012 р. 

для усунення недоліків. Копія ухвали отримана товариством 11.07.2012 р., судовий 

збір сплачено 11.07.2012 р. Платіжне доручення разом із заявою про усунення недо-

ліків направлено до суду 16.07.2012 р. та отримане останнім 31.07.2012 р. Але 

23.07.2012 р. скаргу товариства вже було визнано неподаною та повернуто. При пе-

регляді цієї ухвали апеляційним судом встановлено, що за обставин, коли вимоги 

суду щодо усунення недоліків поданої товариством скарги виконані у визначений 

судом строк, а затримка надходження документів до суду виникла не з вини товари-

ства, у суду не було підстав визнавати скаргу неподаною та повертати її [310]. З 

цього видно, що ухвала про визнання скарги неподаною була прийнята на сьомий 

день після закінчення строку для усунення недоліків, чим було перевищено триден-

ний строк, встановлений ч. 4 ст. 122 ЦПК. Але цього виявилось недостатньо для 

отримання заяви про усунення недоліків, так як вона перебувала в дорозі 15 днів. 

Апеляційний суд зробив висновок про відсутність у суду першої інстанції підстав 

визнавати скаргу неподаною, хоча на час винесення ухвали суду не було відомо про 

факт усунення недоліків і він не міг прийняти інше рішення. З іншого боку, скарж-

ник виконав усі вимоги у встановлений строк, але його права судом були порушені. 

Збільшення строку на вирішення питання про відкриття провадження понад 

десять днів з дня закінчення строку, наданого для усунення недоліків, вважаємо не-

доцільним, тому для захисту прав громадян в таких ситуаціях, як вищенаведена, 

пропонуємо розширити перелік ухвал, які можуть переглядатися судом за нововияв-

леними обставинами. Це дасть змогу розвантажити суди апеляційної інстанції від 

багатьох скарг, а скаржникам – зекономити час та кошти, які б вони потратили на 

апеляційне оскарження. Детально зазначене питання буде розглянуто в підрозділі 

2.4 даної дисертаційної роботи. 
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Також одним з повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції на 

стадії відкриття провадження є продовження строку для усунення недоліків. Поря-

док поновлення та продовження процесуальних строків регулюється ст. 73 ЦПК 

України. Проте не всі суди при вирішенні питання про продовження строку для усу-

нення недоліків її застосовують. Це пов’язано, зокрема, з частиною 3 цієї статті, то-

му дану проблему необхідно розглянути детальніше. 

С.С. Бичкова вказує, що поновлення строку передбачає відновлення первіс-

ного строку для вчинення певної процесуальної дії, а продовження – надання додат-

кового часу для вчинення процесуальної дії. Проте, виходячи з положення, закріп-

леного у ч. 3 цієї статті, поновлення (продовження) строку – це визнання права осо-

би на вчинення певної процесуальної дії після закінчення процесуального строку, 

якщо його було пропущено з причин, визнаних судом поважними [351, с. 193]. Час-

тина 3 статті 73 ЦПК України визначає, що одночасно з клопотанням про поновлен-

ня чи продовження строку належить вчинити ту дію або подати той документ чи до-

каз, стосовно якого заявлено клопотання [350]. На ці вимоги звертає увагу і В.І. Тер-

тишніков і говорить, що це було б правильно, якби відносилося лише до поновлення 

пропущеного строку. Але законодавець встановив це правило і відносно продов-

ження пропущеного строку, що у реальному судочинстві здійснити, як правило, не 

можливо. Так, наприклад, суддя своєю ухвалою залишив позовну заяву без руху і 

надав позивачу строк на сплату судового збору. Якщо цей строк пропущено з пова-

жних причин і позивач звертається із заявою про продовження строку, то як він мо-

же одночасно з цим здійснити дію, стосовно якої заявлено клопотання [260, с. 100]? 

На недоліки зазначеної статті звертає увагу і З. В. Ромовська. При з’ясуванні 

різниці між термінами «поновлення» і «продовження» вони говорять, що поновлен-

ня чогось полягає у поверненні до попереднього стану (реституції – у широкому ро-

зумінні цього слова), тому поновлення пропущеного, наприклад, 10-денного строку 

полягає у наданні тих самих десяти днів для вчинення певної дії. Продовження 

строку – це додавання до базового строку, встановленого законом або судом, ще кі-

лькох днів. Наприклад, до пропущених п’яти днів суд додає ще два. Суд у цій ситу-

ації не змінює норму кодексу, в якій цей строк визначено, а лише призначає особі, 
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яка запізнилася з поважної причини, ще кілька днів [352, с. 173-174]. На підставі до-

слідження зазначених понять вони приходять висновку, що поновлювати чи продо-

вжувати пропущений строк на вчинення процесуальної дії немає сенсу, адже дія уже 

вчинена, хоча ще не прийнята судом. За цієї обставини немає сенсу й розмежовува-

ти самі поняття «поновлення» і «продовження» пропущеного строку, адже суд у 

цьому разі фактично і не поновлює, і не продовжує його [352, с. 174]. 

Судова практика по застосуванню ст. 73 ЦПК України при вирішенні питан-

ня про продовження строку для усунення недоліків розділилася. Безперечним є той 

факт, що при пропущенні строку з поважних причин, подання заяви про продовжен-

ня строку для усунення недоліків одночасно з вчиненням дій, або поданням докуме-

нтів, відсутність яких була причиною залишення заяви без руху, є підставою продо-

вження цього строку. Наприклад, ухвалою Барського районного суду Вінницької 

області від 27.02.2013 р. позовну заяву було залишено без руху та надано строк для 

усунення недоліків п'ять днів з моменту отримання ухвали суду. Позивач отримав 

копію ухвали 27.03.2013 р. і повинен був усунути недоліки, вказані в ухвалі суду, до 

01.04.2013 р. включно. 03.04.2013 р. позивачем на усунення недоліків подано заяву 

та повідомлення державного нотаріуса. Одночасно позивачем заявлено клопотання 

про продовження строку для виконання ухвали про усунення недоліків, оскільки ко-

пію ухвали було отримано 27.03.2013 р. о 16.00 год., про що зазначено у поштовому 

повідомленні, а два з п'яти днів, що надавалися для виконання вимог ухвали, були 

вихідними днями. Ознайомившись з заявою позивача, суд продовжив строк для усу-

нення недоліків до 03.04.2013 р., з огляду на те, що з метою усунення недоліків по-

зивачу необхідно було звернутися до нотаріальної контори, а майже половина стро-

ку усунення недоліків були вихідними днями, крім того, відповідь нотаріуса датова-

на лише 03.04.2013 р. Тому суд прийшов до висновку, що позивач не усунув недолі-

ки у визначений в ухвалі строк з поважних причин, продовжив строк для усунення 

недоліків позовної заяви та відкрив провадження у справі [284]. 

Вищенаведений приклад демонструє застосування норм продовження проце-

суального строку так, як це закладено в ст. 73 ЦПК України. У цьому випадку для 

продовження строку необхідні наступні умови: 1) необхідно клопотання сторони 
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або іншої особи; 2) необхідна наявність поважної причини його пропущення; 3) од-

ночасно з клопотанням про поновлення чи продовження строку належить вчинити 

ту дію або подати той документ чи доказ, стосовно якого заявлено клопотання. З 

цього випливає, що на час подачі клопотання строк вже повинен бути пропущений. 

Тому виникає питання про можливість продовження строку, який ще не пройшов, а 

також про необхідність при цьому дотримуватися норм ч. 3 ст. 73 ЦПК України. 

У судовій практиці зустрічаються різні підходи до продовження строку для 

усунення недоліків. Наприклад, в ухвалі Вільногірського міського суду Дніпропет-

ровської області від 15.01.2013 р. зазначено, що ч. 1 ст. 121 ЦПК України імперати-

вно встановлено строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти 

днів з дня отримання позивачем ухвали. При цьому, продовження строку для усу-

нення недоліків або визначення суддею цього строку у довільному порядку чинним 

цивільним процесуальним законодавством не передбачено [302]. У зв’язку з цим су-

дом не була взята до уваги заява позивача про продовження строку на усунення не-

доліків та прийнято рішення про повернення позовної заяви. 

Цікавою за своїм змістом є ухвала судді судової палати з розгляду цивільних 

справ Апеляційного суду м. Києва від 13.08.2013 р., яка прийнята за результатами 

розгляду клопотання про продовження строку для усунення недоліків. У ній зазна-

чено, що звертаючись до суду з клопотанням про продовження строку для усунення 

недоліків представником позивача в якості поважності причин продовження такого 

строку зазначено, що правилами ПАТ «ВТБ Банк» встановлено місячний строк для 

оформлення платіжного доручення, а на інших рахунках позивача коштів немає. 

Враховуючи, що представник позивача є фахівцем в галузі права, якому відомо про 

строки сплати судового збору, та ураховуючи, що, звертаючись до суду з апеляцій-

ною скаргою позивач повинен був вирішити питання про сплату судового збору, 

оформити і подати до Банку платіжне доручення, а з дня подання апеляційної скарги 

минуло більше місяця, суд продовжив строк для усунення недоліків з 3-х до 5-ти 

днів, тобто збільшивши на 2 дні, з дня отримання копії ухвали суду [299]. Зазначе-

ною ухвалою суд продовжив строк для усунення недоліків з трьох до п’яти днів, 

тобто в межах максимального строку, встановленого ч. 1 ст. 121 ЦПК. При цьому 
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він не вимагав у позивача подання одночасно з клопотанням платіжного доручення, 

проведеного банком, як це повинно бути відповідно до ч. 3 ст. 73 ЦПК України.  

Також часто зустрічаються випадки продовження строку на усунення недолі-

ків, які перевищують 5 днів, а також повторного продовження цього строку. Напри-

клад, ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 18.04.2013 р. зая-

ву про встановлення факту прийняття спадщини було залишено без руху, оскільки 

вона не відповідала вимогам ст. 119 ЦПК України і було надано заявнику строк для 

усунення недоліків протягом 5-ти днів з дня отримання копії ухвали. Зазначена ух-

вала отримана 26.04.2013 р., однак недоліки заявник у строк не усунула, а тому зве-

рнулася із заявою про продовження строку для усунення недоліків до отримання ві-

дповіді нотаріуса. Ухвалою від 13.05.2013 р. строк для усунення недоліків продов-

жено до 23.05.2013 р., а 22.05.2013 р. на адресу суду повторно надійшло клопотання 

про продовження строку, у якому зазначено, що станом на 22.05.2013 р. відповідь 

нотаріуса не надійшла, тому суд просили продовжити цей строк до 03.06.2013 р. Ро-

зглянувши вищевказане клопотання, суд прийняв зазначені заявником причини як 

поважні і продовжив строк на усунення недоліків до 03.06.2013 р. [318]. 

У судовій практиці часто зустрічаються випадки продовження строку для 

усунення недоліків за ініціативою суду. Причинами цього може бути повернення 

рекомендованого листа з ухвалою за закінченням терміну зберігання, відсутність 

інформації про отримання заявником копії ухвали чи виконання ухвали про усунен-

ня недоліків не в повному обсязі. 

На повернення рекомендованого листа з ухвалою за закінченням терміну 

зберігання суди реагують по-різному: деякі продовжують строк для усунення недо-

ліків позовної заяви, повторно направивши копію першої ухвали [316; 305], інші – 

повертають позовну заяву. Деякі суди, з метою вручення копії ухвали адресату, до-

датково передають телефонограми про необхідність явки в суд та направляють СМС 

повідомлення [270]. При поверненні позовної заяви у випадку, якщо ухвала про за-

лишення її без руху, позивачу не вручена, судами застосовується аналогію закону з 

ч. 5 ст. 74 та ст. 77 ЦПК України [312], або вони посилаються на зловживання пози-

вачем своїми процесуальними правами [311].  
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Проте висновки суду про зловживання процесуальними правами та умисне 

ухилення від отримання судових повідомлень можуть бути оскаржені. Наприклад, 

ухвалою Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 15.06.2010 р. визнано 

неподаною та повернено апеляційну скаргу на рішення Євпаторійського міського 

суду від 11.03.2010 р. При цьому суд апеляційної інстанції виходив з того, що недо-

ліки апеляційної скарги усунуто не було, оскільки конверти та поштові повідомлен-

ня, які були направлені на адресу апелянта, повернулися з відміткою «за закінчен-

ням терміну зберігання» та «за зазначеною адресою не значиться», тому суд дійшов 

висновку, що апелянт навмисно ухиляється від отримання судових повідомлень. 

При перегляді цієї ухвали ВССУ, зроблено висновок, що скаржник не був належним 

чином повідомлений про залишення його апеляційної скарги без руху, всупереч ви-

могам ст. 76 та ч. 1 ст. 121 ЦПК України, тому справу було передано на розгляд до 

суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного про-

вадження [322]. Досліджуючи наведений приклад, необхідно виходити з того, що у 

цивільному процесуальному законодавстві ще не склалася цілісна конструкція захо-

дів процесуального примусу. О.С. Захарова наголошує, що всі учасники цивільного 

судочинства мають добросовісно виконувати процесуальні обов’язки і своїми діями 

або бездіяльністю не порушувати процесуальних прав інших осіб [92, с. 135]. Проте 

заходами процесуального примусу ч. 1 ст. 91 ЦПК України визначає тільки попере-

дження, видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів для дос-

лідження судом та привід. 

Якщо досліджувати повноваження суду по застосуванню заходів процесуаль-

ного примусу, то видно, що їх підставою є невиконання певними особами своїх про-

цесуальних обов’язків. Проте у випадку зловживання правом не завжди можна дос-

товірно встановити сам факт зловживання. Н.О. Кіреєва говорить, що не виключа-

ються випадки, коли з метою затягування розгляду справи особи умисно не отри-

мують у поштовому відділенні копії ухвал і документи, що дозволяє їм зловживати 

своїми процесуальними правами з метою затягування розгляду справи по суті [108, 

с. 169-170]. Ми не підтримуємо думки про необхідність законодавчого закріплення 

процесуальної відповідальності за зловживання правом, а вважаємо за правильне 
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будувати процес таким чином, щоб унеможливити зловживання. 

У випадку виконання позивачем ухвали про усунення недоліків не в повному 

обсязі більшість судів повертають позовну заяву, але в деяких випадках судді йдуть 

назустріч позивачам, вказують в ухвалі ті недоліки, які залишилися та продовжують 

строк для їх усунення. Наприклад, ухвалою Артемівського районного суду м. Лу-

ганська від 05.07.2013 р. суд продовжив строк для усунення недоліків позовної заяви 

у зв’язку з тим, що від позивача надійшла уточнена позовна заява, якою частково 

усунуті недоліки. В зв’язку з цим суд продовжив строк для усунення недоліків [286].  

Повноваження по продовженню строку на усунення недоліків застосовують-

ся також судами касаційної інстанції. Наприклад, ухвалою ВССУ від 14.12.2012 р. 

суд, перевіривши матеріали касаційного провадження, продовжив строк для усунен-

ня недоліків касаційної скарги, оскільки заявником не додано до касаційної скарги 

довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника [301]. 

Через відсутність окремого регулювання повноважень суду по продовженню 

строку для усунення недоліків позовної заяви у главі 2 ЦПК України, необхідно до-

слідити можливість застосування для здійснення цих дій ст. 73 ЦПК. При порівнянні 

норм ст. 73 ЦПК України зі ст. 102 Кодексу адміністративного судочинства (КАС) 

України [111] та ст. 53 Господарського процесуального кодексу України [47] можна 

побачити наступні відмінності у використанні судом повноважень по продовженню 

процесуального строку: 

- ч. 1 ст. 102 КАС України передбачає, що пропущений з поважних причин 

процесуальний строк, встановлений законом, може бути поновлений, а процесуаль-

ний строк, встановлений судом, – продовжений судом за клопотанням особи, яка 

бере участь у справі [111]. Відповідно до цієї норми, продовження процесуального 

строку відповідно до КАС України полягає в тому, що суд надає нового строку на 

вчинення тієї процесуальної дії, що не була здійснена в раніше встановлені судом 

строки з обставин, які перешкодили її реалізації [112, с. 241].  

- у ст. 53 Господарського процесуального кодексу України стосовно продов-

ження строку передбачено тільки те, що призначені господарським судом строки 

можуть бути ним продовжені за заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи 
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[47]. Проте при дослідженні даної статті В. Е. Беляневич вказує, що заява про про-

довження строку не повинна задовольнятися, якщо її подано після закінчення про-

цесуального строку. Вирішення питання про продовження процесуального строку, 

на відміну від відновлення пропущеного строку, не пов'язується з причинами, з яких 

особа подає заяву [11, с. 667]. 

Термін «продовжити» при застосуванні його до строку означає «робити дов-

шим за часом [100, с. 375]». До нього є дуже близькими поняття «надання нового 

строку» та «надання додаткового строку», які використовуються як в юридичній лі-

тературі, так і в судовій практиці. Деякі суди при неусуненні недоліків позовної зая-

ви замість продовження строку, надають додатковий строк для усунення недоліків. 

Це дає змогу їм відійти від обмежень, встановлених ч. 3 ст. 73 ЦПК України, проте 

зазначені дії не передбачені ЦПК України. Наприклад, ухвалою Бориспільського 

міськрайонного суду Київської області від 05.09.2013 р. встановлено, що позов про 

визнання права власності на земельні ділянки вже було залишено без руху, однак, в 

наданий час, позивачка усунула не всі недоліки. Тому, суд прийшов до висновку про 

необхідність надання додаткового строку для усунення недоліків протягом 5-ти днів 

з дня отримання копії ухвали [288]. Існування в суду права на надання додаткового 

строку для усунення недоліків констатує і Колегія суддів судової палати у цивільних 

справах ВССУ. Зокрема, в ухвалі від 17.10.2012 р. зазначено, що суд апеляційної ін-

станції у разі наявності сумнівів щодо перерахунку судового збору в дохід бюджету, 

не позбавлений права надати додатковий строк для усунення недоліків апеляційної 

скарги [309]. При дослідженні ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київсь-

кої області від 05.09.2013 р. видно, що перед наданням додаткового строку для усу-

нення недоліків, суд повторно залишив позовну заяву без руху, посилаючись при 

цьому на норми статей 119-121 ЦПК України.  

Також повторне залишення позовної заяви без руху на підставі ч. 1 ст. 121 

ЦПК України зустрічається і в практиці інших судів. Наприклад, ухвалою Ленінсь-

кого районного суду м. Дніпропетровська від 10.06.2013 р. було залишено без руху, 

а позивачу надано строк для усунення недоліків. Позивачем 01.07.2013 р. до суду 

надана заява, на виконання ухвали судді, однак недоліки у ній усунуто не було, тому 
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наступною ухвалою від 04.07.2013 р. позов було знову залишено без руху і надано 

строк для усунення недоліків. Позивачем 31.07.2013 р. до суду було направлено зая-

ву, на виконання цієї ухвали, проте зазначена ухвала була виконана не в повному 

обсязі – усунені були не всі недоліки. Тому суд на підставі ч. 1 ст. 121 ЦПК України 

05.08.2013р. втретє залишив позовну заяву без руху та запропонував позивачу усу-

нути недоліки протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали [287]. Повторна 

можливість залишення позовної заяви без руху ЦПК України не передбачена. Біль-

ше того, відповідно до ч. 2 ст. 121 ЦПК України, у разі невиправлення недоліків, за-

ява повинна вважатися неподаною і повертатися позивачеві. Інші варіанти поведін-

ки для суду, такі як встановлення додаткового строку чи повторне залишення заяви 

без руху, не передбачені також. 

На підставі вищенаведеного можна виділити наступні практичні варіанти по-

ведінки суду за результатами розгляду позовної заяви з неусуненими недоліками: 

1) визнання позовної заяви неподаною та її повернення; 2) продовження строку для 

усунення недоліків; 3) надання додаткового строку для усунення недоліків; 

4) повторне залишення позовної заяви без руху. З вищевказаних варіантів, визнання 

позовної заяви неподаною та її повернення є єдиним варіантом поведінки, який від-

повідає нормам цивільного процесуального законодавства, так як встановлений ім-

перативно ч. 2 ст. 121 ЦПК України. Йому суперечать дії по наданню додаткового 

строку для усунення недоліків та повторному залишенню позовної заяви без руху. 

Продовження строку для усунення недоліків можливе тільки у тому випадку, 

коли особа усунула недоліки після закінчення наданого судом строку, але пропусти-

ла його з поважних причин. У випадку, коли недоліки ще не усунуті, суд не має пра-

ва продовжувати строк для їх усунення. Це ускладнює можливість захисту громадя-

нами своїх прав та законних інтересів, так як навіть при наявності поважної причини 

та при інформуванні про неї суд до закінчення строку на усунення недоліків, вони 

можуть захистити свої права тільки в порядку апеляційного чи касаційного оскар-

ження, або змушені повторно звертатися до суду після усунення обставин, що були 

підставою для повернення позовної заяви. 

Наприклад, ухвалою Красноградського районного суду Харківської області 
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від 03.05.2012 р. позовну заяву було залишено без руху та надано строк для усунен-

ня недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання ухвали. Дану 

ухвалу позивач отримала 20.05.2012 р. 25.05.2012 р. від представника позивача на-

дійшла письмова заява, в якій вона просить продовжити строк для усунення недолі-

ків, так як позивач перебуває на лікуванні і не може вчасно виконати ухвалу суду. 

Суд звернув увагу на те, що подання зазначеної заяви не передбачено ЦПК України, 

а також що позивачу було надано максимальний термін для усунення недоліків і йо-

го продовження не передбачено ЦПК України, так як відповідно до ст. 73 ЦПК 

України одночасно з клопотанням про поновлення чи продовження строку належить 

вчинити ту дію або подати той документ чи доказ, стосовно якого заявлено клопо-

тання. Оскільки зазначені недоліки були виявлені вже після відкриття провадження 

у справі, суд прийняв рішення про залишення позовної заяви без розгляду [331]. Пе-

ребування на лікуванні є поважною причиною для продовження процесуального 

строку, тому після повернення позовної заяви, чи залишення її без розгляду, позивач 

може подати апеляційну скаргу на відповідну ухвалу суду і має великі шанси на її 

задоволення. Оскільки у вищенаведеному прикладі між відкриттям провадження та 

прийняттям ухвали про залишення позовної заяви без розгляду минуло вже більше 

ніж півроку, це ще сильніше затягне час на вирішення проблеми позивача. 

На підставі вищенаведеного, враховуючи коментарі С. С. Бичкової, В. І. Тер-

тишнікова, З. В. Ромовської до ч. 3 ст. 73 ЦПК України, пропонуємо застосовувати її 

для продовження тільки того строку, який вже було пропущено. Це розширить пов-

новаження суду як першої інстанції цивільної юрисдикції, так і інших інстанцій, 

шляхом надання права на продовження процесуальних строків, які ще не закінчи-

лись, що допоможе оперативно реагувати на об’єктивні обставини, які виникли у 

сторін справи, або інших осіб та можуть затримати виконання ухвал суду. 

Тому пропонуємо викласти ч. 3 ст. 73 ЦПК України в наступній редакції: 

«Одночасно з клопотанням про поновлення чи продовження строку, який було про-

пущено, належить вчинити ту дію або подати той документ чи доказ, стосовно якого 

заявлено клопотання». Також пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 121 ЦПК України нор-

мою, яка б дала змогу суду продовжувати строк для усунення недоліків понад 5 



81 

днів, а саме: «У виняткових випадках за клопотанням позивача, суд може продовжи-

ти строк для усунення недоліків, але не більше як на 5 днів». 

Крім неусунення недоліків підставами для повернення позовної заяви відпо-

відно до ч. 3 ст. 121 ЦПК України є подання позивачем до відкриття провадження у 

справі заяви про повернення йому позову; подання заяви недієздатною особою; по-

дання заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи; 

непідсудність справи цьому суду; подання заяви про розірвання шлюбу під час вагі-

тності дружини або до досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, 

встановлених Сімейним кодексом України; подання заяви без дотримання порядку, 

визначеного частиною третьою статті 118 цього Кодексу. 

Право позивача подати до відкриття провадження у справі заяву про повер-

нення йому позову випливає з диспозитивного права на розпорядження своїми ма-

теріальними та процесуальними правами. Воно, на відміну від більшості прав та 

обов’язків сторін цивільного процесу, виникає до відкриття провадження у справі, 

тобто до набуття позивачем свого процесуального статусу. 

В. В. Комаров наголошує, що принциповим є момент, з якого позивач та від-

повідач набувають свого статусу. Цей момент збігається з постановленням ухвали 

про відкриття провадження у справі, оскільки з цим моментом пов’язане виникнен-

ня процесуальної діяльності по справі та придбання суб’єктами процесуальної дія-

льності притаманних їм прав та обов'язків, що визначаються їх процесуальним ста-

тусом [131, 239]. С.С. Бичкова вказує, що право на подання заяви про повернення 

позову на практиці часто використовується з тією метою, щоб справа не потрапила 

на розгляд до судді, особа якого з тих чи інших причин не влаштовує позивача [351, 

с. 306]. Це підтверджує і З. В. Ромовська, яка говорить, що таке відкликання може 

бути реакцією на «комп’ютерну рулетку», коли справа потрапила на розгляд «неба-

жаному судді» [352, с. 226]. 

Після отримання заяви про повернення позову, суд зобов’язаний повернути 

позовну заяву, якщо провадження у справі ще не відкрито. Якщо суд вже виніс ух-

валу про відкриття провадження у справі, у поверненні позову він повинен відмови-

ти. У цьому разі позивач має право тільки подати заяву про залишення позову без 
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розгляду [278]. 

При дослідженні дій суду у випадку подання заяви недієздатною особою, 

В.М. Кравчук та О.І. Угриновська вказують, що на стадії відкриття провадження суд 

може з’ясувати обсяг дієздатності лише за віком позивача, однак у позовній заяві вік 

не зазначається. Тому ця підстава для повернення позовної заяви реально не може 

бути встановлена судом. Водночас, недієздатність особи можна встановити проана-

лізувавши підстави позову та додані до позовної заяви документи [125, с. 332].  

На підставі дослідження судової практики, можна виділити наступні способи 

встановлення судом факту подання заяви недієздатною особою: 

1. Зі змісту заявлених вимог випливає, що особа була визнана недієздатною. 

Прикладом цього є подання особою заяви в порядку окремого провадження про по-

новлення своєї дієздатності. Дана заява може бути подана відповідно до ч. 4 ст. 241 

ЦПК України тільки опікуном чи органом опіки та піклування. Отримавши таку за-

яву, суд зобов’язаний постановити ухвалу про її повернення [304]. 

2. На свою недієздатність посилається особа при обґрунтуванні позовних ви-

мог, або факт недієздатності випливає з доданих документів. Наприклад, ухвалою 

Красилівського районного суду Хмельницької області від 15.01.2013 р. при розгляді 

матеріалів справи про визнання правочину недійсним встановлено, що в обґрунту-

ванні позовних вимог позивач зазначив, що він є недієздатною особою. Відповідно 

до цього позовна заява була повернута позивачу [303]. 

3. Судді, який розглядає заяву, відомо про факт визнання позивача чи заяв-

ника недієздатним. Це може бути на підставі прийняття ним рішення про визнання 

даної особи недієздатною, або встановлення даного факту при розгляді інших справ 

за її участі. 

4. Факт, що особа є неповнолітньою випливає із обґрунтування позовних ви-

мог, або доданих до заяви документів у справах, що виникають з відносин, у яких 

вони не беруть участь особисто (ч. 2 ст. 29 ЦПК України) [289]. 

5. Із заяви випливає відсутність дієздатності юридичної особи-позивача, на-

приклад, якщо юридична особа, яка звертається до суду, була ліквідована [285], або 

позивач є не юридичною особою, а лише структурним підрозділом юридичної 
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особи [277].  

Статтею 119 ЦПК України не передбачена необхідність наведення в позовній 

заяві доказів того, що позивач є дієздатним, також необхідність цього не передбаче-

на нормами, які регулюють порядок подання заяви в порядку окремого та наказного 

провадження.  

Наступною підставою повернення заяви є подання її від імені позивача осо-

бою, яка не має повноважень на ведення справи. В.М. Кравчук та О.І. Угриновська 

вказують, що в цьому разі маються на увазі випадки, коли позовна заява підписуєть-

ся представником, але довіреність до матеріалів не додається або повноваження 

оформлені неналежно (наприклад, довіреність не містить дати її видачі, подана в 

копії, а не в оригіналі). Ця норма застосовується і тоді, коли позовну заяву підписа-

но особою, посадове становище якої не зазначено, виконуючими обов’язки керівни-

ків, їх заступниками без надання документів, які підтверджують їх права на звер-

нення до суду. Вони наголошують, що у цьому випадку у судді не має підстав для 

залишення позовної заяви без руху, а він зобов’язаний саме повернути її без розгля-

ду [125, с. 332]. Проте, відповідно до ч. 8 ст. 119 ЦПК України, якщо позовна заява 

подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи ін-

ший документ, що підтверджує його повноваження [350]. Виходячи з цього, непо-

дання довіреності чи іншого документу, що підтверджує його повноваження, є не-

додержанням вимог ст. 119 ЦПК України, а отже, відповідно до ч. 1 ст. 121 ЦПК 

України є підставою для залишення позовної заяви без руху. Тому розділяється і су-

дова практика з приводу вирішення вищезазначених питань: одні суди при непідт-

вердженні особою своїх повноважень на ведення справи залишають заяву без руху, 

інші – відразу повертають її.  

Відрізняється також підхід апеляційних судів при оскарженні ухвал про по-

вернення позовної заяви на підставі п. 3 ч. 3 ст. 121 ЦПК України. Показовими при 

цьому є ухвали колегії суддів Судової палати з розгляду цивільних справ Апеляцій-

ного суду міста Києва при розгляді апеляційних скарг ПАТ «Дельта Банк» на ухвали 

Дніпровського районного суду м. Києва про повернення заяви про видачу виконав-

чого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду 
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при Асоціації українських банків в справі про стягнення заборгованості за кредит-

ним договором. Відповідно до ч. 4 ст. 389-8 ЦПК України заява про видачу вико-

навчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, подана без доде-

ржання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми судового збору 

повертається особі, яка її подала, чи залишається без руху в порядку, встановленому 

статтею 121 цього кодексу. На підставі п. 3 ч. 3 ст. 121 ЦПК України, Дніпровським 

районним судом м. Києва було повернено заяви ПАТ «Дельта Банк» про видачу ви-

конавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, які пізніше 

стали предметом апеляційного оскарження. Повернення цих заяв відбулося на підс-

таві того, що до матеріалів справи було долучено завірену копію довіреності на ім’я 

представника від ПАТ «Дельта Банк» в особі Голови Ради Директорів, яка діє на пі-

дставі статуту. Однак до заяви не було приєднано копію статуту на підтвердження 

повноважень Голови Ради Директорів. 

При перегляді однієї з таких ухвал колегія суддів Судової палати з розгляду 

цивільних справ Апеляційного суду міста Києва встановила, що суд першої інстан-

ції не звернув уваги на вимоги ч. 1 ст. 121 ЦПК України та дійшов передчасного ви-

сновку про повернення заяви з огляду на те, що в силу вимог закону доцільним є за-

лишення заяви без руху з наданням терміну для усунення недоліків такої заяви шля-

хом надання банком доказів, що підтверджують повноваження Голови Ради Дирек-

торів на видачу довіреностей для представлення інтересів заявника у судах [296].  

При перегляді аналогічної ухвали другим складом суду, встановлено, що по-

ложення п.3 ч.3 ст.121 ЦПК України застосовуються і тоді, коли довіреність підпи-

сано особою, посадове становище якої не зазначено, виконуючими обов'язки керів-

ників, їх заступниками без надання документів, які підтверджують їх права на звер-

нення до суду. Тому в цьому випадку суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що 

судом першої інстанції постановлено ухвалу з додержанням вимог закону [334]. 

При перегляді такої ж ухвали третім складом суду, встановлено, що нормами 

ЦПК України не передбачено подання документів, на підтвердження повноважень 

керівника юридичної особи, яким видана довіреність представнику юридичної особи 

для представництва інтересів цієї юридичної особи в суді, отже у суду не було підс-
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тав для повернення заяви про видачу виконавчого листа [324]. 

Вищезазначені ухвали не були предметом розгляду суду касаційної інстанції, 

проте про позицію ВССУ з даного питання можна судити з ухвали Колегії суддів 

судової палати у цивільних справах під головуванням Д. Д. Луспеника від 

07.12.2011 р. Ухвала прийнята за результатами розгляду касаційної скарги на те, що 

суддя апеляційного суду Чернівецької області повернув подану йому апеляційну 

скаргу представників позивачки на підставі п. 3 ч. 3 ст. 121 ЦПК України, тобто як 

таку, що подана особами, які не мають повноважень на ведення справи через непо-

дання довіреності. Суд касаційної інстанції встановив, що хоча сама довіреність і не 

була подана, проте факт її існування вбачається з наявних в суду матеріалів справи і 

прийшов висновку, що за таких обставин суддя апеляційного суду повинен був за-

стосувати ч. 1 ст. 121 ЦПК України й залишити апеляційну скаргу без руху, оскіль-

ки апеляційна скарга подана від імені позивачки і в порушення вимог ч. 4 ст. 295 

ЦПК України до неї не додана довіреність або інший документ, що посвідчує пов-

новаження представника [290]. Беручи до уваги вищезазначену ухвалу, можна зро-

бити висновок, що для суду першої інстанції цивільної юрисдикції, як і для апеля-

ційного суду, в разі існування у суду інформації про наявність у представника від-

повідних повноважень, але при відсутності підтвердження цього, суд повинен засто-

совувати вимоги ч. 1 ст. 121 ЦПК України. 

Вважаємо, що підстави повернення позовної заяви у випадку подання її від 

імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи на практиці дуже 

часто збігаються з підставами залишення позовної заяви без руху при неподачі дові-

реності чи іншого документу, що підтверджує повноваження представника. Навіть у 

випадку відсутності у представника повноважень, даний недолік може бути дуже 

легко виправлений позивачем, наприклад, у випадку, коли позивач є фізичною осо-

бою – шляхом подачі позовної заяви з усуненими недоліками особисто, а якщо юри-

дичною – шляхом подачі заяви повноважним представником. 

Пунктом 2 постанови Пленуму ВСУ від 12.06.2009 р. № 2 «Про застосування 

норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої ін-

станції» визначено, що звернення до суду за захистом прав, свобод та інтересів ін-
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ших осіб у випадках, не передбачених законом, розгляду не підлягають. У разі над-

ходження такого звернення суддя повертає заяву на підставі п. 3 ч. 3 ст. 121 ЦПК, а 

якщо такий характер звернення встановлено у попередньому судовому засіданні або 

під час судового розгляду – суд залишає заяву без розгляду з підстави, передбаченої 

п. 2 ч. 1 ст. 207 ЦПК [183]. Вжите Пленумом ВСУ поняття «звернення до суду за за-

хистом прав, свобод та інтересів інших осіб» не зовсім співвідноситься з нормою 

п. 3 ч. 3 ст. 121 ЦПК України, так як в ній передбачено, що заява повинна бути по-

дана «від імені позивача». У випадку, зазначеному у постанові Пленуму ВСУ, 

йдеться про заяву, подану особою від свого імені, проте в інтересах інших осіб. 

Вважаємо, що повернення позовної заяви з підстав, передбачених п. 3 ч. 3 ст. 

121 ЦПК України в більшості випадків носить спірний характер, тому зазначену но-

рму доцільно було б виключити з ЦПК України. Проте, враховуючи додатковий 

зміст, який закладає в норму п. 3 ч. 3 ст. 121 ЦПК України постанова Пленуму 

ВВСУ від 12.06.2009 р. № 2, необхідно викласти її в наступній редакції: «особа зве-

рнулася до суду за захистом прав, свобод та інтересів інших осіб у випадках, не пе-

редбачених законом». Це обмежить повноваження як суду першої інстанції цивіль-

ної юрисдикції, так і судів інших інстанцій, зобов’язавши їх у разі відсутності, або 

фактично, при ненаданні доказів наявності в особи повноважень на ведення справи 

від імені позивача, залишати позовну заяву без руху. У випадку неусунення цих не-

доліків суд матиме право повернути позовну заяву відповідно до ч. 2 ст. 121 ЦПК 

України. При цьому у судів з’явиться право повертати заяву, якщо особа звернулася 

за захистом прав, свобод та інтересів інших осіб у випадках, не передбачених зако-

ном, посилаючись при цьому безпосередньо на норму ЦПК України. 

Вимога про повернення позовної заяви, якщо справа не підсудна цьому суду 

є цілком логічною. Недотримання позивачем вимог підсудності створює обов’язок 

суду повернути позовну заяву, якщо провадження у справі ще не відкрито. Вважає-

мо, що в даному випадку мова може йти тільки про територіальну підсудність. Не-

підсудність спору судам цивільної юрисдикції є підставою відмови у відкритті про-

вадження у справі. З. В. Ромовська говорить, що непідсудною можна вважати і 

справу у разі звернення до суду того, хто не має статусу юридичної особи, або 
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«лжепредставника», тобто того, хто не мав повноваження на представництво в суді 

іншої особи [352, 226]. Вважаємо, що в даному випадку суд повинен застосовувати 

норми ч. 1 ст. 121 ЦПК України, вимагаючи у позивача надання підтверджуючих 

документів, чи виправлення недоліків шляхом подачі позовної заяви належним 

представником, або іншою особою, яка має на це повноваження. При цьому повинно 

йтися не про норми підсудності справи, а про підтвердження статусу юридичної 

особи, або повноважень представника. 

П. 5 ч. 3 ст. 121 ЦПК України передбачає обов’язок суду повернути заяву про 

розірвання шлюбу, подану під час вагітності дружини або до досягнення дитиною 

одного року без дотримання вимог, встановлених Сімейним кодексом України. 

З. В. Ромовська звертає увагу на помилку, допущену в цьому пункті. Вона говорить, 

що встановлений у частині 2 статті 110 СК мораторій на подання суду позовної зая-

ви про розірвання шлюбу триває не до досягнення дитиною одного року, а протягом 

року від народження дитини. Отже, він триватиме навіть у разі народження мертвої 

дитини або у разі її смерті до досягнення одного року [352, с. 226]. Зазначена поми-

лка не є критичною, так як спеціальною нормою, яка регулює право на пред'явлення 

позову про розірвання шлюбу є стаття 110 СК України [232], проте норми зазначе-

них статей було б доцільно узгодити. 

Останньою з причин повернення позовної заяви є недотримання порядку, ви-

значеного частиною третьою статті 118 ЦПК України. В даному випадку, якщо 

справа може бути вирішена в порядку наказного провадження, у позовному прова-

дження вона може розглядатися тільки тоді, коли суд відмовив у прийнятті заяви 

про видачу судового наказу або скасував його. В. М. Кравчук та О. І. Угриновська 

говорять, що такий підхід сприяє зменшенню кількості справ позовного проваджен-

ня, оскільки позивач позбавлений вибору. Він зобов’язаний звернутися до суду за 

судовим наказом, якщо його вимоги можуть бути вирішені в порядку наказного 

провадження [125, с. 333]. Хоч повернення позовної заяви і не перешкоджає повтор-

ному зверненню із заявою до суду, проте в багатьох випадках для позивача необхід-

ність повторного звернення до суду може спричинити пропуск процесуальних стро-

ків, а також додаткові витрати. 



88 

Наступним процесуальним повноваженням суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції є відмова у відкритті провадження у справі. Підстави зазначеної відмо-

ви передбачені ч. 2 ст. 122 ЦПК України. 

Першою з причин для відмови у відкритті провадження є випадок, коли заява 

не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства. Дослідивши науко-

ву літературу, можна виділити наступні передумови, які необхідні для відкриття 

провадження у справі: 1) наявність у позивача чи відповідача цивільної процесуаль-

ної правоздатності [125, с. 337; 351, с. 310; 260, с. 158; 151, с. 234; 94, с. 267]; 2) ная-

вність у позивача юридичної заінтересованості у справі [125, с. 337; 260, с. 158; 94, 

с. 267]; 3) справа підпадає під цивільну юрисдикцію суду [351, с. 310; 260, с. 158; 

352, с. 228], (вимога підвідомча суду [125, с. 337; 151, с. 234; 94, с. 267]); 4) захист 

цієї вимоги не заборонено законом [125, с. 337; 260, с. 158]; 5) вимога не є «байду-

жою для права» [125, с. 337; 351, с. 310; 260, с. 158]; 6) Подання позовної заяви тією 

особою, якій належить виключне право на звернення до суду з конкретних право-

відносин [94, с. 269-270; 352, с. 229]. 

Вважаємо, що з вищевказаних передумов причинами для відмови у відкритті 

провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК України можуть бути непід-

падіння справи під цивільну юрисдикцію даного суду, а також відсутність ґрунту-

вання заявлених вимог на нормах права (коли вимога є «байдужою для права»). 

Стосовно інших підстав, то цивільна процесуальна правоздатність належить усім фі-

зичним та юридичним особам. П. 5 ч. 2 ст. 122 ЦПК України передбачено, що суддя 

відмовляє у відкритті провадження у справі після смерті фізичної особи, а також у 

зв'язку з припиненням юридичної особи, які є однією із сторін у справі, спірні пра-

вовідносини не допускають правонаступництва. В інших випадках до участі у справі 

залучається правонаступник. При зверненні до суду того, хто не має статусу юриди-

чної особи, суд може застосувати ч. 1 ст. 121 ЦПК України. Наявна у позивача юри-

дична заінтересованість у справі пов’язана з вимогою стосовно подання позовної за-

яви тією особою, якій належить виключне право на звернення до суду з конкретних 

правовідносин. В даному випадку теж вважаємо за доцільне застосувати ч. 1 ст. 121 

ЦПК України, так як ці недоліки можуть бути виправлені шляхом подачі позовної 



89 

заяви іншою особою. При обґрунтуванні вимоги, що заява підлягає розгляду в суді, 

якщо захист цієї вимоги не заборонено законом, В. М. Кравчук та О. І. Угриновська 

як приклад наводять п. 2 ст. 110 СК України, тобто заборону подачі заяви про розір-

вання шлюбу, під час вагітності дружини або до досягнення дитиною одного року 

[125, 337]. Недотримання цієї вимоги є підставою повернення заяви відповідно до 

п. 5 ч. 3 ст. 121 ЦПК України. 

Пунктами 2, 3 та 4 частини 2 статті 122 ЦПК України передбачено, що суд 

відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо є таке, що набрало законної сили, 

рішення чи ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою по-

зивача від позову або укладенням мирової угоди сторін у спорі між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; у провадженні цього чи ін-

шого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з 

тих самих підстав; є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, 

щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підс-

тав [350]. Ці вимоги випливають з принципу процесуальної економії, а також не до-

пускають розгляду судом тотожних вимог. 

Ч. 6 ст. 122 ЦПК України передбачає обов’язок суду невідкладно надіслати 

позивачеві ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі разом із заявою та 

всіма доданими до неї документами. В. М. Кравчук та О. І. Угриновська звертають 

увагу, що до суду не завжди звертається сам позивач. Позовну заяву може подати 

його представник, або ж в його інтересах до суду може звернутися прокурор чи інша 

особа, яка за законом має таке право. Проте, у разі відмови у відкритті провадження 

у справі позовна заява повертається саме позивачеві. На їх думку, це нелогічно, 

оскільки позивач не ініціював звернення до суду. Тому правильним вони вважають 

повертати позовну заяву з додатками особі, яка її подала до суду [125, с. 341-342]. 

Ми вважаємо, що як у випадку повернення позовної заяви, так і у випадку ві-

дмови у відкритті провадження, позовна заява з усіма доданими до неї документами 

та відповідними ухвалами суду повинна бути повернута безпосередньо на адресу 

позивача, так як саме для нього вона створює юридичні наслідки. Тому саме позивач 

в першу чергу повинен вирішувати питання про законність даної ухвали і доціль-
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ність її оскарження. Крім цього, нічого не перешкоджає позивачу, у разі необхіднос-

ті, вказати іншу адресу для листування, що дасть змогу отримувати усі процесуальні 

документи по справі його представником. 

Також В. М. Кравчук та О. І. Угриновська вказують, що копія ухвали про ві-

дмову у відкритті провадження не надсилається відповідачеві. Тому він взагалі мо-

же й не знати про те, що така позовна заява подавалась. На їх думку, це не правиль-

но. Відмова у відкритті провадження є перешкодою для повторного звернення з та-

ким самим позовом. Тому вона має значення не лише для позивача, але й для відпо-

відача. Останній, захищаючись проти позову, може, зокрема, покликатися на відмо-

ву у відкритті провадження в тотожній справі, що мала місце раніше. Це свідчить 

про необхідність встановлення обов’язку суду надсилати копії усіх процесуальних 

документів усім особам, які беруть участь у справі [125, с. 342].  

Ч. 7 ст. 122 ЦПК України передбачено, що відмова у відкритті провадження у 

справі перешкоджає повторному зверненню до суду з таким самим позовом, тому 

зазначена ухвала несе більш жорсткі наслідки для позивача, ніж про повернення по-

зовної заяви. Проте, це не повинно перешкоджати зверненню до суду іншої юрисди-

кції чи іншої інстанції з такими самими вимогами.  

Найголовнішим повноваженням суду першої інстанції цивільної юрисдикції 

на даній стадії є відкриття провадження у справі. Суд має право відкрити прова-

дження у справі не інакше як підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, вста-

новленому ЦПК України. Суд зобов’язаний прийняти ухвалу про відкриття прова-

дження у справі при відсутності підстав для залишення заяви без руху, для її повер-

нення чи для відмови в прийнятті заяви. У разі якщо відповідачем у позовній заяві, 

поданій і оформленій у порядку, встановленому цим кодексом, вказана фізична осо-

ба, що не є суб'єктом підприємницької діяльності, суд не пізніше двох днів з дня на-

дходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації мі-

сця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєст-

роване місце проживання (перебування) такої фізичної особи [350]. 

На думку В. М. Кравчука та О. І. Угриновської, ідея з перевіркою адреси від-

повідача реалізована невдало. Вона призводить до ускладнення процесу на стадії ві-
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дкриття провадження, збільшення витрат (пошта, підготовка запитів, конверти) та 

не сприяє швидкому вирішенню справи. На їх думку, перевірку адреси доцільно бу-

ло б робити, якщо повернулася повістка, направлена відповідачу на адресу, зазначе-

ну у позовній заяві. Окрім того, з метою економії бюджетних видатків та скорочення 

строків розгляду справи доцільно було надати суду доступ до баз даних (реєстрів) з 

відомостями про реєстрацію місця проживання (перебування) фізичних осіб. Як це 

зроблено щодо фізичних осіб – підприємців (ст. 221 ЗУ «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців») [125, с. 340]. На нашу думку, ці 

пропозиції є досить вдалими та відповідають принципу процесуальної економії.  

В юридичній літературі виділяють процесуальні та матеріально-правові нас-

лідки відкриття провадження у справі.  

Основними процесуальними наслідками відкриття провадження у справі 

С. С. Бичкова визначає наступні: 1) виникає цивільне судочинство у цивільній спра-

ві, а також цивільні процесуальні правовідносини між судом і сторонами спору; 

2) сторони спору набувають процесуального статусу позивача і відповідача; 3) набу-

вають процесуальних прав та обов’язків інші особи, які беруть участь у справі; 4) у 

суду виникає обов’язок розглянути і вирішити в установлені строки цивільну спра-

ву; 5) є підстави для вчинення судом та учасниками процесу всіх подальших проце-

суальних дій, пов’язаних з цією справою; 6) сторони не можуть повторно звернутися 

до суду з позовом про той самий предмет і з тих самих підстав [351, с. 313]. 

Ю. С. Червоний до цивільних процесуальних правових наслідків відкриття прова-

дження у цивільній справі також відносить неможливість зміни підсудності справи, 

крім випадків, передбачених ст.116 ЦПК, а також положення ч.3 ст.19 СК, згідно з 

яким у разі звернення з позовом до суду орган опіки та піклування припиняє розгляд 

поданої йому заяви про захист сімейних прав та інтересів. У разі звернення з позо-

вом припиняється виконання рішення органу опіки та піклування [151, с. 236]. 

В. І. Тертишніков виділяє наступні матеріально-правові наслідки відкриття 

провадження у справі: 1) переривається перебіг строку позовної давності; 2) алімен-

ти присуджуються з моменту прийняття заяви (ст. 191 СК); 3) добросовісному влас-

нику (відповідачу) відшкодовуються витрати по утриманню спірного майна у разі 
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його відчуження; 4) майно вважається спірним і може бути обмежене в обороті [260, 

с. 159-160]. 

Перелік процесуальних і матеріально-правових наслідків не є вичерпним. 

Наприклад, як процесуальний наслідок, в сторін виникає також право оскаржити да-

ну ухвалу відповідно до п. 5 ч.1 ст. 293 ЦПК України, але тільки з мотивів недотри-

мання правил підсудності. Також у сторін виникає право включити заперечення на 

цю ухвалу до апеляційної скарги на рішення суду відповідно до ч. 2 ст. 293 ЦПК. 

Відповідно до ч. 5 ст. 122 ЦПК України, в ухвалі про відкриття провадження 

у справі зазначаються найменування суду, прізвище та ініціали судді, який відкрив 

провадження у справі, номер справи; ким і до кого пред'явлено позов; зміст позов-

них вимог; час і місце попереднього судового засідання, якщо суддя вирішив, що 

його проведення є необхідним, або час і місце судового розгляду справи, якщо суддя 

вирішив, що проведення попереднього судового засідання у справі не є необхідним; 

пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення проти по-

зову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються [350]. 

Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції по призначенню 

та проведенню попереднього судового засідання, а також про призначення судового 

розгляду відносяться до стадії провадження до судового розгляду, тому будуть розг-

лянуті в підрозділі 2.2. даної дисертаційної роботи. 

Отже, можна виділити наступні особливості повноваження суду по відкрит-

тю провадження у справі: 1) підставою для його реалізації є заява, подана і оформ-

лена в порядку, встановленому ЦПК України; 2) воно здійснюється шляхом прийн-

яття ухвали про відкриття провадження; 3) воно створює не тільки процесуальні, але 

й матеріально-правові наслідки. 

Також при відкритті провадження у справі суд може об’єднувати і 

роз’єднувати позовні вимоги сторін. Повноваження по об’єднанню позовних вимог 

можуть реалізуватися судом на стадіях відкриття провадження у справі, підготовки 

справи до судового розгляду або на стадії судового розгляду. 

Особливість об’єднання позовних вимог на стадії відкриття провадження у 

справі полягає в тому, що суд вирішує дане питання в ухвалі про відкриття прова-
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дження. Можливість об’єднання позовних вимог може розглядатися судом тільки 

після перевірки наявності усіх підстави для відкриття провадження. Вирішення за-

значеного питання при прийнятті рішення про залишення заяви без руху чи її пове-

рнення не допускається. Суд, встановивши, що позовна заява подана з додержанням 

вимог ст.ст. 119-120 ЦПК України, підсудна та підвідомча даному суду, що підстав 

для залишення позовної заяви без руху або її повернення, немає, а також встанови-

вши, що в провадженні суду перебуває справа з однорідними вимогами, має право їх 

об’єднати. Право суду на об’єднання позовних вимог випливає з принципу процесу-

альної економії. С. Я. Фурса вказує, що для ухвалення рішення про об’єднання по-

зовних вимог суддя на стадії відкриття провадження у справі має володіти інформа-

цією про наявність підстав для об’єднання. Таку інформацію суддя може отримати 

від позивача, наприклад, коли позов пред’являється третьою особою із самостійни-

ми вимогами щодо предмета спору, а також у разі пред’явлення зустрічного позову. 

Але на практиці «синхронне» подання позовів декількома особами щодо одного і 

того самого предмета – рідкісне явище. Крім того, важко собі уявити, що АСДС ви-

значить одного і того суддю у декількох справах, оскільки таке завдання перед від-

повідним програмним забезпеченням не ставиться. Виходить, що на стадії відкриття 

провадження у справі суд фактично не здатен об’єднувати декілька позовів (вимог) 

в одну цивільну справу [339, с. 94]. 

З приводу роз’єднання позовних вимог, то в статті 126 ЦПК України не вказа-

но на яких стадіях суд може здійснювати ці повноваження. Враховуючи розміщення 

даних норм разом з нормами про об’єднання позовних вимог, можна зробити висно-

вок, що законодавець теж мав на увазі стадію відкриття провадження у справі, під-

готовки справи до судового розгляду та стадію судового розгляду. 

При відкритті провадження у справі, об’єднання позивачем кількох неодно-

рідних позовних вимог в одній позовній заяві може розглядатись судом як її недолік. 

Наприклад, ухвалою Ульяновського районного суду Кіровоградської області від 

24.10.2012 р. встановлено, що позовна заява підлягає залишенню без руху, оскільки 

подана з порушенням ст. 126 ЦПК України. Суд прийшов до такого висновку тому, 

що у позовній заяві позивачі просили суд визнати право власності на житлові буди-
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нки. Оскільки ці вимоги є різнорідними по своїй суті, тому суд вирішив, що доціль-

ніше буде роз'єднати їх у окремі провадження, подавши нові позовні заяви [321]. 

Досліджуючи аналогічну практику суду, С. Я. Фурса говорить, що вона є незакон-

ною, оскільки не можна вимагати від пересічних громадян грамотно вирішувати пи-

тання про об’єднання чи роз’єднання позовних вимог, тому це не можна розцінюва-

ти як недолік позовної заяви, який регламентований у ст. 121 ЦПК [339, с. 94]. З да-

ним судженням можна погодитися, так як серед підстав залишення заяви без руху, 

відповідно до ст. 122 ЦПК України, відсутня підстава невідповідності її ст. 126. Бі-

льше того, відповідно до ч. 2 ст. 118 ЦПК України позивач має право об'єднати в 

одній позовній заяві кілька вимог, пов'язаних між собою. В даній статті йдеться не 

про однорідність вимог, а тільки про наявність між ними зв’язку. 

Відповідно до тлумачного словника слово «однорідний» має два значення: 

однаковий за своїм складом (однорідна маса) та той, який належить до того самого 

роду, розряду, характеризується однаковими рисами, ознаками (однорідні члени ре-

чення) [100, с. 297]. Стосовно однорідності вимог, то С.С. Бичкова визначає їх як та-

кі, що випливають із одного і того ж правовідношення або з різних правовідносин, 

пов’язаних між собою [351, с. 320]. Зв’язок же означає співвідношення взаємної за-

лежності, обумовленості, спільності між чим-небудь [100, с. 151]. Звідси можна зро-

бити висновок, що право позивача на об’єднання позовних вимог, передбачене ч. 2 

ст. 118 ЦПК України, є набагато ширшим за аналогічне право суду, передбачене ч. 1 

ст. 126. Суди дуже часто роз’єднують позовні вимоги, які хоч і є неоднорідними, 

проте пов’язані між собою. Причиною такої процесуальної помилки є невідповід-

ність обсягу прав позивача та суду на об’єднання позовних вимог. Тому вважаємо за 

необхідне розширити повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції, до-

зволивши йому об’єднувати не тільки однорідні вимоги, а і вимоги, пов’язані між 

собою. Для цього необхідно викласти ч. 1 ст. 126 ЦПК України у наступній редакції: 

«Суддя під час відкриття провадження у справі, підготовки справи до судового роз-

гляду або суд під час її розгляду має право постановити ухвалу про об'єднання в од-

не провадження кількох пов’язаних між собою позовних вимог за позовами одного 

й того самого позивача до одного й того самого відповідача чи до різних відповіда-
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чів або за позовом різних позивачів до одного й того самого відповідача». 

Об’єднання позовних вимог позивачем виражається через зазначення їх ра-

зом в тексті однієї позовної заяви. З боку ж суду, об’єднання позовних вимог відбу-

вається шляхом об’єднання судових справ. Відповідно до п. 2.2. Інструкції з діло-

водства..., у разі об'єднання судових справ в одну їй присвоюється єдиний унікаль-

ний номер тієї з об'єднаних справ, яка надійшла до суду першою [186]. Тому 

об’єднання справ, з практичної точки зору, має ознаки приєднанням однієї справи до 

іншої. 

На практиці можуть виникати ситуації, коли позивач або суд зловживають 

правом на об’єднання позовних вимог. З боку позивача це може проявлятися в по-

данні замість однієї позовної заяви з кількома пов’язаними вимогами кількох позов-

них заяв, які будуть розподілені АСДС між різними суддями, а після чого – клопо-

тання про об’єднання до того судді, який йому здається найбільше лояльним. З боку 

суддів – у приєднанні до справи, яка тільки почала розглядатися, іншої, по якій су-

довий розгляд вже майже закінчився. Щоб обмежити можливість зловживань, про-

понуємо дозволити суду приєднувати, забираючи у іншого судді, тільки ті справи, 

розгляд яких по суті ще не розпочався. Вважаємо, що в усіх інших випадках відпо-

відність такого об’єднання принципу процесуальної економії є досить спірною.  

Для врахування запропонованих нами змін, потрібно доповнити ч. 1 ст. 126 

ЦПК України абзацом «Суддя має право постановити ухвалу про об’єднання судо-

вих справ, одна з яких перебуває на розгляді у іншого судді тільки у тому випадку, 

якщо її розгляд по суті не розпочався». 

Щодо роз’єднання позовів, пропонуємо для зручності учасників цивільного 

процесу роз’єднані за ініціативою суду позовні вимоги залишати у провадженні того 

складу суду, який прийняв ухвалу про їх роз’єднання. Це не буде суперечити прин-

ципу вірогідності, так як первісна позовна заява шляхом випадкового розподілу 

АСДС вже попала до зазначеного судді, а навантаження на суддю при роз’єднані 

справ, буде урівноважено даною системою у майбутньому. Тому, у випадку враху-

вання даної пропозиції, немає необхідності вносити зміни у ЦПК України, а потріб-

но буде змінити тільки Положення про АСДС, Інструкцію з діловодства... та внести 
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зміни в саму АСДС. Ці зміни дадуть змогу, при роз’єднанні позовів, зменшити для 

сторін тягар доказування по кожній окремій справі, так як не буде необхідності на-

давати кожен раз одні і ті ж усні пояснення, а сторони по наступних справах змо-

жуть обмежитись тільки письмовими клопотаннями. Також це зменшить шанс 

отримати різні рішення суду по схожих справах. 

Ще одним повноваженням суду першої інстанції цивільної юрисдикції на 

стадії відкриття провадження у справі є вирішення питання про повернення позивачу 

судового збору. При поверненні заяви, або скарги, відмови у відкритті провадження 

у справі у позивача (заявника) виникає право, відповідно до ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про судо-

вий збір» [193], на повернення сплаченого ним судового збору. Абзацом 1 ч. 1 ст. 7 

даного закону передбачено, що сплачений судовий збір повертається за ухвалою су-

ду, проте ні з цього закону, ні з норм ЦПК України не випливає за чиєю ініціативою 

дане повернення повинно відбуватися. Наприклад, частина суддів при прийнятті ух-

вали про поверненні заяви, або скарги, або про відмову у відкритті провадження, 

вирішують відразу питання про повернення судового збору [313], інші – приймають 

відповідні ухвали тільки після отримання відповідної заяви [314]. Фактично, право 

позивача на повернення сплаченого ним судового збору виникає з моменту набран-

ня чинності відповідних ухвал суду про повернення заяви, або про відмову у відк-

ритті провадження у справі, проте, щоб реалізувати його, особі в багатьох випадках 

потрібно отримати додатково ухвалу про повернення сплаченого судового збору. 

Вважаємо, що вирішення питання про повернення судового збору одночасно з при-

йняттям ухвали про повернення заяви, або скарги, або про відмову у відкритті про-

вадження у справі сприятиме спрощенню в отримані даних коштів позивачем (заяв-

ником), а також зменшенню кількості процесуальних документів, які необхідно 

приймати суду. 

На підставі вищенаведеного, пропонуємо зобов’язати суд при прийнятті ух-

вали про повернення позовної заяви, або про відмову у відкритті провадження у 

справі, вирішувати одночасно питання про повернення сплаченого стороною судо-

вого збору. Для цього пропонуємо доповнити ч. 4 ст. 121 ЦПК України словами «в 

якій також вирішує питання про повернення сплаченої позивачем суми судового 
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збору», а ч. 5 ст. 122 наступним реченням: «В ухвалі про відмову у відкритті прова-

дження у справі повинно бути вирішено питання про повернення сплаченого пози-

вачем судового збору». Після отримання такої ухвали і набрання нею чинності, по-

зивач зможе повернути сплачену ним суму судового збору відповідно до Порядку 

виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бор-

жників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. 

№ 845 [187] без необхідності подання до суду будь-яких додаткових заяв. 

Стадія відкриття провадження у справі, з точки зору повноважень суду почи-

нається з прийняття справи від відповідальної особи – працівника апарату суду. 

Отримавши справу, суд повинен перевірити дотримання вимог, викладених у стат-

тях 119 і 120 ЦПК України, та правильність сплати судового збору, після чого може 

відкрити провадження у справі, або залишити позовну заяву без руху, надавши 

строк на усунення недоліків. Також у випадках, передбачених законом, позовна зая-

ва може бути повернена, або відмовлено у відкритті провадження у справі. Закін-

ченням цієї стадії є як відкриття провадження у справі так і повернення заяви, або 

відмова у відкритті провадження у справі. 

 

 

 

2.2 Повноваження суду першої інстанції при провадженні у справі до 

судового розгляду 

 

Глава 3 ЦПК України носить назву «Провадження у справі до судового розг-

ляду». У ній визначаються дії суду при підготовці справи до судового розгляду, в 

тому числі при проведенні попереднього судового засідання. 

С. С. Бичкова визначає провадження у справі до судового розгляду як самос-

тійний етап провадження у справі в суді першої інстанції, що складається з низки 

процесуальних дій, які вчиняються після відкриття провадження у справі з метою 

з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду або забезпечення 

правильного та швидкого вирішення справи [351, с. 323]. Стадія підготовки справи 
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до судового розгляду починається з постановлення судом ухвали про відкриття про-

вадження у справі, проте деякі підготовчі повноваження суду можуть бути реалізо-

вані і раніше. Це відноситься до повноважень по забезпеченню позову та доказів. 

Цивільне процесуальне законодавство, враховуючи важливість підготовки справи до 

судового розгляду, виділяє її в окремий інститут, детально регламентуючи при цьо-

му мету, завдання і зміст цієї стадії цивільного процесу [142, с. 146]. 

Відповідно до Н. Л. Бондаренко-Зелінської, попереднє судове засідання – це 

встановлений чинним цивільним процесуальним законодавством порядок вчинення 

та процесуального закріплення дій суду, осіб, які беруть участь у справі, та інших 

учасників процесу щодо підготовки цивільної справи до судового розгляду [17, с. 5]. 

Постановою Пленуму ВСУ від 12.06.2009 р. № 5 «Про застосування норм 

цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до 

судового розгляду» передбачено, що готуючи справу до розгляду, суд повинен ви-

значити: обставини, які мають значення для справи, та факти, що підлягають вста-

новленню і покладені в основу вимог і заперечень; характер спірних правовідносин і 

зміст правової вимоги; матеріальний закон, який регулює спірні правовідносини; 

вирішити питання про склад осіб, які братимуть участь у справі; з'ясувати, які є до-

кази на підтвердження зазначених фактів; визначити коло доказів відповідно до ха-

рактеру спірних правовідносин і роз'яснити, якій із сторін слід довести певні обста-

вини; вжити заходів для забезпечення явки в судове засідання, а також сприяти вре-

гулюванню спору до судового розгляду [184]. Також суд на даній стадії вирішує пи-

тання про виклик свідків, витребування та забезпечення доказів. Усі ці дії можна на-

звати підготовчими.  

Чинною редакцією ЦПК України вирішення питання про проведення попе-

реднього судового засідання покладено на суддю. Проте, більшість підготовчих дій 

вчиняються суддею незалежно від того, вирішив він проводити попереднє судове 

засідання чи ні. У випадку, коли суддя вирішив, що проведення попереднього судо-

вого засідання не є обов’язковим – про проведені підготовчі дії повинно бути зазна-

чено в ухвалі про відкриття провадження. Прийняття рішення про доцільність чи 

недоцільність проведення попереднього судового засідання, а також про призна-
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чення судового розгляду, незважаючи на їх регулювання п. 4 ч. 5 ст. 122 ЦПК Украї-

ни, відносяться до стадії підготовки справи до судового розгляду, так як реалізують-

ся з врахуванням готовності справи.  

Інститут попереднього судового засідання існує в ЦПК багатьох зарубіжних 

країн, проте обов’язковість його проведення регламентується по-різному. Напри-

клад, по ЦПК РФ та ЦПК РБ попереднє судове засідання є необов’язковим і призна-

чається тільки у випадках, передбачених законом. У ЦПК Молдови в рамках підго-

товки справи до судового розгляду суддя викликає позивача і відповідача, приймає 

міри по їх примиренню, здійснює інші дії, які фактично аналогічні діям суду у попе-

редньому судовому засіданні за ЦПК України. Дана підготовка до судового засідан-

ня є обов’язковою. У ЦПК Франції інститут попереднього судового засідання відсу-

тній, проте обов’язкова «попередня спроба примирення», яка здійснюється суддею 

або назначеним для цього мировим посередником. Якщо примирити сторін не вда-

лося – тоді починається безпосередньо судовий розгляд. За ЦПК Німеччини суддя 

може призначити «раннє перше засідання» або «письмове попереднє провадження» 

для з’ясування доказів і заперечень сторін. Даний вибір суддя робить на власний ро-

зсуд. У ЦПК Польщі попереднє судове засідання відсутнє. Суд здійснює підготовчі 

дії без присутності сторін. 

В рамках детальної підготовки справи до судового розгляду заслуговує уваги 

пропозиція Г.П. Тимченка, який вважає за доцільне наслідувати приклад країн анг-

лосаксонської правової сім’ї, зокрема Великобританії та запропонувати учасникам 

процесу заповнити анкету, в котрій містилася б інформація про те, як уявляють собі 

сторони перспективи процесу, а також, яка їх позиція у справі, які докази при цьому 

наявні, а в отриманні яких бажана допомога суду, який намічається суб’єктний 

склад процесу, чи є можливим врегулювання спору без судового розглядання, яким 

формам розглядання сторони віддають перевагу, якими доказами володіють і чи до-

статні вони для винесення правильного рішення. В анкеті можна поставити питання, 

пов’язані з організацією судової діяльності (дні і години проведення різних проце-

суальних дій) і т. д. Це стане кроком уперед до демократичних форм судочинства, в 

яких на першому плані не судді як представники влади, а прості громадяни, «спо-
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живачі» цієї влади [262, с. 39]. 

В Україні після перетворення повноваження суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції по призначенню попереднього судового засідання з обов’язку в право, 

воно стало носити характер дискреційного повноваження. З. В. Ромовська вказує, 

що оскільки в кодексі не зазначено, що слід брати до уваги під час визначення доці-

льності попереднього засідання, можна говорити про можливість судового свавілля. 

Також вона наводить приклад, відповідно до якого у справі за позовом М. про стяг-

нення 1 млн. 200 тис. грн. суд не призначив попереднього засідання, хоча ціна позо-

ву мала б бути достатньою підставою для його проведення [352, с. 242]. 

Необхідно виділити наступні особливості повноваження суду першої інста-

нції цивільної юрисдикції про призначення попереднього судового засідання: 1) воно 

реалізується виключно на стадії відкриття провадження у справі одноособово суд-

дею; 2) дане повноваження може бути реалізовано шляхом або призначення попере-

днього судового засідання, або призначення справи до судового розгляду; 3) вирі-

шення даного питання покладено безпосередньо на розсуд суду; 4) відмова у прове-

денні попереднього судового засідання не може бути оскаржена в апеляційному по-

рядку. 

На необхідність проведення попереднього судового засідання в кожному 

конкретному випадку впливають наступні фактори: 

1. Категорія справи. Цей фактор виражається у досвіді судді з приводу мож-

ливості врегулювання певних категорій справ мирним шляхом, а також в можливос-

ті та доцільності укладення мирової угоди. Наприклад, М. В. Логвінова вказує, що 

при розгляді справ про позбавлення батьківських прав неприпустимо укладення ми-

рової угоди, оскільки мирова угода є договором про вирішення спору за волевияв-

ленням сторін – суб’єктів спірного матеріального правовідношення, що є предметом 

судового провадження. Якщо у справах про позбавлення батьківських прав має міс-

це спір, то він існує не між суб’єктами цивільного судочинства [137]. Також те, що 

сторони не можуть укласти мирову угоду О. М. Ганкевич-Журавльова визначає 

процесуальною особливістю справ про визнання батьківства і материнства [36]. 

2. Ціна позову. На думку З. В. Ромовської, при значній ціні позову, прове-
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дення попереднього судового засідання повинно бути бажаним [352, с. 242]. На на-

шу думку, при незначній сумі позовних вимог також може бути більше можливос-

тей для врегулювання спору мирним шляхом, так як меншими будуть уступки, на 

які сторони готові піти. 

3. Зміст позовної заяви. Тобто точність, зрозумілість, лаконічність викладе-

них в позовній заяві вимог. 

4. Наявність процесуальної співучасті з боку позивача чи відповідача та не-

обхідності залучення інших осіб. 

5. Особистість відповідача. Наприклад, якщо відповідачем виступає держав-

на установа, вірогідність того, що він визнає позов є мінімальною. 

6. Можливість або неможливість мирного врегулювання спору. В тому числі 

наявність в матеріалах справи інформації, яка б свідчила про можливість чи немож-

ливість мирного врегулювання спору. Наприклад, посилання на ухвали суду про за-

твердження мирової угоди між цими ж сторонами в інших спорах, пряма вказівка 

позивача на можливість чи неможливість примирення та ін. 

Ще одним фактором, який повинен враховувати суддя, призначаючи попере-

днє судове засідання, є завантаженість судів. Наприклад, суддя, бачачи, що зможе 

призначити попереднє судове засідання тільки через 2 місяці після відкриття прова-

дження, а судовий розгляд – ще через 2 місяці після того, буде більш схильний до 

призначення справи відразу до розгляду. При цьому позицію відповідача, перелік 

наявних доказів по справі він повинен буде визначати вже на першому засіданні. 

Також, при надмірному завантаженні, суддя не може приділяти необхідної уваги 

кожній справі, що впливає на якість її розгляду. Зокрема Я. М. Романюк зазначає, 

що у 2013 р. середньомісячне навантаження на одного суддю місцевого загального 

суду – 67,2; адміністративного суду – 30,8; господарського суду – 17,2. Тому він 

пропонує реформувати судову систему в триланкову, яка діятиме на принципах те-

риторіальності та спеціалізації суддів, а не судів [225, с. 55-56]. 

Зарубіжні країни вирішують цю проблему різними шляхами, зокрема Фран-

ція – за допомогою обов’язкової стадії медіації, Німеччина – стадією «письмового 

попереднього провадження». Також в Європейському Союзі існує Загальноєвропей-
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ська процедура спрощеного розгляду позовів [372]. О. О. Штефан зазначає, що дана 

процедура дозволила, з одного боку, розвантажити суди державчленів ЄС і надала 

суддям можливість сконцентруватися на розгляді більш складних справ, а з другого 

– громадянам країн-членів ЄС економити час і видатки при захисті своїх прав та за-

доволенні інтересів [357, с. 61]. Для України дані шляхи теж могли б мати місце, 

проте в даний час найбільш перспективним ми вважаємо популяризацію альтерна-

тивних способів вирішення спору, зокрема медіації. Також вважаємо за доцільне до-

зволити особам подавати позовні заяви у третейські суди незалежно від наявності 

угоди між сторонами. В цьому випадку, якщо відповідач буде наполягати на розгля-

ді справи місцевим загальним судом – передбачити механізм її передачі.  

В. І. Бобрик напрямом оптимізації цивільного і господарського судочинства в 

Україні бачить міжнародну уніфікацію і гармонізацію процесуального права. Вона 

вимагає першочергово запровадження внутрішньої диференціації судових процедур 

в межах єдиного загальнопозовного провадження цивільної процесуальної форми 

захисту прав, які б передбачали особливості розгляду окремих категорій справ зале-

жно від матеріально-правових критеріїв, включаючи спеціальні правила розгляду 

справ господарської юрисдикції, щоб усунути проблему дуалізму цивільної юрисди-

кції. Він наголошує, що поряд із диференціацією судових процедур на підставі ма-

теріально-правового критерію, національне судочинство потребує наділення суддів 

активною роллю протягом всього судового розгляду, запровадження письмового 

провадження з ініціативи суду, запровадження в межах позовного провадження 

спрощеної процедури негайного ухвалення рішення при пред’явленні явно необґру-

нтованого позову або внаслідок недобросовісної поведінки сторони в процесі [14, 

с. 138]. О. О. Кармаза способом захисту прав громадян визначає закріплення на за-

конодавчому рівні інститут забезпечення доказів нотаріусом до відкриття цивільно-

го провадження у справах, пов’язаних з житлом [104, с. 46]. На нашу думку, даний 

інститут міг би дієво сприяти пришвидшенню підготовки справи до розгляду. 

Вважаємо, що в будь-якому випадку, незалежно від того, чи вирішив суд 

проводити попереднє судове засідання, чи ні, в ухвалі про відкриття провадження 

дане рішення суду повинно бути належно обґрунтовано. 



103 

Незалежно від того, вирішив суд проводити попереднє засідання, чи ні, на 

нього покладено обов’язок надіслати сторонам копію ухвали про відкриття прова-

дження, а також додати до неї: відповідачу – копію позовної заяви з копіями дода-

них до неї документів, а третій особі – копію позовної заяви. В першому випадку 

виконання судом цього обов’язку буде початком стадії підготовки справи до судо-

вого розгляду, в другому – закінченням. 

При дослідження статті 127 ЦПК України, у якій зазначені дані повноважен-

ня, багато науковців звертають увагу на її невідповідність ст. 120. Наприклад, 

В. М. Кравчук та О. І. Угриновська говорять, що у ст. 120 ЦПК передбачається 

обов’язок позивача подати копії позовної заяви і доданих до неї документів в кіль-

кості відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. У свою чергу, ст. 127 ЦПК 

передбачає, що третім особам надсилаються лише копії позовної заяви. Про копії 

доданих до неї документів не зазначено. Крім того, позивач, не може наперед перед-

бачити кількість третіх осіб, які будуть брати участь у судовому засіданні [125, с. 

349]. Цю точку зору підтримує і Я. П. Зейкан, який зазначає, що не буде порушен-

ням процесу, якщо копії всіх документів надсилатимуть і третім особам [94, с. 280]. 

С. С. Бичкова вказує, що судова практика виходить з того, що повний комплект ко-

пій документів надсилається не лише відповідачеві, а й третім особам [351, с. 324]. 

З. В. Ромовська наголошує на необхідності уточнення у цій статті дій суду стосовно 

третьої особи. Бо якщо йдеться про третю особу з самостійними позовними вимога-

ми, то вона на момент відкриття справи ще невідома. Про третю особу без самостій-

них позовних вимог також ще зарано говорити, оскільки вона може стати учасником 

судового процесу лише на підставі ухвали суду і за її згодою [352, с. 239]. 

Для виправлення ситуації, що склалася з третіми особами, З. В. Ромовська 

пропонує наступне: 1) щоб суд призначав строк для усунення недоліків позовної за-

яви, в якій зазначено ім’я третьої особи, оскільки позивач не має права наділяти ко-

гось цим процесуальним статусом; 2) щоб позивач, відповідач, які бажають залучи-

ти когось як третю особу, подавали суду окрему письмову заяву про це; 3) щоб пот-

реба участі третьої особи в судовому процесі була належно обґрунтована; 4) щоб 

суд постановляв ухвалу про залучення певної особи як третьої лише за наявності її 
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письмової згоди; 5) щоб суд забезпечував залучену ним третю особу копіями позов-

ної заяви та долучених до неї документів [352, с. 103]. 

Стосовно першого з цих пунктів, С.С. Бичкова зазначає, що притягнення тре-

тіх осіб до участі в справі за позовною заявою цивільним процесуальним законом не 

тільки не передбачено, а й суперечить йому. Стаття 36 ЦПК України регламентує 

спеціальний порядок залучення третіх осіб – шляхом подання відповідної заяви. То-

му, вона також притримується думки, що, відповідно до ч. 2 ст. 36, ч. 4 ст. 119, ч. 1 

ст. 121 ЦПК України, суд має залишити без руху позовну заяву, якою позивач нама-

гається притягти до участі в справі третю особу, що не заявляє самостійних вимог 

щодо предмета спору, а також пропонує виключити з ч. 2 ст. 127 ЦПК України фра-

зу «а третій особі – копія позовної заяви» [12, с. 94]. В.М. Кравчук та О.І. Угринов-

ська говорять, що подання повідомлення про третю особу або заяви про залучення 

третьої особи є безумовною підставою для відкладення судового засідання. Тому 

питання про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, доцільно 

вирішувати ще під час підготовки справи до розгляду. Суду слід з’ясовувати коло 

осіб, які можуть бути третіми особами у справі, та запитувати з цього приводу сто-

рін [125, с. 149]. Проте проведення попереднього судового засідання зараз не є 

обов’язковим, тому стадія підготовки справи до розгляду відбувається без 

з’ясування думки сторін, а залучення третіх осіб без самостійних вимог на подаль-

ших стадіях судового процесу може спричинити його затягування. 

Ми також підтримуємо думку про неприпустимість залучення третьої особи 

до участі у справі без її згоди, проте вважаємо, що зазначення третьої особи в позов-

ній заяві прискорює судовий розгляд справи, а також дозволяє третій особі вступити 

в процес якомога раніше, щоб мати більше можливостей для захисту своїх прав та 

інтересів. Можливо, законодавець вважав зазначення в позовній заяві третьої особи 

формою заяви про можливість залучення їх у справу, проте в юридичній теорії та на 

практиці ця думка не знайшла достатньої підтримки. Тому ми пропонуємо ввести в 

цивільно-процесуальне законодавство термін «пропонована третя особа» [83]. 

Слово «пропонувати» означає висловлювати кому-небудь якусь пропозицію, 

якесь побажання з наміром залучити до чогось, запросити до участі в чомусь, а та-
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кож ставити, давати що-небудь на розгляд, вибір комусь [100, с. 378-379]. Тому тер-

мін «пропонована третя особа» буде означати особу, яку бажають залучити до 

участі у справі у якості третьої особи, а також ту, якій суд запропонував прийня-

ти участь у справі у якості третьої особи, проте згоди на участь ще не отримав. 

Цей термін може стосуватися до третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог 

щодо предмета спору. 

Ч. 3 ст. 35 ЦПК України передбачено, що треті особи, які не заявляють само-

стійних вимог щодо предмета спору, можуть бути залучені до участі в справі також 

за клопотанням сторін, інших осіб, які беруть участь у справі [350]. Проте даними 

діями сторони можуть тільки запропонувати суду певну особу в якості третьої. Піс-

ля цього суд знову ж таки має право всього лиш запропонувати цій особі взяти 

участь у справі, а лиш після отримання від неї письмової згоди – залучити її. На це 

звертають увагу і З. В. Ромовська та Н. Л. Луців-Шумська, які зазначають, що в ух-

валі суду замість категоричних слів: «Залучити до участі у справі» має бути зазначе-

но інакше: «Запропонувати… взяти участь у справі… як третьої особи». Якщо адре-

сат не відреагував на цю пропозицію протягом розумного строку, значить він не 

прийняв її. Тому в подальших процесуальних документах його ім’я не може фігуру-

вати як третя особа [226, с. 37]. 

Ми пропонуємо спростити процедуру залучення третьої особи без самос-

тійних вимог до участі у справі. Для цього необхідно: 1) надати позивачу право за-

значати пропоновану третю особу у позовній заяві; 2) надати суду право визначати 

пропонованих третіх осіб за власною ініціативою; 3) визначити порядок надання 

пропонованій третій особі копій позовної заяви з додатками та ухвал суду; 4) закрі-

пити, що пропонована третя особа може набути статусу третьої особи виключно за 

власною згодою на підставі ухвали суду; 5) дозволити пропонованій третій особі за-

явити про свою участь особисто без необхідності подання письмової заяви. 

Тому вважаємо за потрібне внести наступні зміни до ЦПК України:  

- ч. 2. ст. 35 викласти в редакції: «Якщо суд при прийнятті позовної заяви, 

здійсненні провадження у справі до судового розгляду або під час судового розгляду 

справи встановить, що судове рішення може вплинути на права і обов'язки осіб, які 
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не є стороною у справі, суд пропонує таким особам взяти участь в справі в якості 

третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Пропоновані 

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть бу-

ти визначені також за клопотанням сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, 

або вказані в позовній заяві»; 

- ч. 2. ст. 36 викласти в редакції: «У заяві про визначення пропонованої тре-

тьої особи повинні бути зазначені ім'я (найменування) пропонованої третьої особи, 

місце її проживання (перебування) або місцезнаходження та підстави, з яких вона 

може бути залучена до участі у справі як третя особа»; 

- ч. 3. ст. 36 викласти в редакції: «Суд повідомляє пропоновану третю особу 

про відкриття провадження у справі, направляє їй копію заяви про визначення про-

понованої третьої особи і роз'яснює її право заявити про свою участь у справі. Ко-

пія заяви надсилається особам, які беруть участь у справі. Якщо від пропонованої 

третьої особи не надійшло повідомлення про згоду на участь у справі, або вона не 

заявила про це особисто, справа розглядається без неї»; 

- ч. 1. ст. 120 викласти в редакції: «Позивач повинен додати до позовної заяви 

її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відпо-

відачів і пропонованих третіх осіб». 

Вважаємо, що при визначенні пропонованих третіх осіб більше значення по-

винно надаватися ініціативі суду, так як сторони справи можуть повідомити осіб, на 

права й обов’язки яких може вплинути рішення у справі і самостійно. Тому заслухо-

вування думки сторін з цього приводу не повинно бути обов’язковим і суд має право 

реалізовувати дані повноваження одразу після прийняття рішення про відкриття 

провадження у справі. Визначення пропонованої третьої особи має своєю метою 

проінформувати осіб, на права й обов’язки яких може вплинути рішення, про судову 

справу та спростити процедуру їх вступу у справу. 

У провадженні до судового розгляду дуже важливе значення надається про-

веденню попереднього судового засідання. Попереднє судове засідання становить 

процесуальну форму підготовки справи до судового розгляду [184, с. 5]. Воно про-

водиться з додержанням загальних правил, встановлених ЦПК України для судового 
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розгляду, з винятками, встановленими главою 3 розділу 3 ЦПК України [350]. 

До внесення змін до ЦПК України у зв’язку з прийняттям ЗУ «Про судо-

устрій і статус суддів» Д.Д. Луспеник визначав попереднє судове засідання як осно-

вний етап стадії підготовки справи до судового розгляду [142, с. 148]. На даний час 

проведення попереднього судового засідання стало необов’язковим, проте у прова-

дженні до судового розгляду воно займає важливе місце. 

Відповідно до ч. 1 ст. 130 ЦПК України визначається 2 мети проведення по-

переднього судового засідання: 1) з'ясування можливості врегулювання спору до су-

дового розгляду; 2) забезпечення правильного та швидкого вирішення справи [350]. 

Також існує думка, що при визначенні мети попереднього судового засідання 

доцільно було б передбачити у ЦПК України положення, згідно з яким однією з ці-

лей попереднього судового засідання є забезпечення правильного та своєчасного ро-

згляду справи саме в одному (першому) судовому засіданні, в разі якщо спір не вда-

лося врегулювати, минаючи судову процедуру [98, с. 28]. На нашу думку, дана ціль 

випливає з другої мети попереднього судового засідання і є її ідеалізованим станом. 

Вважаємо доцільним розрізнити мету проведення судового засідання, і мету, 

яку суд повинен переслідувати при його проведенні. Тобто мету призначення попе-

реднього засідання і мету самого засідання. В першому випадку це, як вказано в ч. 1 

ст. 130 ЦПК України, є «з'ясування можливості врегулювання спору до судового ро-

згляду», а в другому – безпосередньо саме врегулювання. 

Дві мети попереднього судового засідання не є рівнозначними і взаємозамін-

ними. Вони не складають між собою одне ціле, тому не можна говорити про подвій-

ну мету. Важливішою метою є врегулювання спору до судового розгляду, при дося-

гненні якої друга мета втрачає своє значення. Проте при призначенні попереднього 

судового засідання суддя повинен враховувати дві мети в рівному обсязі. 

Відповідно до мети поділяються і завдання попереднього судового засідання.  

Для досягнення мети «з'ясування можливості врегулювання спору до судово-

го розгляду» завданнями суду є з'ясування чи не відмовляється позивач від позову, 

чи визнає позов відповідач, чи не бажають сторони укласти мирову угоду або пере-

дати справу на розгляд третейського суду. А для досягнення мети «врегулювання 
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спору до судового розгляду» завданнями є здійснення дій, які сприяють у поперед-

ньому судовому засіданні відмові від позову позивачем, визнанню позову відповіда-

чем, укладенню мирової угоди, передачі справи на розгляд третейського суду. 

Н. Л. Бондаренко-Зелінська вказує, що допоки суд не визначить характер спі-

рних правовідносин та норму права, яка підлягає застосуванню до них, а також 

склад усіх заінтересованих осіб, говорити про врегулювання спору передчасно. 

Адже як, наприклад, можна задовольняти позов, який визнав неналежний відпові-

дач? Або якщо позов подано особою, яка не є учасником спірних правовідносин чи 

можна затверджувати мирову угоду між нею й відповідачем? Крім того є ризик при-

йняти рішення про права та обов'язки осіб, яких не залучено до участі у справі, що є 

підставою для скасування рішення суду. Також, як свідчить практика, сторони охо-

чіше йдуть на примирення вже після прийняття судом доказів у справі, оскільки, 

тільки тоді реально починають усвідомлювати свої шанси на виграш справи. Вона 

вважає доцільним в кодексі порядок процесуального оформлення результатів при-

мирення розкрити тільки після аналізу порядку визначення суб’єктного усіх інших 

завдань підготовки і подати окремим пунктом, в якому також розкрити порядок 

процесуального оформлення результатів підготовки [16, с. 60].  

На нашу думку, чим раніше суд запропонує сторонам примирення, тим біль-

ше шансів їх примирити. Сторони мають право укласти мирову угоду на будь-якій 

стадії цивільного процесу, тому суд на усіх стадіях повинен сприяти їх примиренню.  

О. П. Іванченко виділяє наступні основні завдання попереднього судового за-

сідання: визначення характеру спірного правовідношення та матеріального закону, 

який підлягає застосуванню; встановлення предмета доказування; встановлення фа-

кту достатності доказів, необхідних для обґрунтування позицій осіб, які беруть 

участь у справі, визначення фактичних обставин, які мають значення для правиль-

ного вирішення справи; вирішення питання про склад осіб, які братимуть участь у 

справі; сприяння сторонам спору у витребуванні доказів за їх клопотаннями тощо 

[98, с. 30-31]. Даний перелік завдань направлений на досягнення мети попереднього 

судового засідання «забезпечення правильного та швидкого вирішення справи».  

Процесуальні дії, направлені на правильне та швидке вирішення справи вчи-
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няються судом, якщо спір не врегульовано до судового розгляду. Їх перелік перед-

бачений ч. 6 ст. 130 ЦПК України і не є вичерпним. Постановою Пленуму ВСУ від 

12.06.2009 р. № 5 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавст-

ва, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» встановлено, що ці 

дії визначаються характером матеріально-правового спору, законодавством, яке під-

лягає застосуванню, та обставинами справи і можуть проводитись у різній послідов-

ності [184]. Фактично, ч. 6 ст. 130 ЦПК України передбачені основні повноваження 

суду першої інстанції цивільної юрисдикції при проведенні попереднього судового 

засідання, направлені на правильне та швидке вирішення справи. Першим серед них 

зазначено обов’язок суду уточнити позовні вимоги або заперечення проти позову. 

Дане повноваження включає в себе наступні елементи: визначення характеру спір-

них правовідносин сторін, змісту їх правових вимог і матеріального закону, що їх 

регулює, і яким належить керуватися при вирішенні спору [184]. 

Пунктом 9 Постанови Пленуму ВСУ від 12.06.2009 р. № 5 встановлені аспе-

кти, які суд повинен з’ясувати у позивача та відповідача. У позивача суд з'ясовує 

предмет позову, підставу позову, зміст вимоги, наявність інших вимог до відповіда-

ча, які можуть бути пов'язаними між собою, в разі наявності сумніву щодо правиль-

ності об'єднання кількох однорідних вимог, уточнює чим керувався позивач при та-

кому об’єднанні. В разі наявності у позивача додаткових вимог, які випливають з 

позову, суд роз’яснює йому право збільшити позовні вимоги. Також суд може 

з’ясувати у позивача можливі з боку відповідача заперечення [151, с. 248]. У відпо-

відача суд з'ясовує суть заперечення проти позову та характер такого заперечення 

[184, с. 9]. У випадку відсутності письмового заперечення проти позову, суд може 

роз’яснити важливість його подання. Також суд роз’яснює право відповідача 

пред’явити зустрічний позов. 

Дуже важливим моментом у попередньому судовому засіданні є вирішення 

питання про склад осіб, які братимуть участь у справі. В. М. Кравчук та О. І. Угри-

новська вказують, що такі дії суду дозволяють зекономити час розгляду справи по 

суті, бо саме через відсутність необхідних для розгляду справи осіб відбувається в 

багатьох випадках затягування вирішення справи. Тому визначивши суб’єктний 
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склад наперед, виходячи з умов конкретного спору, суддя має можливість оптимізу-

вати свою роботу, забезпечити швидкий розгляд і вирішення справи [125, с. 356]. 

Вирішуючи питання про склад осіб, які братимуть участь у справі, суд здійс-

нює наступні повноваження: 1) встановлює коло осіб, на чиї права та інтереси може 

вплинути рішення у справі, а також, за необхідності, повідомляє їх про можливість 

вступу у справу; 2) з'ясовує необхідність залучення до участі у справі органу держа-

вної влади чи органу місцевого самоврядування для подання висновків на виконання 

своїх повноважень; 3) вирішує питання про участь у справі інших учасників проце-

су; 4) об’єднує, за наявності для цього підстав, в одне провадження з первісним по-

зовом зустрічні позовні вимоги та вимоги третьої особи; 5) залучає до участі у спра-

ві співвідповідачів у випадку неможливості розгляду справи без їх участі у зв'язку з 

характером спірних правовідносин. 

Пунктом 3 частини 6 статті 130 ЦПК України передбачено, що суд на цій 

стадії також визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з 

них визнаються кожною стороною, а які підлягають доказуванню. Предмет доказу-

вання суд повинен визначати по всіх вимогах, заявлених позивачем за первісним по-

зовом, зустрічним позовом та третьою особою. Також на фактах можуть ґрунтувати-

ся заперечення проти позову. З усіх фактів суд спочатку виокремлює ті, які не пот-

ребують доказування відповідно до ст. 61 ЦПК України, потім ті, які визнаються 

всіма сторонами справи. Решта фактів буде підлягати доказуванню. 

Логічним продовженням вищевикладеного є з'ясування, які докази подані чи 

подаються на попередньому судовому засіданні кожною стороною для обґрунту-

вання своїх доводів чи заперечень щодо невизнаних обставин. Проте, на нашу думку, 

це формулювання є не досить вдалим, так як суд повинен з’ясувати не тільки ті до-

кази, які сторона подала, чи подає, а окреслити усе коло доказів, якими сторона хоче 

обґрунтовувати невизнані обставини, поділивши їх фактично на дві групи: ті докази, 

які сторона має змогу подати та вже подала, та ті, в отриманні яких у сторони наявні 

труднощі. Тоді послідовними діями після цього були б дії, передбачені п. 5 ч. 6 

ст. 130 ЦПК України, та деталізовані статтями 132-137 та 143-150 ЦПК. 

Ці повноваження є наслідком процедури розкриття доказів особами, які бе-
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руть участь у справі. О.П. Іванченко визначає розкриття доказів у цивільному про-

цесі України як процедуру, в межах якої здійснюється діяльність з метою повідом-

лення осіб, які беруть участь у справі, та суду про наявні в конкретного учасника 

процесу докази або повідомлення таких осіб про докази, якими сторона по справі 

має намір скористатися у процесі, та з метою надання можливості всім учасникам 

процесу ознайомитися з такими доказами та змістом кожного з них [99, с. 176]. Як-

що особа, після розкриття доказів, не може безпосередньо надати їх для ознайом-

лення суду та учасникам процесу, вона має право звернутися до суду з відповідним 

клопотанням. П. 5 ч. 6 ст. 130 ЦПК передбачені повноваження суду по вирішенню 

питань про витребування доказів та виклик свідків, про проведення експертизи, за-

лучення до участі у справі спеціаліста, перекладача, особи, яка надає правову допо-

могу, або про судові доручення щодо збирання доказів. З формулювання, вжитого в 

цій статті випливає, що особливістю даних повноважень є те, що вони можуть бути 

реалізовані судом тільки за клопотанням осіб, які беруть участь у справі.  

На попередньому судовому засіданні суд тільки вирішує питання, передбаче-

ні п. 5 ч. 6 ст. 130 ЦПК України. Безпосереднє дослідження доказів, їх огляд, допит 

свідків, дослідження висновку експерта та інші дії вчиняються вже в судовому засі-

данні. Проте, у попередньому судовому засіданні, як і до пред’явлення позову мож-

ливе вчинення дій по забезпеченню доказів відповідно до ст. 133 ЦПК України. 

У випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть 

участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням може витребувати такі докази. 

Статтею 137 ЦПК встановлені певні вимоги до заяви про витребування доказів: вона 

має бути подана до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє 

судове засідання у справі не проводиться, – до початку розгляду справи по суті; до 

неї повинні бути долучені відомостей про неможливість отримання таких доказів 

особисто стороною або іншою особою, яка бере участь у справі; вона повинна міс-

тити інформацію про те, який доказ вимагається, підстави, за яких особа вважає, що 

доказ знаходиться в іншої особи, обставини, які може підтвердити цей доказ. 

Щодо часового обмеження на подання заяви про витребування доказів, вва-

жаємо за необхідне надати сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, 
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можливість подавати її також під час розгляду справи по суті в тому випадку, коли 

дана заява не була подана з поважних причин. Для цього, ч. 1 ст. 137 ЦПК України 

пропонуємо доповнити реченням: «Клопотання, подане з порушенням даних строків 

не приймається, якщо сторона не доведе, що його подано несвоєчасно з поважних 

причин». Дані зміни дозволять суду за клопотанням сторони: 1) витребувати докази 

повторно, якщо їх не надано, або надано не в повному обсязі; 2) витребувати докази 

в інших осіб, якщо вони відсутні в особи, якій направлялась ухвала; 3) витребувати 

додаткові докази, що підтверджують ті ж самі обставини, у випадку наявності у суду 

сумнівів в достовірності або точності наявних доказів; 4) витребувати докази, про 

існування яких стало відомо вже після початку розгляду справи по суті. 

Актуальним є питання активності суду при витребуванні доказів. В. М. Кра-

вчук та О. І. Угриновська дотримуються думки, що суд з власної ініціативи витребу-

вати докази не має права [125, с. 371]. Такої ж думки дотримується і С.С. Бичкова. 

Проте вона вказує, що на практиці судді часто, допомагаючи сторонам, рекоменду-

ють їм заявити відповідні клопотання. Незважаючи на те, що ці дії можуть бути оха-

рактеризовані як такі, що виходять за межі неупередженості суддів, у багатьох ви-

падках відповідні рекомендації є доцільними, оскільки сприяють якнайшвидшому і 

правильному вирішенню справи [351, с. 337]. В цей же час В.І. Тертишніков, не за-

перечуючи факту, що докази у більшій своїй частині подаються і мають подаватися 

сторонами та іншими особами, що беруть участь у справі, акцентує увагу на тому, 

що суд і зараз не звільнений від обов’язку забезпечувати справу доказами і прихо-

дить до висновку, що думки про обов’язок сторін подавати докази як виключно про 

їх обов’язок є спірними і передчасними [260, с. 178]. Цю думку вважає такою, що 

заслуговує на увагу, Я. П. Зейкан [94, с. 302]. 

Активність суду при витребуванні доказів потрібно розглядати в аспекті 

принципів змагальності та диспозитивності цивільного процесу.  

Принцип диспозитивності становить собою закріплене в нормах цивільного 

процесуального права основне положення, що розкриває природу цивільних проце-

суальних правовідносин, відображає можливість суб'єктів даних правовідносин, ви-

ходячи з наявності й характеру юридичної заінтересованості розпоряджатися в про-
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цесі матеріальними і процесуальними правами, в тому числі й визначати межі судо-

вого захисту, впливати на виникнення, рух і закінчення процесу; необхідне для реа-

лізації процесуальних цілей суб`єктів процесу; положення, що встановлює своєрід-

ний баланс у цивільних процесуальних правовідносинах [359, с. 5]. Начало диспози-

тивності пронизує усе цивільне судочинство від виникнення конкретної цивільної 

справи до виконавчого провадження [18, с. 34].  

В. В. Городовенко визначає принцип змагальності вихідною засадою, на якій 

побудована сучасна процедура судового розгляду справ. Змагальність пронизує всі 

стадії провадження у справі та є атрибутом сильної судової влади у демократичному 

суспільстві [45, с. 202]. Проте, він також вказує, що роль суду не можна охарактери-

зувати як повністю пасивну, оскільки згідно з п. 4 ст. 10 ЦПК України він сприяє 

всебічному і повному з’ясуванню обставин справи [45, с. 205]. 

О. В. Дем’янова звертає увагу, що згідно з дією принципу змагальності кож-

на із сторін має доводити підстави своїх вимог та заперечень. Встановлення фактич-

них обставин справи перебуває в повній владі сторін і не залежить від суду. Сторони 

розпоряджаються доказовим матеріалом, надаючи його суду чи відмовляючись від 

цього. Тому повнота встановлення обставин справи переважною мірою залежить від 

сторін. Згідно діючих процесуальних норм суддя позбавлений будь-яких активних 

повноважень в сфері забезпечення судового розгляду доказами. Отже, суд позбавле-

ний права ініціювати дослідження тих обставин справи, на які не посилаються сто-

рони. Тому, діючи згідно з принципом змагальності, суд має обґрунтувати винесене 

рішення виключно тими фактами, які він встановив на підставі доказів, наданих 

сторонами [70, с. 165-166]. Д. Д. Луспеник елементами змагальності у цивільному 

судочинстві визначає: 1) участь сторін у процесі; 2) обґрунтування ними вимог і за-

перечень; 3) повноваження суду щодо забезпечення змагального процесу. Він наго-

лошує, що суд не повинен нічого доказувати за своєю ініціативою, оскільки це – 

обов’язок сторін, які користуються рівними правами щодо надання доказів, їх дослі-

дження та доведення перед судом переконливості цих доказів [140, с. 116].  

На думку Ю. В.Неклеси в основі цивільного судочинства повинне полягати 

встановлення дійсних обставин справи, причому правильне визначення ролі суду і 
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закріплення його активності прямо впливає на реалізацію принципів як диспозитив-

ності, так і змагальності, а, отже, і забезпечення законності при їхньому здійсненні 

[152, с. 160-161]. М. Б. Гарієвська вважає, що тенденція має просуватися до поси-

лення ролі суду щодо збирання доказів. Вона також дотримується думки, що нині не 

можна говорити про абсолютний перехід від змагального до інквізиційного процесу, 

а тільки про закріплення за судом ширших повноважень суду у процесі доказування, 

однак з передбаченими все-таки межами здійснення таких повноважень [37, с. 81]. 

Н. Ю. Полянська підходить до розгляду проблем співвідношення диспозити-

вності, змагальності та активності суду ще ширше. Вона говорить, що метою діяль-

ності суду є встановлення дійсних обставин справи, незалежно від того які інтереси 

порушені – приватні або публічні. Тому автономія сторін не може застосовуватися у 

повному обсязі. Бо інакше, суд, обмежений власним розсудом сторін, що поширю-

ються в тому числі і на змагальність, змушений буде виносити завідомо неправдиві 

рішення [173, с. 20]. На думку С. О. Волосенко, чинне процесуальне законодавство 

України вимагає від суду лише істинності правової кваліфікації фактичного матері-

алу, наданого сторонами, незалежно від відповідності його дійсним обставинам. Це 

означає, що в сучасному цивільному судочинстві України діє принцип формальної 

(юридичної) істини. Проте, не можна вважати порушенням принципу змагальності 

ситуацію, коли суд у виняткових випадках проявить власну ініціативу в доказуванні. 

Така ситуація можлива тоді, коли обставини справи доводяться сторонами, але спір-

ність ситуації не зникає, або коли у справі виникають сумніви щодо достовірності 

наданих суду доказів [33, с. 11]. 

При дослідження можливості суду витребовувати докази самостійно, необ-

хідно розглянути статтю 309 ЦПК, яка серед підстав для скасування рішення суду 

першої інстанції визначає неповне з'ясування судом обставин, що мають значення 

для справи. Постає питання: чи зажди можливо у повному обсязі з’ясувати обстави-

ни, що мають значення для справи, якщо сторона справи неналежно скористалася 

своїм правом на подачу доказів? В цьому випадку можна спостерігати неоднакове 

вирішення зазначеної проблеми при перегляді рішення судом апеляційної інстанції. 

Наприклад, рішенням від 15.05.2012 р. апеляційний суд Луганської області 
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частково задовольнив скаргу на рішення Алчевського міського суду від 23.01.2012р. 

про стягнення аліментів на повнолітню дитину, вказавши що суд першої інстанції 

неповно з'ясував матеріальне становище сторін, не витребував довідку про те, чи 

отримує неповнолітня дитина стипендію, яку суму грошей сплачено по лікарняному 

листу відповідачу [208]. Ухвалою апеляційного суду Вінницької області від 

10.04.2012 р. скасовано ухвалу Бершадського районного суду від 28.11.2011 р. про 

закриття провадження по справі у зв’язку з визнанням мирової угоди у справі про 

поділ спадкового майна. При цьому апеляційний суд зазначив, що суд першої інста-

нції не з’ясував чи є спір з приводу спадкового майна, не витребував з нотаріальної 

контори інформацію щодо наявності спадкової справи та інших спадкоємців [294]. 

Іншої точки зору в ухвалі від 09.08.2012 р. дотримується апеляційний суд 

Тернопільської області. При оскарженні рішення суду першої інстанції на підставі 

неповного з'ясування судом обставин, що мають значення для справи він встановив, 

що відповідно до ч. 3 ст. 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обста-

вини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог або заперечень, надавши 

докази відповідно до вимог ст. ст. 57-60 ЦПК; крім того, відповідно до ст. 16 ЦК, 

звертаючись до суду, позивач за власним розсудом обирає спосіб захисту. Обравши 

способом захисту права власності повернення незаконно привласненого майна, по-

зивач в силу ст. 10 ЦПК зобов'язаний довести правову та фактичну підставу своїх 

вимог. Тому апеляційний суд вирішив, що суд першої інстанції дійшов вірного ви-

сновку про відмову в задоволенні позову, враховуючи те, що в матеріалах справи ві-

дсутні беззаперечні докази про перебування майна позивача у володінні і користу-

ванні відповідача [293]. 

Ми вважаємо, що активність суду не може проявлятися безпосередньо у ви-

требуванні доказів. Це порушувало б не тільки принцип змагальності сторін, а могло 

б свідчити про його упередженість. Проте, у випадку наявності в суду сумнівів у до-

стовірності певних обставин, логічним було б висловити ці сумніви та перевірити 

обставини. Тому ми думаємо, що суд міг би висловити пропозицію сторонам чи ін-

шим особам, які беруть участь у справі, подати інші докази. В свою чергу, у випадку 

відсутності у них цих доказів, вони мали б подати суду клопотання про витребуван-
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ня доказів, яке суд, з урахуванням вже запропонованих нами змін до ч. 1 ст. 137 

ЦПК України, міг би задовольнити навіть під час розгляду справи по суті. 

Наступним повноваженням суду першої інстанції цивільної юрисдикції на 

стадії провадження до судового розгляду є виклик свідків. ЦПК України передбаче-

но, що питання про виклик свідка розглядається судом за клопотанням осіб, які бе-

руть участь у справі та передбачені основні вимоги до змісту заяви про виклик свід-

ка. Також ч. 2 ст. 136 ЦПК України встановлене часове обмеження на подання заяви 

про виклик свідка. Так як і з заявою про витребування доказів, вважаємо за необхід-

не надати сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, можливість подава-

ти її також під час розгляду справи по суті в тому випадку, коли дана заява не була 

подана з поважних причин. Для цього ст. 136 ЦПК України пропонуємо доповнити 

частиною 3 наступного змісту: «Заява, подана з порушенням вимог, встановлених 

частиною другою цієї статті не приймається, якщо сторона не доведе, що її пода-

но несвоєчасно з поважних причин». 

В науковій літературі позиції з приводу можливості виклику свідка з ініціа-

тиви суду в основному збігається з позицією про витребування доказів. Тільки 

В. М. Кравчук та О. І. Угриновська, дотримуючись думки, що суд з власної ініціати-

ви витребовувати докази не має права, при дослідженні ч. 2 ст. 136 ЦПУ України 

говорять, що якщо необхідність у допиті свідка з’ясовується під час судового розг-

ляду, суд вправі вирішити питання про виклик свідка, оскільки норма, що коменту-

ється, установлює обмеження строку для заяв сторін, а не для суду [125, с. 370]. 

Ми вважаємо, що право на виклик свідків випливає з диспозитивного права 

учасників цивільного процесу розпоряджатися своїми процесуальними правами. 

Суд не може викликати свідка за власною ініціативою і не повинен цього робити. 

Згідно ч. 11 ст. 180 ЦПК України суд має право ініціювати тільки повторний допит 

свідків, яких вже було викликано за ініціативою учасників цивільного процесу. 

Наступним повноваженням суду першої інстанції цивільної юрисдикції у по-

передньому судовому засіданні є призначення експертизи. Хоча у відповідних стат-

тях і вживається просто термін «експертиза», проте, так як вона призначається су-

дом, йде мова про її різновид – судову експертизу. У позовному провадженні експе-
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ртиза може бути призначена судом тільки за заявою осіб, які беруть участь у справі. 

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матері-

альних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що 

перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду [194]. 

А. В. Кравченко та І. І. Зеленкова вказують на наступну проблему призна-

чення експертизи судом: з одного боку, якщо цього не просять сторони, суд не може 

призначити експертизу, але, з іншого боку, суд виступає в такому випадку як влад-

ний суб’єкт, тому що тільки за наявності спеціального процесуального акта – ухвали 

суду – може бути призначена експертиза. Тобто за винятком тільки деяких випадків, 

зазначених у ст. 145 ЦПК України, коли призначення експертизи є обов’язковим, в 

усіх інших випадках суд має право відмовити в призначенні експертизи, навіть коли 

про це просять сторони або одна із сторін. Тому вони вважають за доцільне закріпи-

ти на законодавчому рівні обов’язок суду мотивовано відповідати на клопотання 

сторін як про призначення експертизи, так і про відмову в її призначенні [124, с. 44]. 

Вважаємо дану думку правильною. До повноважень суду, згідно з ч. 3 ст. 143 

ЦПК України, відноситься визначення кількості і змісту питань, за якими має бути 

проведена експертиза та закріплено обов’язок мотивувати відхилення питань осіб, 

які беруть участь у справі. Тому доцільно було б зобов’язати суд також мотивувати 

відмову у призначенні експертизи. 

Проблему активності суду при призначенні судової експертизи розглядають 

В. М. Кравчук та О. І. Угриновська. Вони говорять, що у сучасному змагальному 

цивільному процесі роль суду не є пасивною. Суд зобов’язаний забезпечити дійсно 

змагальний процес, тобто створити особам, які беруть участь у справі, усі умови для 

реалізації ними своїх процесуальних прав і виконання покладених на них процесуа-

льних обов’язків. Таким чином, до інструктивних повноважень суду відноситься 

обов’язок роз’яснити не лише наслідки ухилення від участі в експертизі, якщо для 

вирішення справи висновок експерта має певне значення. Зазначені дії суду є діями 

зі сприяння сторонам у змагальному процесі та не ініціативою суду про призначення 

експертизи, оскільки експертиза буде призначена лише в разі, якщо якась зі сторін 

(або обидві) на це погодиться [125, с. 380]. 
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А. В. Кравченко та І. І. Зеленкова говорять, що на практиці часто виникає си-

туація, коли позивачі додають до позову вже готові висновки експерта. Вони вва-

жають, що висновки експерта, які додаються до позовної заяви, отримані з пору-

шенням вимог ЦПК щодо порядку призначення експертизи з обов’язковим винесен-

ням ухвали суду про призначення такої експертизи, а звідси, не можуть розглядати-

ся судом як джерело доказів [124, с. 44]. Іншої думки притримується Ж. В. Васильє-

ва-Шаламова, яка вважає, що в судовому процесі можна використовувати також ре-

зультати несудової експертизи, проте тільки як письмовий доказ, а не як висновок 

експерта за умови, що його буде оформлено відповідно до вимог чинного законо-

давства. Також вона говорить, що використання в цивільному процесі результатів 

несудової експертизи не заперечує можливість проведення і судової експертизи що-

до самих об’єктів і з того ж предмету, і не може бути підставою для відмови у приз-

наченні судової експертизи [25, с. 10]. Вважаємо, що висновок несудової експертизи 

може бути прийнятий судом в якості письмового доказу. При цьому виникає питан-

ня про допустимість такого доказу. Якщо розглядати даний висновок в рамках ч. 1 

ст. 59 ЦПК України, яка говорить, що суд не бере до уваги докази, які одержані з 

порушенням порядку, встановленого законом, то можна стверджувати, що безпосе-

реднім поданням висновку експерта до суду, сторона порушує порядок призначення 

експертизи, проте це не стосується подання письмових доказів. 

Прийняття висновку експертизи, як письмового доказу, не суперечить і ч. 2 

ст. 59 ЦПК України. Відповідно до неї, обставини справи, які за законом мають бути 

підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими 

засобами доказування. Висновок несудової експертизи не підміняє судову експерти-

зу, він може розглядатись тільки як письмовий доказ. Тому у випадку, коли певна 

обставина відповідно до норм закону може бути доведена тільки проведенням судо-

вої експертизи (наприклад, у справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи чи визнання її недієздатною повинна бути проведена судово-психіатрична ек-

спертиза), висновок несудової експертизи не повинен братися до уваги. 

Повноваження по допиту свідків, призначенню експертизи, витребуванню та 

огляду доказів можуть бути також реалізовані судом у порядку забезпечення доказів. 
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Ч. 1 ст. 133 ЦПК України визначено, що особи, які беруть участь у справі і вважа-

ють, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні 

цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів [350]. На 

нашу думку, дане положення є таким, що дозволяє неправильно тлумачити інститут 

забезпечення доказів, приводить до плутанини як у науковій літературі, так і у судо-

вій практиці та не відповідає ч. 1 ст. 134 ЦПК України, у якій вживається формулю-

вання «обставини, які свідчать про те, що подання потрібних доказів може стати 

неможливим або ускладненим».  

М.Й. Штефан визначає забезпечення доказів як вжиття судом термінових за-

ходів до закріплення у визначеному процесуальному порядку фактичних даних з ме-

тою використання їх як доказів при розгляді цивільних справ. Підставою для забез-

печення доказів є побоювання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, що 

подання потрібних доказів стане згодом неможливим або утрудненим [356, с. 311]. 

Прикладом неправильного розуміння даного інституту може бути ухвала Ра-

хівського районного суду Закарпатської області від 03.12.2012 р. У цій справі, одно-

часно із позовною заявою позивач звернувся в суд із клопотанням про витребування 

доказів. Це клопотання було залишено без руху та надано заявнику строк на усунен-

ня недоліків. Однак, недоліки заявником не усунуті: заявник не надав документа, що 

підтверджує сплату судового збору за подання клопотання про витребування дока-

зів. Натомість, позивач подав до суду заяву про усунення недоліків, в якій посилався 

на те, що клопотання про витребування доказів і заява про забезпечення доказів є 

різні речі і судовий збір за подання клопотання про витребування доказів не сплачу-

ється. Мотивуючи своє рішення тим, що витребування доказів є одним із різновидів 

забезпечення доказів, суд прийшов до висновку, що заявник до клопотання про ви-

требування доказів, зобов'язаний додати документ що підтверджує сплату ним судо-

вого збору [282]. Схожої позиції притримуються багато судів [317; 332; 283]. 

При аналізі ст. 134 ЦПК України Я. П. Зейкан наводить приклад, відповідно 

до якого до суду подано заяву про поділ автомашини та критого стояночного місця, 

яке належить на праві сумісної спільної власності Кукуль А. В. та Кукуль М. В. У 

порушення вимог статті 63 СК України Кукуль М. В. розпорядився критою коопера-
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тивною стоянкою та передав її члену кооперативу Стенчуку І. Ф. Для вирішення 

спору потрібно ознайомитись з статутом кооперативу та рішенням про передачу 

критої стоянки. Однак ні статут, ні інші документи керівництво кооперативу на за-

пит адвоката не надає. Тому одержання статуту кооперативу та рішення про переда-

чу критої стоянки є ускладненим. У зв’язку з цим виникла потреба у забезпеченні 

доказів у справі [94, с. 298]. Вважаємо, що в цьому прикладі немає підстав забезпе-

чувати докази, так як їх можна витребувати в звичайному порядку. Забезпечення до-

казів могло б мати місце, у випадку ймовірності їх знищення, втрати, псування і ін. 

Пунктом 6 листа ВССУ від 27.09.2012 № 10-1386/0/4-12 «Про деякі питання 

практики застосування ЗУ «Про судовий збір» визначено, що сплата судового збору 

за подання до суду заяви про забезпечення доказів здійснюється лише у випадку, 

якщо така заява розглядається у порядку, визначеному статтею 135 ЦПК, а не за по-

дання клопотання про витребування доказів (стаття 137 ЦПК), яке розглядається за 

правилами статей 130, 168 ЦПК [181]. Проте, багато суддів продовжують застосову-

вати вимоги ЦПК щодо забезпечення доказів до усіх заяв про забезпечення позову. 

Тому для кращого розуміння інституту забезпечення доказів пропонуємо ви-

значити такі його дві основні особливості: 1) терміновість; 2) наявність ризику 

ускладнення подання чи неможливості подання доказів у майбутньому.  

На цих особливостях і повинні ґрунтуватися відповідні норми ЦПК України. 

Тому перше речення ч. 1 ст. 133 ЦПК України пропонуємо викласти в редакції: 

«Особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів може 

стати неможливим або у них можуть виникнути складнощі в поданні цих доказів, 

мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів». Дане формулюван-

ня, на відміну від діючої редакції, стосується майбутнього часу, а не теперішнього. 

Наприклад, якщо свідок вже виїхав на довгий час за кордон, немає сенсу подавати 

заяву про забезпечення доказів шляхом його допиту, проте є сенс подати її, коли він 

ще тільки збирається виїхати. Проте, відповідно до діючої редакції ч. 1 ст. 133 ЦПК 

України,яка оперує теперішнім часом, поки свідок не виїхав, його допит не може 

вважатись таким, який «є неможливим», тому і забезпечувати докази, виходячи з 

цього, немає підстав. Для уникнення ситуацій, коли суди безпідставно прирівнюють 
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заяви про витребування доказів, виклик свідків, призначення експертизи до заяв про 

забезпечення доказів, пропонуємо ч. 2 ст. 133 ЦПК України викласти у редакції: 

«Способами забезпечення судом доказів може бути допит свідків, призначення ек-

спертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходжен-

ням. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпе-

чення доказів.» 

У попередньому судовому засіданні суд має право також залучити до участі 

у справі спеціаліста, перекладача, особу, яка надає правову допомогу. У позовному 

провадженні дані дії можуть бути вчинені тільки за заявою учасників процесу. ЦПК 

України не встановлює вимог ні до змісту заяв про залучення спеціаліста, перекла-

дача, особи, яка надає правову допомогу, ні до строку їх подання. Вважаємо, що дані 

клопотання можуть бути заявлені як на стадії подання позовної заяви, так і при під-

готовці справи до розгляду та розгляду справи по суті. Наприклад, вважаємо за до-

цільне залучення перекладача у випадку, коли свідок не володіє державною мовою і 

це стало відомо під час розгляду справи. 

У зв’язку з тим, що спеціаліст володіє спеціальними знаннями та навичками і 

може надавати безпосередню технічну допомогу під час вчинення процесуальних 

дій, можна зробити висновок, що його діяльність спрямована більше на допомогу 

суду, ніж сторонам, тому підтримуємо думку Д.Г. Глушкової про надання можливо-

сті суду залучати спеціаліста до процесу у справах позовного провадження за влас-

ною ініціативою [42, с. 5]. Проте таке залучення повинно бути доцільним, аргумен-

тованим, з даного приводу необхідно обов’язково заслухати думку сторін, а також 

вирішити питання про оплату витрат, пов’язаних з участю спеціаліста у справі. 

Стосовно участі у справі перекладача, В. М. Кравчук та О. І. Угриновська 

звертають увагу на те, що в ЦПК України не визначено як повинен діяти суд у випа-

дку, коли сторона не подає заяви про допуск до справи перекладача. Як би суд не 

вчинив, його дії можна оскаржити з тих причин, що порушено право особи користу-

ватися рідною мовою. Вчені зауважують, що від пошуку перекладача взагалі можна 

відмовитися. Тоді перекладача може відшукати протилежна сторона, зацікавлена у 

вирішенні справи. Вона ж йому і заплатить. Якщо і протилежна сторона відмовля-
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ється шукати перекладача або йому платити, тоді це має зробити суд [125, с. 201]. 

Порядок участі у справі особи, яка надає правову допомогу, також недостат-

ньо врегульований нормами процесуального законодавства. У пункті 3.2 рішення 

КСУ від 30.09.2009 р. у справі за конституційним зверненням громадянина Голова-

ня І. В. щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (спра-

ва про право на правову допомогу) зазначено, що правова допомога є багатоаспект-

ною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз'яс-

нення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представницт-

ва, зокрема в судах та інших державних органах, захист від обвинувачення тощо 

[222]. Проте обсяг прав особи, яка надає правову допомогу є недостатнім для мож-

ливості виконання усіх вищенаведених дій. 

Вважаємо, що питання про залучення до участі у справі спеціаліста, перекла-

дача, особи, яка надає правову допомогу викликає значний науковий та практичний 

інтерес і може бути предметом окремих наукових дослідження. 

Ще одним повноваженням суду першої інстанції цивільної юрисдикції, яке 

реалізується при підготовці справи до судового розгляду, є видача судових доручень 

щодо збирання доказів. В. І. Тертишніков вказує, що при розгляді цивільної справи 

суд повинен прагнути до одержання доказів із першоджерела, тому що будь-яка по-

середня ланка приховує у собі небезпеку перекручення відомостей про факти, однак 

у ряді випадків виникає необхідність збирання доказів у іншому місті або районі 

[260, с. 172-173]. Для цього існує інститут судових доручень. 

Інститут судових доручень щодо збирання доказів з точки зору повноважень 

суду можна розглядати у двох аспектах: як право одного суду видати судове дору-

чення та як обов’язок іншого суду це доручення виконати.  

Щоб суд міг видати судове доручення, необхідні наступні умови: 1) наявність 

відповідного клопотання сторони про збирання доказів; 2) необхідності збирання 

цих доказів за межами його територіальної підсудності. 

Перед тим, як прийняти рішення про видачу судового доручення, суд пови-

нен позитивно вирішити питання про необхідність збирання даного доказу. Дане 

питання повинно вирішуватися в залежності від того, які докази необхідно зібрати. 
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Наприклад, щоб прийняти рішення про видачу судового доручення на допит свідка, 

необхідно спочатку вирішити питання про необхідність допиту цього свідка, а потім 

– про судове доручення. Ухвала суду про судові доручення є обов’язковою для того 

суду, якому вона адресована. Другий суд зобов’язаний її виконати у судовому засі-

данні за правилами, встановленими ЦПК України, повідомити осіб, які беруть 

участь у справі про час і місце засідання, негайно переслати до суду, який розглядає 

справу протоколи та усі зібрані при виконання доручення матеріали. 

ЦПК України не передбачено форму ухвали про прийняття судового дору-

чення, тому деякі суди, при надходженні до них доручень, приймають ухвали: 1) про 

прийняття до провадження судового доручення[300]; 2) про прийняття до прова-

дження матеріалів судового доручення [319]; 3) про прийняття до виконання судо-

вого доручення [291]; 4) про призначення судового засідання виконання судового 

доручення [292]; 5) про відкриття провадження по справі по виконанню судового 

доручення [320]. Вважаємо, що позиція судів, які відкривають провадження у справі 

по виконанню судового доручення з процесуальної точки зору є не правильною, так 

як відповідно до ст. 122 ЦПК України, суд відкриває провадження у цивільній спра-

ві не інакше як на підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому 

цим кодексом. Решта позицій між собою дуже схожі. Проте, судові доручення 

приймаються не тільки від українських, але і від іноземних судів. Дані повноважен-

ня регулюються ст. 417-418 ЦПК України, зокрема ч. 2 ст. 417 передбачені випадки, 

коли судове доручення іноземного суду «не приймається до виконання». Отже, в 

інших випадках, воно повинно бути саме «прийняте до виконання». 

Для уніфікації підходу судів при прийнятті судових доручень, пропонуємо ч. 

3 ст. 132 ЦПК України викласти у редакції: «Судове доручення виконується у судо-

вому засіданні за правилами, встановленими цим Кодексом. Суд, після прийняття 

судового доручення до виконання, повідомляє осіб, які беруть участь у справі, про 

час і місце засідання. Їхня присутність не є обов'язковою».  

Відповідно до цього, вважаємо, що при отриманні судового доручення, суд 

повинен прийняти його до виконання, призначити судове засідання, про що повідо-

мити осіб, які беруть участь у справі та вжити заходів для виконання доручення. 
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П. 6 ч. 6 ст. 130 ЦПК України встановлено, що суд у невідкладних випадках 

проводить огляд на місці, огляд письмових і речових доказів. Ці дії є способом за-

безпечення доказів. С. С. Бичкова говорить, що під «оглядом на місці» законодавець 

мав на увазі «огляд доказів за їх місцезнаходженням». Враховуючи, що порядок 

проведення огляду доказів за їх місцезнаходженням, встановлений у ст. 140 ЦПК 

України, не дозволяє здійснити цю процесуальну дію під час попереднього судового 

засідання, вона говорить, що суд лише вирішує питання про доцільність його прове-

дення, і в разі задоволення відповідного клопотання – встановлює час та місце вчи-

нення цієї процесуальної дії, або надає судове доручення щодо проведення такого 

огляду [351, с. 338-339]. Оскільки в ст. 130 ЦПК України прямо не передбачено то-

го, що на попередньому судовому засіданні суд вирішує питання про забезпечення 

доказів, проте, виходячи з інших норм ЦПК України, зокрема, ст. 135, це не виклю-

чається, а також враховуючи віднесення огляду на місці (огляду доказів за їх місцез-

находженням) до заходів забезпечення доказів, С. С. Бичкова пропонує п. 6 ч. 6 

ст. 130 ЦПК України викласти у редакції: «за клопотанням осіб, які беруть участь у 

справі, вирішує питання про вжиття заходів забезпечення доказів» [351, с. 339]. 

Вважаємо, що вирішення питання про вжиття заходів забезпечення доказів 

може бути здійснено на попередньому судовому засідання, тому воно повинно бути 

включено в дану статтю. Проте суд може не тільки вирішувати питання, а й в окре-

мих випадках і безпосередньо вчиняти відповідні заходи, наприклад шляхом огляду 

письмових і речових доказів у судовому засіданні чи допиту свідків. Виходячи з 

цього пропонуємо доповнити редакцію п. 6 ч. 6 статті 130 ЦПК України, запропоно-

вану С.С. Бичковою, словами «а також у невідкладних випадках вживає ці заходи». 

Наступна група повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції у 

попередньому судовому засіданні – повноваження, пов’язані з забезпеченням позову. 

Забезпечення позову – це встановлені законом тимчасові процесуальні дії примусо-

вого характеру, що застосовуються судом та гарантують або можуть гарантувати за-

інтересованій особі виконання судового рішення [22, с. 6]. Повноваження суду пер-

шої інстанції, пов’язані з забезпеченням позову регламентуються статтями 151 – 155 

ЦПК України, а також Постановою Пленуму ВСУ від 22.12.2009 р. № 9 «Про прак-
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тику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді 

заяв про забезпечення позову» [189]. Підставою для забезпечення позову є відповід-

не клопотання у формі мотивованої заяви будь-якої з осіб, які беруть участь у спра-

ві. Дана заява може бути подана на будь-якій стадії розгляду справи. 

Необхідно розрізняти повноваження суду, пов’язані з забезпеченням позову 

та повноваження безпосередньо по забезпеченню позову. 

Повноваження суду по забезпеченню позову випливають із видів забезпечен-

ня позову, передбачених ч. 1 ст. 151 ЦПК. Тому до повноважень суду по забезпечен-

ню позову відносяться: накладення арешту на майно або грошові кошти, що нале-

жать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб; заборона вчиняти певні 

дії; встановлення обов'язку вчинити певні дії; заборона іншим особам здійснювати 

платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'я-

зання; зупинення продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання 

права власності на це майно і про зняття з нього арешту; зупинення стягнення на пі-

дставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку; 

передача речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам; вжиття інших 

заходів по забезпеченню позову.Забезпечення позову не може відбуватися шляхом 

зупинення виконання судових рішень, що набрали законної сили [189]. 

Фактично, повноваження суду по забезпеченню позову можна розглядати як 

реалізацію ним права задовольнити відповідне клопотання сторони чи ні. При цьому 

суд має право діяти тільки в межах того виду забезпечення позову, який обрала сто-

рона, що подала клопотання. До повноважень суду, пов’язаних з забезпеченням по-

зову відносяться дії суду, починаючи з роз’яснення права на подачу заяви про забез-

печення позову, прийняття цієї заяви, перевірка відповідності її нормам процесуаль-

ного законодавства, продовжуючи діями по забезпеченню позову, виконанню відпо-

відної ухвали, заміні виду та скасуванню забезпечення, відшкодуванню збитків, за-

вданих забезпеченням позову, поверненням предмету застави. 

Ми погоджуємося з думкою В. В. Корольова про те, що основною метою, з 

якою застосовуються заходи забезпечення позову, є виконання майбутнього рішен-

ня суду. Саме тому з метою поширення цього інституту на всі види цивільного су-
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дочинства (наказне, позовне та окреме провадження), він пропонує називати цей ін-

ститут цивільного процесу інститутом забезпечення виконання рішення суду [121, 

с. 65]. Виходячи з цього, інститут забезпечення позову може розглядатися як скла-

дова частина інституту забезпечення виконання рішення суду, яка застосовується у 

позовному провадженні. 

Ч. 3 ст. 152 ЦПК України передбачено, що види забезпечення позову мають 

бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Особливо гостро дане питан-

ня постає при розгляді судом справ про відшкодування моральної шкоди на довіль-

но визначену дуже велику суму. Д.Д. Луспеник говорить, що забезпечення такого 

позову буде зловживанням позивачем своїм правом. Саме тому, на його думку, суд-

дя повинен звертати увагу на всі обставини обґрунтування такого позову, проявляти 

розумність у прийнятті заходів забезпечення позову і суворо дотримуватись проце-

дури постановлення ухвал, які повинні бути обов’язково мотивованими достатнім 

чином. При цьому позивачу слід роз’яснити можливі наслідки таких процесуальних 

дій на випадок відмови у позові: відшкодування шкоди за позовом відповідача за 

допущене забезпечення безпідставного позову. Суддя також вправі у такому випад-

ку вимагати від позивача забезпечення його вимоги заставою, що є на сьогодні най-

більш дієвим способом, який суди, на жаль, застосовують доволі рідко [141]. 

Повноваження суду по забезпеченню позову можуть бути застосовані на 

будь-якій стадії розгляду справи, а повноваження, пов’язані з забезпеченням позову 

– навіть після набрання законної сили рішенням про відмову у задоволенні позову 

чи ухвалою про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду. В 

цьому випадку особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, має право на ві-

дшкодування збитків, завданих забезпеченням позову. 

Перелік повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції під час по-

переднього судового засідання є досить широким, а також не є вичерпним, тому п. 8 

ч. 6 ст. 130 ЦПК України передбачено, що суд вчиняє інші дії по підготовці справи 

до судового розгляду. С. С. Бичкова до цієї групи відносить дії суду по перевірці по-

вноважень опікунів та піклувальників, перевірка наявності підстав для об’єднання 

справи, вирішення питань про роз’єднання справ [351, с. 339]. 
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Після здійснення усіх необхідних дій по підготовці справи до судового розг-

ляду, суд визначає час і місце судового розгляду. Дані повноваження реалізуються 

ухвалою, в якій суд повинен зазначити які підготовчі дії ним проведені. Вона надси-

лається усім учасникам судового процесу і є завершенням підготовки справи до су-

дового розгляду. 

 

 

 

2.3 Повноваження суду першої інстанції на стадії судового розгляду 

 

Головне місце в цивільному процесі належить стадії судового розгляду, тому 

вона є найбільш описаною у науковій літературі. Судовий розгляд може досліджу-

ватися в двох аспектах: як інститут цивільного процесуального права та як стадія 

судового процесу. 

Судовий розгляд як інститут цивільного процесуального права, за визначен-

ням О. І. Харитонова, – це система норм, що регулюють відносини між судом, осо-

бами, які беруть участь у справі, та іншими учасниками процесу, діяльність суду, 

осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників процесу, спрямована на розгляд 

та вирішення по суті цивільно-правового спору та справ наказного і окремого про-

вадження [347, с. 292]. Водночас судовий розгляд як стадію судового процесу він 

визначає як систему процесуальних дій суду та інших учасників процесу, спрямова-

ну на розгляд і вирішення по суті цивільно-правового спору [347, с. 292]. 

Судовий розгляд є тією стадією процесу, в якій найбільш повно дістають ви-

яв усі принципи цивільного судочинства, а саме: усність, безпосередність, гласність, 

незалежність суддів і підпорядкування їх тільки закону, рівність усіх учасників про-

цесу перед законом, змагальність і диспозитивність тощо. Значення судового розг-

ляду визначається змістом діяльності суду і виконуваних ним на цій стадії функцій. 

Саме в цій стадії процесу суд досліджує і оцінює докази, встановлює фактичні об-

ставини справи, визначає права та обов'язки сторін і, як правило, ухвалює рішення 

іменем України [138, с. 142]. Метою стадії судового розгляду є повне, всебічне, 
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об'єктивне з’ясування фактичних обставин справи в судовому засіданні; з’ясування 

дійсних взаємовідносин сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, їх прав і 

обов’язків; постановлення законних та обґрунтованих рішень на підставі дотриман-

ня процесуального законодавства [131, с. 588-589]. 

Стадію судового розгляду прийнято поділяти на чотири частини: підготовча 

частина, розгляд справи по суті, судові дебати, ухвалення та оголошення рішення 

[138, с. 145; 131, с. 591; 171, с. 73]. Усі ці частини між собою пов’язані. Кожна з них 

має свої завдання, вирішивши які відбувається перехід до наступної частини. 

Завданням підготовчої частини є перевірка наявності усіх умов для розгляду 

справи по суті в цьому засіданні. Вона включає в себе вирішення наступних питань: 

чи може бути справа розглянута за даного складу суду; чи може бути розглянута 

справа за даної явки учасників процесу; чи може бути розглянута справа за наявнос-

ті зібраних доказів у справі [131, с. 591]. Т. М. Кілічава поділяє дану частину на на-

ступні етапи: 1) відкриття судового засідання; 2) роз’яснення перекладачеві його 

прав та обов’язків і приведення його до присяги; 3) видалення свідків із зали судо-

вого засідання; 4) оголошення складу суду і роз’яснення права відводу; 

5) роз’яснення учасникам процесу їх прав та обов’язків; 6) розгляд судом заяв та 

клопотань [107, с. 164-165]. Вважаємо за необхідне доповнити даний перелік етапом 

7 – «прийняття рішення про перехід до розгляду справи по суті». 

На першому етапі головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка 

справа розглядатиметься, суд встановлює особи тих, хто з'явився, а також перевіряє 

повноваження представників. Другий та третій етапи, на відміну від першого не є 

обов’язковими. Суд виконує повноваження по роз’ясненню перекладачеві його прав 

та обов’язків і приведення його до присяги та видаляє свідків із зали судового засі-

дання тільки в тому випадку, якщо вони присутні на судовому засіданні. Наступні 2 

етапи є частково обов’язковими. Наприклад, якщо позивач і відповідач подали кло-

потання про розгляд справи без їхньої участі, а інших учасників процесу немає – ні-

кому роз’яснювати ні право на відвід, ні права та обов’язки. 

Відвід судді, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, переклада-

ча за загальними правилами повинен бути заявлений до початку з'ясування обставин 
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у справі та перевірки їх доказами. Хоча самовідвід може бути заявлено і до початку 

судового розгляду, у більшості випадків ці повноваження реалізуються на даній ста-

дії цивільного процесу. Судді можуть зловживати своїм правом на відвід шляхом 

задоволення необґрунтованих клопотань сторін з метою уникнення скандальних си-

туацій чи через небажання вирішувати позов даного позивача, посилаючись на п. 4 

ч. 1 ст. 20 ЦПК України. 

Обов’язок роз’яснити учасникам процесу їх права та обов’язки різні суди 

виконують по різному. З. В. Ромовська говорить, що, як правило, суддя не 

роз’яснює права і обов’язки, а лише скоромовкою перечислює їх. На її думку необ-

хідно видавати особам, які беруть участь у справі, спеціальні пам’ятки про їхні пра-

ва та обов’язки. Ці пам’ятки можна виготовити на цупкому папері чи картоні або 

навіть вивісити в залі судових засідань [352, с. 285]. Деякі суди застосовують схо-

жий підхід, вивішуючи пам’ятки біля залу судового засідання, щоб учасники проце-

су мали змогу ознайомитися зі своїми правами та обов’язками, чекаючи на судовий 

розгляд, інші суди – роздруковують їх і відправляють разом з ухвалою про відкриття 

провадження. 

На відміну від ЦПК України, ст. 130 КАС України прямо передбачає 

обов’язок суду особам, які беруть участь у справі, видавати пам'ятка про їхні права 

та обов'язки, встановлені цим кодексом [111]. Вважаємо, що у цивільному процесі 

пам’ятки можуть бути дієвим доповненням до усних роз’яснень суду, проте не мо-

жуть повністю їх замінити. Суд повинен роз’яснювати права та обов’язки доступ-

ною мовою, в залежності від рівня освіти кожної сторони, бо, навіть, якщо особа ко-

ристувалася послугами адвоката, чи іншої особи, яка надає правову допомогу, їй мо-

гли роз’яснити не все. У випадку, коли у справі беруть участь тільки професійні 

юристи, повноваження суду по роз’ясненню прав та обов’язків можуть носить тіль-

ки формальний характер. 

Також вважаємо, що повноваження суду по роз’ясненню особам, які беруть 

участь у справі, їх прав та обов’язків не повинні обмежуватися тільки даним етапом 

підготовчої частини стадії судового розгляду. Суд повинен, при невикористанні 

особою своїх прав, нагадати про їх існування, а при неправильній їх реалізації – вка-
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зати на правильний спосіб. Наприклад, при поданні клопотання про поновлення 

строку, встановленого судом, суд не повинен обмежуватися звичайною відмовою, а 

роз’яснити, що цей строк може бути не поновлений, а продовжений, допомігши цим 

самим особі обрати правильний спосіб захисту своїх прав. 

Повноваження суду по розгляду заяв і клопотань осіб, які беруть участь у 

справі, також даним етапом не обмежуються, проте у разі непроведення поперед-

нього судового засідання, дуже важливою є подача клопотань сторонами до початку 

розгляду справи по суті. Тому вважаємо, що на цьому етапі суд не просто повинен 

розглянути наявні клопотання, а уточнити у сторін наявність інших клопотань, а та-

кож те, чи усі подані клопотання ним було розглянуто. Дуже часто клопотання про 

виклик свідків та витребування доказів зазначаються позивачем в самій позовній за-

яві, тому суд може їх просто не помітити, чи неправильно зрозуміти та перейти до 

розгляду справи по суті, коли їх задоволення вже буде ускладненим. 

Для уникнення таких ситуацій, пропонуємо розширити обов’язки суду по ро-

згляду заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі, доповнивши ст. 168 ЦПК 

України ч. 1 наступного змісту: «Головуючий з’ясовує наявність заяв і клопотань 

осіб, які беруть участь у справі, уточнює чи всі заяви і клопотання, які ці особи ма-

ли намір подати, подані та розглянуті». Частину 1 ст. 168 ЦПК України чинної ре-

дакції вважати частиною 2. Вважаємо, що тільки після цих дій суд може переходити 

до розгляду справи по суті. Тому останнім етапом підготовчої частини стадії судо-

вого розгляду є прийняття рішення про перехід до розгляду справи по суті. Це рі-

шення суд може прийняти тільки при виконанні завдання підготовчої частини, тобто 

при наявності усіх умов для розгляду справи по суті в цьому засіданні. 

Також на цій стадії судом може бути постановлена ухвала про участь сто-

рони чи іншого учасника цивільного процесу у судовому засіданні в режимі відеоко-

нференції. За 10 місяців 2013 року місцевими та апеляційними судами загальної 

юрисдикції проведено 3362 судових засідання в режимі відеоконференції. Найбіль-

ше таких судових засідань проведено судами Кіровоградської, Запорізької, Херсон-

ської областей та міста Києва [267]. На офіційному веб-порталі «Судова влада Укра-

їни» публікуються графіки розгляду справ, призначених в режимі відеоконференції. 
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Оновлення даних графіків відбувається в різний час за різними принципами: деякі 

суди тільки додають до них інформацію про нові засідання, інші – одночасно з цим 

видаляють інформацію про вже проведені. Централізованого списку усіх засідань, 

призначених в режимі відеоконференції не існує, тому нами для дослідження був 

взятий графік Скадовського районного суду Херсонської області [62], який станом 

на 28 липня 2014 р. містив 173 пункти. З усіх відеоконференцій нами були вибрані 

ті, які були призначені у цивільних справах та проведено їх аналіз, який подано в 

Додатку Д. 

З загальної кількості – 173 відеоконференцій, 151, тобто 87,28% було призна-

чено в цивільних справах та 22, тобто 12,72% – в кримінальних. З цивільних справ, 

72 конференції, або 47,68% було призначено за дорученням апеляційного суду 

Херсонської області, решта – 79, або 53,32% – за дорученням міських та районних 

судів. Це співвідношення є логічним, враховуючи територіальну віддаленість апеля-

ційного суду від районних центрів Херсонської області. З 79 відеоконференцій, при-

значених за дорученням міських та районних судів, 33, тобто 41,77 % були призна-

чені з ініціативи судів Херсонської області, решта 46, або 58,23% – інших областей. 

На це співвідношення для кожного суду впливає величина області, територіальна 

розгалуженість районних центрів, а також віддаленість суду від сусідніх районів. 

Чим простіше учасникам судового засідання дістатися до суду, тим менша частка 

відеоконференцій буде призначена за дорученням судів в межах однієї області. 

З Додатку Д видно, що з 151 відеоконференції по цивільних справах 73, тоб-

то 48,34% були повторними, а також те, що за досліджуваний період в Скадовсько-

му районному суді Херсонської області не було призначено жодної відеоконферен-

ції за ініціативи апеляційних судів інших областей чи касаційної інстанції. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що відеоконференція є зручним 

та дієвим способом участі осіб у судовому засіданні. У більшості випадків результат 

відеоконференції досягається відразу без необхідності проводити її повторно. 

Якщо справу можна розглядати в даному судовому засіданні, суд переходить 

до розгляду її по суті. Завданням стадії розгляду справи по суті є уточнення позов-

них вимог, заяви, заперечення проти позову, виявлення можливості закінчення 
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справи укладенням мирової угоди, всебічно, повно, об'єктивно, безпосередньо дос-

лідити надані у справі докази [348, с. 249]. 

Т.М. Кілічава поділяє розгляд справи по суті на наступні етапи: 1) пояснення 

осіб, які беруть участь у справі; 2) допит свідків, роз’яснення експерта, консультації 

та роз’яснення спеціаліста; 3) дослідження матеріалів справи; 4) додаткові пояснен-

ня осіб, які беруть участь у справі [107, с. 170]. Вважаємо, що даний поділ включає 

тільки основні етапи, а насправді їх є більше, тому пропонуємо виділити такі етапи 

розгляду справи по суті: 1) доповідь головуючого; 2) пояснення осіб, які беруть 

участь у справі; 3) встановлення подальшого порядку з'ясування обставин справи та 

дослідження доказів; 4) перевірка обставин справи доказами; 5) додаткові пояснення 

осіб, які беруть участь у справі; 6) закінчення з'ясування обставин справи та переві-

рки їх доказами. 

Розгляд справи по суті розпочинається доповіддю головуючого, в якій він ко-

ротко описує зміст заявлених вимог, підсумовує визнання сторонами певних обста-

вин під час попереднього судового засідання, після чого з'ясовує, чи підтримує по-

зивач свої вимоги, чи визнає відповідач вимоги позивача та чи не бажають сторони 

укласти мирову угоду або звернутися для вирішення спору до третейського суду. 

Метою доповіді є доведення змісту справи до учасників процесу та всіх присутніх в 

залі засідання осіб, що надає можливість їм стежити за розвитком процесу і цим за-

безпечує його виховний вплив [125, с. 437]. Крім цього, доповідь має на меті сприя-

ти укладенню мирової угоди чи передачі спору на розгляд третейського суду. 

У випадку відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття 

провадження у справі. Відмова тягне за собою неможливість повторного звернення 

до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав. Цю обставину суд повинен обов’язково роз’яснити позивачу до при-

йняття відмови. У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того за-

конних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Дане рішення може бути 

ухвалене тільки тоді, коли позов визнано у повному обсязі. При частковому визнан-

ні позову відповідачем головуючий з'ясовує, у якій саме частині позов визнається. 

Суд не приймає ні відмову від позову, ні визнання позову, заявлені законним 
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представником, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє. Та-

кож, якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права, сво-

боди чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті ви-

знання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд. 

ЦПК України не регламентує подальших дій суду при визнанні відповідачем 

позову частково. П. 4 постанови Пленуму ВСУ від 12.06.2009 р. № 5 «Про застосу-

вання норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження 

у справі до судового розгляду» передбачено, що у разі визнання відповідачем позову 

можливе лише ухвалення рішення про задоволення позову, а не про задоволення по-

зову частково чи про відмову в його задоволенні. Якщо для цього немає законних 

підстав, суд постановляє ухвалу про відмову в прийнятті визнання відповідачем по-

зову і продовжує розгляд справи. Визнання позову повинно бути безумовним, а як-

що у справі беруть участь кілька відповідачів, то ухвалення рішення про задоволен-

ня позову за наявності для цього законних підстав можливе лише у разі визнання 

позову всіма відповідачами [184]. 

Вважаємо, що у випадку визнання позову частково, суд повинен: 1) з'ясувати, 

у якій саме частині позов визнається та роз’яснити наслідки таких дій; 2) якщо дані 

дії вчиняються представником – перевірити його повноваження на вчинення відпо-

відних дій; 3) якщо дані дії вчиняються законним представником – перевірити чи 

його дії не суперечать інтересам особи, яку він представляє; 4) перевірити чи ви-

знання відповідачем позову не суперечить закону або порушує права, свободи чи ін-

тереси інших осіб; 5) постановити ухвалу про відмову у прийнятті визнання позову 

за наявністю підстав, передбачених п. 2-4 даного переліку; 6) у випадку наявності 

кількох відповідачів – з’ясувати їх позицію з цього приводу; 7) з’ясувати позицію 

третіх осіб по справі; 8) запропонувати сторонам укласти мирову угоду з врахуван-

ням часткового визнання позову; 9) постановити ухвалу про часткове визнання від-

повідачем позову; 10) продовжити розгляд справи. 

Постановлення ухвали про часткове визнання відповідачем позову дасть змо-

гу процесуально закріпити наслідки реалізації відповідачем свого диспозитивного 

права визнати позов частково, а також змусить суд відразу дати оцінку законності 
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вимог, які позивач визнав, цим самим давши змогу позивачу об’єктивно оцінити 

свої шанси на задоволення інших вимог. Це може сприяти укладенню мирової угоди 

сторін, а також зменшенню позовних вимог. Також ухвала про часткове визнання 

позову може бути прийнята у випадку, коли частина з вимог, які визнав позивач, су-

перечить закону, або порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, а інша частина 

– ні. В цьому випадку суд приймає ухвалу про відмову в прийнятті визнання позову 

у повному обсязі, а також про часткове визнання позову. 

Для законодавчої регламентації вищевказаних повноважень суду пропонуємо 

ч. 4 ст. 174 ЦПК України викласти в редакції: «У разі визнання відповідачем позову 

у повному обсязі суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про 

задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або по-

рушує права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у 

прийнятті визнання відповідачем позову у відповідній частині і продовжує судовий 

розгляд. У разі прийняття часткового визнання відповідачем позову, суд в ухвалі за-

значає, в якій частині визнання позову прийнято». 

Суд повинен сприяти примиренню сторін на усіх етапах розгляду справи. В 

конфліктології результатом примирення вважають припинення ворожнечі [77, 

с. 182]. Відповідно до цього, наслідком примирення у цивільному процесі може бути 

укладення мирової угоди, відмова позивача від позову чи зменшення позовних ви-

мог, визнання позову відповідачем, добровільне виконання зобов’язань. З. В. Ромов-

ська наголошує на тому, що суд не має права примушувати сторони до примирення, 

тиснути на них, але має право переконувати їх у бажаності саме миру, особливо, 

якщо спорять, наприклад, мати та батько щодо місця проживання дитини чи діти 

спадкодавця ганьблять себе та пам’ять батька, не бажаючи мирно поділити спадщи-

ну, або бабуся добивається примусового побачення з внуками [352, с. 299]. 

Мирова угода – це цивільний процесуальний акт, яким припиняється цивіль-

но-правовий спір на основі взаємоузгодженої волі сторін шляхом визнання судом 

[21, с. 5]. Повноваження суду при укладенні мирової угоди передбачені ст. 175 ЦПК 

України, яка на думку багатьох науковців містить численні недоліки. Зокрема, 

В. І. Тертишніков говорить, що дана стаття потребує змін, оскільки вона потягне за 
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собою ускладнення при застосуванні у судовій практиці. Так, згідно з частиною 5 її, 

уявляється можливим закриття справи без визнання судом мирової угоди. Але це 

неможливо, бо ж визнання мирової угоди саме і є передумовою закриття прова-

дження у справі [260, с. 221]. Одночасно з цим, п. 4 ч. 1 ст. 205 ЦПК України перед-

бачено підставою для закриття провадження у справі не тільки укладення мирової 

угоди, але і визнання її судом. Тому закриття провадження у справі без визнання 

мирової угоди судом не може мати місце. Також суд зобов’язаний відмовити у ви-

знанні мирової угоди за відсутності у представника відповідних повноважень, якщо 

хоча б одна з умов мирової угоди суперечить закону чи порушує права, свободи чи 

інтереси інших осіб, якщо дії законного представника суперечать інтересам особи, 

яку він представляє. Після цього він продовжує судовий розгляд. 

Якщо сторони не мають наміру ні відмовлятися від позову, ні визнавати його 

у повному обсязі, ні укладати мирову угоду, суд переходить до заслуховування пояс-

нення осіб, які беруть участь у справі. Пояснення особи дають в порядку, встанов-

леному ст. 176 ЦПК. Суд не має права змінити черговість їх виступу ні з власної іні-

ціативи, ні за їх клопотанням. Ч. 2 цієї статті передбачено, що за клопотанням сто-

рони чи третьої особи пояснення може давати тільки представник. З. В. Ромовська 

вказує, що це не клопотання, яке суд може задовольнити чи відхилити, а абсолютне 

право цих учасників судового процесу на відмову від пояснень, яке не підлягає об-

говоренню [352, с. 301]. Проте дана відмова не є абсолютною: особи можуть після 

цього надати особисті пояснення за власною ініціативою, або за пропозицією суду. 

Також під час дачі пояснень осіб, які беруть участь у справі, суд може зажа-

дати від них конкретної відповіді – «так» чи «ні», якщо вони висловлюються нечіт-

ко, або з їх слів не можна дійти висновку про те, визнають вони обставини чи запе-

речують проти них. Дане право належить тільки суду, інші особи не мають права 

вимагати надання конкретної відповіді. 

Після того, як особа надала усі пояснення, сторони та треті особи мають пра-

во задавати їй запитання. Проте право суду ставити запитання статтею 176 ЦПК не 

закріплено. В. М. Кравчук та О. І. Угриновська говорять, що дане право суду є при-

роднім, адже саме суд встановлює обставини справи і вирішує спір [125, с. 442]. Ми 
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з цим погоджуємося і дотримуємося думки, що суд може ставити свої запитання як 

відразу після висловлення особою своїх пояснень, так і після запитань інших осіб. 

Під час цього етапу стадії розгляду справи по суті суд має також право зупи-

нити пояснення особи, якщо воно не стосується предмету розгляду, і право уточню-

вати та знімати запитання інших осіб. Ці права випливають з повноважень головую-

чого усувати із судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення 

справи, передбачених ч. 2 ст. 160 ЦПК України.  

Якщо у справі є письмові пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у 

справі, головуючий зобов’язаний оголосити їх зміст. В. М. Кравчук та О. І. Угри-

новська говорять, що дана норма є імперативною і зобов’язує суд оголошувати пи-

сьмові пояснення навіть тоді, коли усні пояснення ці особи давали в судовому засі-

данні. Це необхідно робити тому, що в письмових і усних поясненнях може вияви-

тися розбіжність [125, с. 442]. Погоджуємося з цією думкою, а також хочемо додати, 

що після оголошення письмових пояснень у суду, сторін чи інших осіб можуть ви-

никнути запитання щодо цих пояснень. Усі запитання відразу ж після оголошення 

змісту пояснень можуть бути задані особі, якщо вона присутня у судовому засіданні. 

На попередньому етапі вже фактично почалося з’ясування обставин у справі, 

тому третій етап присвячений встановленню подальшого порядку з’ясування обста-

вин справи та дослідження доказів. Всебічне з'ясування обставин справи означає, 

що суд повинен з'ясувати всі питання у справі – як на користь, так і проти сторони. 

Вимога повноти дослідження обставин справи охоплює питання залучення всіх ма-

теріалів, які мають значення для справи, відповідно до правил належності доказів і 

допустимості засобів доказування, – не тільки тих, що подані сторонами, а й одер-

жаних іншим шляхом: на їх клопотання витребуваних судом [356, с. 67]. 

На перший погляд, порядок з’ясування обставин, після заслуховування пояс-

нень осіб, повністю збігається з порядком дослідження доказів, проте це не так. Об-

ставини можуть бути з’ясовані повністю або частково також на підставі тих фактів, 

які немає потреби досліджувати як докази, бо вони визнані сторонами, чи є загаль-

новідомими. С.С. Бичкова вказує, що доречно цей порядок визначається судом після 

пояснень сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, оскільки вже з’ясовано, які 
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обставини є підставою їх вимог і заперечень, як доцільніше встановити та дослідити 

їх наявність і правову природу [351, с. 442]. Дотримання цього порядку є 

обов’язковим, проте він може бути змінений судом у подальшому. 

Також у випадку, якщо особа відмовилась від визнання у попередньому су-

довому засіданні обставин з підстав, наведених у ч. 1 ст. 178 ЦПК України, та суд 

цю відмову прийняв, він повинен надати можливість іншій стороні довести ці об-

ставини у загальному порядку. Тому суд на цьому етапі повинен також надати мож-

ливість подачі відповідних доказів, або витребувати їх за клопотанням сторони, а 

потім встановити порядок їх дослідження. 

Після встановлення подальшого порядку з’ясування обставин справи та дос-

лідження доказів суд переходить безпосередньо до допиту та оголошення показань 

свідків, дослідження висновку експерта, письмових та речових доказів. 

В ЦПК України першою з цих дій зазначено допит свідків. Головуючий зо-

бов’язаний спочатку встановити особу свідка, вік, рід занять, місце проживання і 

стосунки із сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, роз'яснити йо-

го права і з'ясувати, чи не відмовляється свідок із встановлених законом підстав від 

давання показань. У випадку, якщо суд приймає відмову свідка від давання пока-

зань, він постановляє відповідну ухвалу. Якщо немає перешкод для допиту свідка – 

головуючий попереджає його про кримінальну відповідальність за завідомо неправ-

диве показання і відмову від давання показань та приводить до присяги, яка фіксу-

ється в письмовій формі, підписується свідком та приєднується до матеріалів спра-

ви. Після цього починається допит свідка. 

Роль суду безпосередньо в допиті свідка полягає в тому, що суд має право за 

заявою осіб, які беруть участь у справі, знімати питання, поставлені свідку, якщо 

вони за змістом ображають честь чи гідність особи, є навідними або не стосуються 

предмета розгляду, з'ясовувати суть відповіді свідка на питання осіб, які беруть 

участь у справі, а також після закінчення його допиту особами, які беруть участь у 

справі, ставити свідку питання. Крім цього, суд має право ініціювати повторний до-

пит свідка за власною ініціативою, одночасно допитати кількох свідків для 

з’ясування розходжень у їх показаннях. 
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Головуючий також зобов’язаний оголосити показання свідків, які були допи-

тані в порядку судового доручення, забезпечення доказів, в іншому судовому засі-

данні, в якому було ухвалено скасоване рішення, якщо їх участь в даному засіданні 

неможлива. Після цього суд надає особам, які беруть участь у судовому засіданні 

можливість висловити власне ставлення до даних показань і дати свої пояснення. 

Ще одним засобом доказування є дослідження письмових та речових доказів, 

висновку експерта. У судовому засіданні оголошуються письмові докази, або про-

токоли їх огляду, протоколи огляду речових доказів та висновок експерта. Ці повно-

важення випливають з принципу безпосередності. О. О. Грабовська наголошує, що 

безпосереднє дослідження одночасно письмових, речових доказів, пояснень сторін, 

третіх осіб, показань свідків, роз’яснень експертів тощо, їх співставлення, наближає 

суд до досягнення правильних висновків про факти та обставини, що входять до 

предмету доказування [48, с. 85]. До письмових доказів відносяться документи, ак-

ти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяги з них, що 

містять відомості про обставини, які мають значення для справи. Проте суд не зо-

бов’язаний в засіданні зачитувати, наприклад увесь текст письмового доказу, а мо-

же, зважаючи на вимоги ч. 1 ст. 64 ЦПК України, обмежитися тільки тими відомос-

тями з них, які мають значення для справи. 

Суд також має право оглядати речові докази, або може дослідити їх іншим 

способом, задавати питання спеціалісту, експерту, проте дані повноваження повинні 

здійснюватися після того, як це зробили сторони, так як обов’язок доказування пок-

ладається на них. У випадках, передбачених ст. 138 та 142 ЦПК України суд вирі-

шує питання про повернення оригіналів письмових доказів та речових доказів. 

Суд зобов'язаний прагнути до того, щоб справа була вирішена в одному засі-

данні. Однак нормальний плин провадження в суді іноді порушується як внаслідок 

причин, що перешкоджають взагалі винесенню рішення по даній справі, так і через 

обставини, які роблять неможливим подальший розгляд справи в даному засіданні, 

тому виділяють три форми тимчасової зупинки процесу: перерва, відкладення розг-

ляду та зупинення провадження по справі [24, с. 259].  

Суд на цій стадії наділений також повноваженнями по застосуванню заходів 
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процесуального примусу. До них відносяться: попередження, видалення із залу судо-

вого засідання, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід. Вони 

застосовуються до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно 

перешкоджають здійсненню цивільного судочинства. Порядок їх застосування вста-

новлено главою 9 ЦПК України. Питання про доцільність застосування цих заходів 

суддя вирішує на власний розсуд, виходячи з принципів цивільного судочинства. 

Наприклад, привід свідка не завжди може відповідати принципу процесуальної еко-

номії. Він повинен застосовуватись тільки якщо нема можливості отримати відпові-

дні докази простішим шляхом.  

Якщо суд, виявив під час розгляду справи порушення закону і встановив 

причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, він може постановити окрему 

ухвалу і направити її відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усу-

нення цих причин та умов. Фактично, окрема ухвала теж може бути застосована як 

засіб процесуального примусу, наприклад, у випадку, якщо представник сторони не 

виконує своїх обов’язків [163], якщо відповідач перебуває у розшуку, проте заходи 

розшуку суд не влаштовують [161], якщо на запит суду не була надана відповідь 

[162]. Вона повинна відповідати вимогам щодо змісту ухвал суду, постановляється в 

нарадчій кімнаті, з її змістом повинні бути ознайомлені сторони провадження. 

У випадках, передбачених ЦПК України суд може відкласти розгляд справи, 

або оголосити перерву у судовому засіданні. В цьому випадку він повинен призна-

чити відповідно день нового судового засідання або його продовження, про що 

ознайомлює під розписку учасників цивільного процесу, присутніх у судовому засі-

данні. 

Хоча у ЦПК України міститься вказівка тільки на 4 причини оголошення пе-

рерви: у разі неможливості продовження розгляду справи у зв'язку з необхідністю 

подання нових доказів (ч. 2 ст. 191 ЦПК України), у разі неможливості вчинення 

процесуальних дій після поновленого розгляду справи (ч. 4 ст. 195), вирішення пи-

тання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду (ч. 3 

ст. 162), у разі видалення із залу судового засідання перекладача (ч. 2 ст. 92), проте 

на практиці перерва оголошується і тоді, коли слухання по справі не може бути за-
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кінчене в цей день. С. В. Васильєв визначає перерву як відстрочку продовження су-

дового засідання на відносно короткий час, викликану головним чином необхідніс-

тю відпочинку суддів або виникненням таких обставин, які перешкоджають продо-

вженню процесу, але можуть бути усунуті порівняно швидко і просто [24, с. 259].  

Підстав відкладення розгляду справи за ЦПК України значно більше: це замі-

на відведеного судді, залучення до участі в справі інших осіб (ч. 1 ст. 191 ЦПК 

України), неявка осіб, які беруть участь у справі (ст. 169), заміна неналежного від-

повідача (ст. 33), вступ у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги 

(ст. 34), зміна позивачем предмета або підстави позову, розміру позовних вимог 

(ст. 195). Якщо розгляд справи було відкладено – вона розглядається спочатку. Про-

те ч.7 ст. 191 ЦПК України передбачає що, якщо склад суду не змінився і до участі у 

справі не було залучено інших осіб, суд має право надати учасникам цивільного 

процесу можливість підтвердити раніше надані пояснення без їх повторення, допов-

нити їх і поставити додаткові запитання. Вважаємо, що реалізація цього права спри-

яє принципу процесуальної економії, дозволяючи заощадити час та сили учасників 

процесу і суду. У випадку відкладення розгляду справи суд повинен допитати свід-

ків, які з’явилися. Дотримуємося думки, що так само суд повинен вчинити і при 

оголошенні перерви. 

Зупинення провадження у справі відрізняється від відкладення розгляду та 

оголошення перерви тим, що суду наперед не відомо на який час провадження буде 

зупинено. Процесуальне законодавство передбачає два види зупинення проваджен-

ня в справі: обов'язкове – за наявності однієї з підстав, передбачених законом, і фа-

культативне – на розсуд суду, але також за наявності підстав, вказаних у законі [131, 

с. 610]. Відповідно до цього, статті 201 та 202 ЦПК України носять назви 

«обов’язок» та «право» суду зупинити провадження у справі. Проте даний поділ на 

права та обов’язки є умовним. Він не означає, що суд, у випадках, передбачених 

ст. 202 ЦПК, може зупиняти провадження на власний розсуд в довільному порядку. 

В. І. Тертишніков говорить, що вирішуючи питання про необхідність зупи-

нення провадження у тій чи іншій справі, суд повинен розв’язати питання про те, чи 

можна, не перериваючи судового розгляду, у даному конкретному випадку встано-
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вити істину в справі за відсутності сторони, або без проведення експертизи, або чи 

достатньо для цього матеріалів у справі без пояснень сторони чи висновку і пояс-

нень експерта [260, с. 250-251]. Наприклад, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 201 ЦПК Укра-

їни, суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі неможливості розгляду 

цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційно-

го, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства. 

Проте, ця необхідність повинна бути належно обґрунтована стороною та встановле-

на судом. Суд може встановити, що дані справи не пов’язані, можуть розглядатися 

незалежно одна від одної. Тоді нема підстав зупиняти провадження у справі. 

З іншого боку, право суду зупинити провадження у справі, передбачене п. 5 

ч. 1 ст. 202 ЦПК України у випадку призначення судом експертизи може перетвори-

тися на обов’язок, якщо строк проведення зазначеної експертизи невідомий, або ду-

же великий, а її проведення є обов’язковим. Тому при використанні повноважень, 

передбачених ст. 202 ЦПК України, суд повинен оцінити можливість встановлення 

істини по справі без зупинки провадження, а також можливість відкласти розгляд 

справи на термін дії відповідних обставин. Якщо ні одне ні друге неможливо – він 

зобов’язаний зупинити провадження. Якщо ж обставини, що викликали зупинення 

провадження у справі, відпали, суд, за заявою особи, яка бере участь у справі, або за 

власною ініціативою відновлює провадження. 

Наступною частиною судового засідання є судові дебати. Їх метою є підве-

дення підсумків дослідження доказів. Особи, які беруть участь у справі, виступають 

у судових дебатах з промовами в яких вони висловлюють свою думку про те, як по-

винна бути вирішена справа. У своїх промовах вони можуть посилатися лише на об-

ставини і докази, досліджені у судовому засіданні [138, с. 153].  

Змінами до ЦПК України від 07.07.2010 р. передбачено, що під час судових 

дебатів не можна подавати нові докази, заяву про залишення позову без розгляду, 

збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог. На нашу думку, ці зміни но-

сять позитивний характер, так як роблять неможливим затягування судового проце-

су внаслідок необхідності дослідження нових доказів, а також захищають відповіда-

ча, унеможливлюючи ситуацію, коли позивач, бачачи, що позов буде задоволено не 
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на його користь, просить суд залишити його без розгляду, або змінює позовні вимо-

ги з метою подання аналогічного позову у майбутньому. Більш того, здійснювати 

вищевказані дії позивач не може ні в апеляційному, ні у касаційному провадженні, 

про що зазначено в окремій ухвалі ВССУ від 03.07.2013 р. [281]. 

Суд не може обмежувати тривалість судових дебатів, проте головуючий мо-

же зупинити промовця тоді, коли він виходить за межі справи, що розглядається су-

дом, або повторюється. Деколи, під час судових дебатів може виникнути необхід-

ність з'ясування нових обставин, що мають значення для справи, або дослідження 

нових доказів. Наприклад, якщо суд захоче повторно допитати свідків, чи вирішити 

раніше подані клопотання, які помилково не були вирішені. Так як вчинення цих дій 

підчас дебатів неможливе, суд постановляє ухвалу про повернення до з'ясування об-

ставин у справі. Вважаємо, що повернення до з'ясування обставин у справі може бу-

ти як за ініціативою суду, так і за клопотанням осіб, які беруть участь у справі. В 

другому випадку особа, яка це клопотання подала, повинна обґрунтувати суду доці-

льність вчинення відповідної дії. 

У четвертій частині стадії судового розгляду суд ухвалює рішення. Проте до 

цього етапу суди доходять не завжди. Процесуальне законодавство містить і інші 

форми закінчення розгляду справи: статтями 205-207 ЦПК України передбачені по-

вноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції по закриттю провадження у 

справі та залишенню заяви без руху. 

Закриття провадження у справі – це форма закінчення розгляду цивільної 

справи без ухвалення рішення суду в зв'язку з обставинами, які підтверджують не-

правомірність порушення процесу або неправомірність його подальшого продов-

ження [138, с. 158]. 

Першою підставою для закриття провадження у справі є ситуація, коли спра-

ва не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Вона розглянута нами у 

підрозділі 2.1. даної дисертаційної роботи як причина для відмови у відкритті про-

вадження у справі. 

Наступною підставою закриття провадження у справі є набрання законної 

сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з ві-



143 

дмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або пос-

тановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з 

тих самих підстав. Також схожою причиною є наявність рішення третейського суду, 

прийнятого в межах його компетенції, з приводу спору між тими самими сторонами, 

про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмо-

вив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду 

або повернув справу на новий розгляд до третейського суду, який ухвалив рішення, 

але розгляд справи у тому самому третейському суді виявився неможливим. 

В. В. Комаров вказує, що у даних випадках процес виник незаконно і внаслі-

док цього справа підлягає закриттю. Закриття провадження у справі з цих підстав 

можливе лише при наявності всіх трьох елементів, а саме, якщо збігаються сторони, 

предмет і підстави позовів. Зміна хоча б одного з них не дає тотожності позовів і не 

перешкоджає заінтересованим особам звертатися до суду з позовом [131, с. 612].  

Ще дві підстави закриття провадження у справі: відмова позивача від позову 

та укладення мирової угоди є виразом права сторін вільно розпоряджатися предме-

том позову. В цьому випадку суд закриває провадження тоді, коли ця відмова, або 

мирова угода прийнята судом. 

І останні дві причини – смерть фізичної особи, якщо спірні правовідносини 

не допускають правонаступництва та ліквідація юридичної особи, яка була однією із 

сторін у справі, необхідно розглянути більш детально. З приводу юридичної особи, 

питань про правонаступництво не виникає, так як при її ліквідації правонаступників 

немає. А ось при смерті фізичної особи, яка була однією із сторін справи, суд пови-

нен визначити чи допускають спірні правовідносини правонаступництво. Не всі су-

ди правильно розуміють зміст даної вимоги. Наприклад, ухвалою Кіровського ра-

йонного суду м. Кіровограда від 26.08.2010 р. суд встановив, що особа, яка прийма-

ла участь у справі в якості позивача померла. Виходячи з цього факту та п.1 ч. 6 

ст. 205 ЦПК суд дійшов висновку, що оскільки обсяг процесуальних прав позивача-

фізичної особи, що померла не допускає правонаступництва, слід закрити прова-

дження [327]. Погоджуємося з думкою суду, що обсяг процесуальних прав позива-

ча-фізичної особи, що померла не допускає правонаступництва, проте в п.1 ч. 6 
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ст. 205 ЦПК йдеться не про процесуальні права, а про «спірні правовідносини». Суд 

повинен був визначити чи допускають правонаступництво вимоги про визнання дій-

сним договору купівлі-продажу та визнання права власності на земельну ділянку, а 

вже тоді приймати рішення про закриття провадження, або його зупинення.  

Також, у випадку смерті фізичної особи, чи ліквідації юридичної, яка є спів-

позивачем чи співвідповідачем по справі, якщо спірні правовідносини не допуска-

ють правонаступництва, суд повинен закрити провадження тільки з приводу вимог, 

які стосуються цієї особи. 

В ЦПК України залишається неврегульованим питання про необхідні дії суду 

у випадку, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво, проте пра-

вонаступників сторони немає. Наприклад, ухвалою Красноокнянського районного 

суду Одеської області від 27.08.2013 р. у справі про стягнення заборгованості за 

кредитним договором встановлено, що правовідносини, які є предметом розгляду, 

допускають правонаступництво, однак, за визначений законом період в 6 місяців, 

ніхто спадщину після смерті відповідача не прийняв і таким чином правонаступник 

даних правовідносин відсутній. Тому суд вирішив закрити провадження у справі на 

підставі п.6 ч.1 ст.205 ЦПК України [329]. В даному випадку суд застосував п.6 ч.1 

ст.205 ЦПК України за аналогією закону. Вважаємо, що в цій ситуації закриття про-

вадження у справі могло б бути правильним рішенням, проте перелік підстав для та-

ких дій суду є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. Тому необхідно 

доповнити ч. 1 ст. 205 ЦПК України пунктом 8 наступного змісту: «відсутні спадко-

ємці після смерті фізичної особи, яка була однією із сторін справи». 

Залишення заяви без розгляду відрізняється від закриття провадження тим, 

що обставини, які перешкоджають провадженню у справі, можуть бути усунуті у 

майбутньому. Тому позивач буде мати можливість повторно звернутися до суду з 

тотожним позовом. Підстави залишення заяви без розгляду передбачені ч. 1 ст. 207 

ЦПК України. В.М, Кравчук та О.І. Угриновська розділяють їх на дві групи: перша 

група підстав свідчить про те, що процес виник неправомірно і тому заява підлягає 

залишенню без розгляду (п. п. 1, 2); друга група підстав свідчить про неможливість 

подальшого її розгляду (п.п. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Дані підстави мають допроцесуальний 
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характер, оскільки суддя, виявивши їх вчасно, повинен був повернути позовну заяву 

і роз'яснити заінтересованій особі порядок усунення перешкод для можливого розг-

ляду справи в суді [125, с. 498]. 

Частина обставин, які законодавець визначив підставами залишення заяви 

без розгляду були розглянуті нами в підрозділі 2.1. даної дисертаційної роботи як 

підстави повернення позовної заяви та відмови у відкритті провадження у справі, а 

на інших необхідно зупинитися детальніше. 

П. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК України встановлено, що суд постановляє ухвалу про 

залишення заяви без розгляду, якщо належним чином повідомлений позивач повто-

рно не з'явився в судове засідання, якщо від нього не надійшла заява про розгляд 

справи за його відсутності. З. В. Ромовська говорить, що повторна неявка позивача 

на виклик суду, якщо він не подав заяви про розгляд справи без нього, дає підставу 

припускати втрату ним інтересу до права, за захистом якого він звернувся до суду, 

або невпевненості у його захисті судом [352, с. 344]. Дана норма не враховує причин 

неявки та можливих життєвих ситуацій. Справа може розглядатися довгий час, по 

ній може призначатися багато засідань, проте якщо позивач не з’явився з поважної 

причини, наприклад, на перше засідання, в подальшому він не має права пропустити 

жодне засідання навіть з поважної причини. Ми вважаємо, що про втрату інтересу 

до права, за захистом якого особа звернулася може свідчити не стільки повторна не-

явка, скільки неявка сторони двічі поспіль, тому пропонуємо п. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК 

України викласти в редакції: «належним чином повідомлений позивач двічі підряд 

не з'явився в судове засідання, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи 

за його відсутності». Вважаємо, що проведення судового засідання без участі однієї 

зі сторін зменшує її процесуальні можливості в процесі доказування, а направлення 

в суд свого представника не завжди є можливим. Запропонована нами редакція не 

дасть змоги позивачу зловживати своїм правом на відкладення розгляду справи, 

проте дозволить йому особисто бути присутнім на судовому засіданні, навіть якщо 

він має, наприклад, проблеми зі здоров’ям чи негаразди особистого характеру. 

Право позивача подати заяву про залишення позову без розгляду випливає з 

принципу диспозитивності цивільного процесу. Проте Я. П. Зейкан вказує, що на 
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практиці цю норму почали використовувати для заміни небажаного судді, для впли-

ву на другу сторону, для того щоб дочекатись певної події, якої очікує позивач, або 

передачі справи до іншого суду (за умови альтернативної підсудності) тощо [94, 

с. 421]. Проте в цьому випадку сума сплаченого судового збору не повертається, що 

є стримуючим фактором від зловживань. Також заяву про залишення позову без ро-

згляду може подати особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відк-

рито провадження у справі за заявою іншої особи, яка не підтримує заявлених вимог 

відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 207 ЦПК України. 

Норма про залишення позову без розгляду якщо позивач до закінчення розг-

ляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за 

його відсутності має каральний характер, оскільки фактично є відмовою у розгляді 

справи за протиправну поведінку позивача. Тому її можна застосовувати лише у ви-

падках, коли зал залишає позивач особисто. Якщо ж такі дії вчиняє представник, пі-

дстави для залишення заяви без розгляду відсутні. Водночас, зазначена норма засто-

совується до позивачів – юридичних осіб, оскільки вони ведуть справи лише через 

представників [125, с. 502]. 

Особи звертаються до суду з метою захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Найбільш очікуваним способом цього захи-

сту є ухвалення судом рішення по суті справи. Ч. 1 ст. 195 ЦПК України передбаче-

но, що після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рі-

шення, оголосивши орієнтовний час його проголошення. 

Ухвалення судового рішення називають найвідповідальнішим моментом у ді-

яльності суду, який розглядає справу, бо у цій частині судового засідання підбива-

ється підсумок усього судового розгляду [348, с. 269]. Хоча ця частина судового за-

сідання є заключною, суд під час ухвалення рішення може постановити ухвалу про 

поновлення судового розгляду. Це може мати місце при потребі з'ясувати будь-яку 

обставину шляхом повторного допиту свідків або вчинення іншої процесуальної дії. 

І. В. Андронов визначає рішення суду як вольовий акт правосуддя в цивіль-

ному процесі, ухвалений судом іменем України у встановленому законом порядку в 

результаті здійснення правозастосовчої діяльності, який містить в собі наказ і підт-
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вердження наявності або відсутності правовідносин, спрямований на охорону та за-

хист прав, свобод і законних інтересів суб’єктів права і який має наслідком виник-

нення, зміну або припинення процесуальних, а в деяких встановлених законом ви-

падках і матеріальних правовідносин [3, с. 7]. М.Б.Зейдер називає судове рішення 

тим кінцевим актом правосуддя в суді першої інстанції по конкретній цивільній 

справі, на здійснення якого спрямована вся діяльність суду та осіб, що беруть участь 

у справі [93, с. 4]. За процесуальною метою судові рішення можуть бути про прису-

дження, про визнання та перетворювальні (конститутивні) [347, с. 328]. 

Під час ухвалення рішення суд вирішує питання чи мали місце обставини, 

якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтвер-

джуються; чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які 

мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовід-

носини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає за-

стосуванню до цих правовідносин; чи слід позов задовольнити або в позові відмови-

ти; як розподілити між сторонами судові витрати; чи є підстави допустити негайне 

виконання судового рішення; чи є підстави для скасування заходів забезпечення по-

зову. Усі ці дані знаходять своє відображення у рішення суду. 

Вважаємо, що основними під час ухвалення рішення є повноваження суду по 

задоволенню або відмові у задоволенні позову, які можуть бути реалізовані у вигляді: 

1) задоволення позову у повному обсязі; 2) відмова у задоволенні позову у повному 

обсязі; 3) часткове задоволення позову. 

Н. В. Козлова (Алексєєва) при дослідженні процесуально-правових повнова-

жень по вирішенню справи виділяє також наступні: часткове закриття провадження 

у справі; часткове залишення заяви без розгляду; часткове виділення справи в само-

стійне провадження [113, с. 48]. Якщо розглядати повноваженні суду з точки зору 

вимог позивача, які він просить задовольнити, то даний поділ є слушним. Проте 

ЦПК України передбачає, що з приводу закриття провадження, залишення заяви та 

виділення справи в самостійне провадження постановляються ухвали. Тому підчас 

ухвалення рішення по справі можливе тільки задоволення, відмова у задоволенні чи 

часткове задоволення позову. 
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Кожне рішення складається з вступної, описової, мотивувальної та резолю-

тивної частини. Ухвалюючи рішення, суд вирішує чи мали місце обставини, якими 

обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; 

чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають зна-

чення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовідносини сто-

рін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню 

до цих правовідносин; чи слід позов задовольнити або в позові відмовити; як розпо-

ділити між сторонами судові витрати; чи є підстави допустити негайне виконання 

судового рішення; чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову. Вирі-

шення цих питань відноситься до повноважень суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції і їх результат знаходить своє відображення у судовому рішенні. 

Якщо, обставини, що мають значення для справи, судом з'ясовані не в пов-

ному обсязі, або недоведені обставин, що мають значення для справи, які суд вважав 

встановленими, висновки суду не відповідають обставинам справи, чи судом пору-

шенні або неправильно застосовані норми матеріального або процесуального права, 

рішення суду може бути скасоване або змінене судом апеляційної інстанції. 

При вирішенні питань про наявність обставин, якими обґрунтовувалися ви-

моги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються суд повинен перевіри-

ти кожну обставину, що входить до підстав позову або підстав заперечення, і 

з’ясувати, якими саме доказами кожна з них підтверджується, або спростовується 

[125, с. 513]. Наприклад, фактичною підставою цивільно-правової відповідальності 

за завдану шкоду є склад правопорушення. Умовами такого правопорушення ви-

знаються: шкода; протиправна поведінка особи, яка завдала шкоди; наявність при-

чинного зв’язку між протиправною поведінкою правопорушника і її результатом – 

шкодою; вина особи, яка завдала шкоду. Недотримання зазначених умов відповіда-

льності призводить до судових помилок [31, с. 94]. Суд повинен обов’язково зверну-

ти увагу на наявність інших фактичних даних, які мають значення для вирішення 

справи, та доказів на їх підтвердження. Наприклад, ч. 1 ст. 182 СК України встанов-

лено, що при визначенні розміру аліментів суд враховує стан здоров'я та матеріаль-

не становище дитини; стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; 
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наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, ба-

тьків, дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.  

Правильне визначення норми, яка підлягає застосуванню при ухваленні рі-

шення також є дуже важливим. Особливо часто проблеми виникають при невикори-

станні судами спеціальних норм, які регулюють певні відносини. Наприклад, замість 

використання ч. 2 ст. 405 ЦК України, яка передбачає збереження членом сім'ї влас-

ника житла права на користування цим житлом у разі відсутності його без поважних 

причин протягом одного року, застосування ст. 71 Житлового кодексу України, яка 

стосується наймача або членів його сім'ї і встановлює відповідний строк в 6 місяців 

[217; 211]. Апеляційний суд, встановивши, що йдеться саме про члена сім’ї власни-

ка, а не про наймача, залежно від обставин конкретної справи, може або скасувати 

таке рішення [218], або внести зміни в його мотивувальну частину [204]. 

Крім вищенаведеного, прикладами невикористання спеціальних норм є стяг-

нення моральної шкоди у разі неповернення речі після закінчення строку користу-

вання нею за договором позички, коли ст. 836 ЦК України у цьому випадку перед-

бачено тільки право позичкодавця вимагати її примусового повернення, а також ві-

дшкодування завданих збитків [201], або визнання факту батьківства на підставі ч. 1 

ст. 146 ЦПК України, тобто у разі ухилення від проходження експертизи, замість 

використання ч. 2 цієї статті, яка визначає право суду постановити ухвалу про при-

мусовий привід на проведення такої експертизи [205]. Такі рішення підлягають ска-

суванню у апеляційному порядку [200; 216]. 

Також прикладом неправильного застосування норм матеріального права є 

рішення Здолбунівського районного суду Рівненської області від 05.09.2013 р. у 

справі про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, позов в частині стягнення алі-

ментів – задоволено, а в частині розірвання шлюбу – відмовлено. Відмовляючи у ро-

зірванні шлюбу, суд виходив з того, що сторони у справі прожили невеликий про-

міжок часу разом, а тому розірвання шлюбу буде суперечити їхнім інтересам та ін-

тересам малолітньої дитини. При цьому судом було встановлено, що члени под-

ружжя проживають окремо, що позивачка наполягала на розірванні шлюбу, вказую-

чи, що відповідач ігнорує інтересами сім'ї та дитини, примирення між ними немож-
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ливе, а відновлювати сімейно-шлюбні відносини вона не має наміру. Також суд 

встановив, що відповідач проти розірвання шлюбу не заперечував [203]. Враховую-

чи помилки при застосуванні норм матеріального права, це рішення, в частині від-

мови у задоволенні позову про розірвання шлюбу, було скасовано Апеляційним су-

дом Рівненської області [207]. 

Логічним наслідком того, як суд вирішить вищевказані питання обставин, 

доказів, інших фактичних даних, правовідносин сторін та правових норм, є вирі-

шення питання про те, чи слід позов задовольнити, чи в позові відмовити. Воно зна-

ходить своє відображення в резолютивній частині рішення у вигляді відповідного 

висновку суду, який викладається словами «позов задовольнити» [215] (або «позовні 

вимоги задовольнити» [220]), «у позові відмовити» [213] («у задоволенні позову ві-

дмовити» [221], «у задоволенні позовних вимог відмовити» [206], «позов залишити 

без задоволення» [210]) та «позов задовольнити частково» [212]. 

Відповідно до розміру задоволених позовних вимог, суд розподіляє судові 

витрати між сторонами, про що зазначає у резолютивній частині. Також резолютив-

на частина повинна містити інформацію про строк і порядок набрання рішенням су-

ду законної сили та його оскарження. 

Рішення, або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно 

після закінчення судового розгляду та так само негайно видаються сторонам, які 

брали участь у справі, відповідні копії. Іншим особам копії рішення надсилаються 

рекомендованим листом. Рішення, яке містить тільки вступну та резолютивну час-

тину, відповідно до ч. 3 ст. 209 ЦПК України може бути прийнято лише у винятко-

вих випадках залежно від складності справи. При цьому, на нашу думку, правиль-

ною практикою є зазначення в ньому точної дати виготовлення повного рішення 

[219], строк на яке не повинен перевищувати 5 днів. 

Прийняттям та проголошенням рішення по справі закінчується стадія судо-

вого розгляду. Залежно від змісту, воно може створювати бажані юридичні наслідки 

як для позивача, так і для відповідача, чи третіх осіб. Проте, цією стадією цивільне 

судочинство закінчується не завжди: виділяють також факультативні стадії судового 

процесу. 
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2.4 Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції на 

факультативних стадіях судового процесу 

 

Поділ стадій судового процесу на обов’язкові та факультативні носить умов-

ний характер. Наприклад, О. В. Білоусов під стадією розуміє сукупність процесуа-

льних правовідносин і дій, об'єднаних найближчою метою. Обов’язковими стадіями 

цивільного процесу він називає: відкриття провадження у цивільній справі, підгото-

вку справи до судового розгляду, судовий розгляд, які об’єднуються у провадження 

в суді першої інстанції. Факультативними стадіями він визначає апеляційне прова-

дження, касаційне провадження, перегляд цивільної справи у зв'язку з винятковими 

обставинами, перегляд справи за нововиявленими обставинами, виконання рішення 

[345, с. 17-18]. Умовність цього поділу полягає в тому, що за наявності певних об-

ставин, передбачених ЦПК України, факультативні стадії цивільного процесу ста-

ють обов’язковими для конкретної справи, а обов’язкова стадія не у всіх випадках 

доходить до свого завершення. Проте,він є дуже зручним, коли необхідно виділити 

повноваження суду, які не завершуються у зв’язку з прийняттям судом рішення у 

справі. Тому під повноваженнями суду першої інстанції цивільної юрисдикції на 

факультативних стадіях судового процесу в рамках даної дисертаційної роботи ми 

будемо мати на увазі повноваження суду при перегляді своїх рішень та повноважен-

ня пов’язані з виконанням рішення. 

У ЦПК України передбачено три способи перегляду судом першої інстанції 

цивільної юрисдикції власних рішень, ухвал, судових наказів – в порядку прова-

дження у зв’язку з нововиявленими обставинами, при перегляді заочного рішення та 

скасування судового наказу. 

І. О. Ізарова визначає нововиявлені обставини як такі юридичні факти, які іс-

нували на момент розгляду цивільної справи, але не були і не могли бути відомими 

заявникові і істотно впливають на суть справи, спростовуючи або доводячи факти, 

які стали підставою або мотивом винесення судового рішення [102, с. 61]. 

В.В. Комаров говорить, що у науці цивільного процесуального права нововиявлені 

обставини визначаються як юридичні факти, які існували в момент розгляду справи 
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та мали істотне значення для її вирішення, але не були та не могли бути відомі ні за-

явникові, ні суду. Таким чином, нововиявлені обставини: 1) це юридичний факт, 

який існував на час розгляду справи; 2) юридичний факт, який має істотне значення 

для справи, тобто тягне за собою виникнення, зміну, припинення правовідносин; 

3) обставина, яка не була та не могла бути відома під час розгляду справи ні заявни-

кові, ні суду, який розглядав справу [131, с. 933]. Постановою Пленуму ВССУ від 

30.03.2012 р. № 4 «Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами» надається ви-

значення нововиявлених обставин як юридичних фактів, які мають істотне значення 

для розгляду справи та існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути 

відомі заявнику, а також обставин, які виникли після набрання судовим рішенням 

законної сили та віднесені законом до нововиявлених обставин [185]. 

Вищевказані підходи відрізняються між собою двома аспектами, які необхід-

но розглянути детальніше. Перший з них –відомості про відповідні юридичні факти 

були наявні в суду, проте не були та не могли бути відомі заявнику. Дана ситуація 

можлива тоді, коли відомості знаходились в матеріалах іншої справи, яка розгляда-

лася даним судом, і суддя, знаючи про їх існування, не повідомив заявника та не 

врахував їх при винесенні рішення. В цьому випадку суддя міг знати про обставини, 

проте не знати про їх зв’язок зі справою, або не звернути увагу на це. Також суддя 

міг навмисно винести незаконне чи необґрунтоване рішення. Вважаємо, що наяв-

ність відомостей про юридичні факти, які існували в момент розгляду справи та ма-

ли істотне значення для її вирішення, проте не були та не могли бути відомі заявни-

ку на момент розгляду справи, є достатньою підставою для визнання їх нововиявле-

ними незалежно від того, чи були та чи могли вони бути відомі суду. Іншою відмін-

ністю є те, що Постанова Пленуму ВССУ від 30.03.2012 р. № 4 відносить до новови-

явлених обставин також обставини, які виникли після набрання судовим рішенням 

законної сили та віднесені законом до нововиявлених обставин. 

Відповідно до ч. 2 ст. 361 ЦПК України, підставами для перегляду рішення, 

ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є: 1) істотні 

для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із за-
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явою, на час розгляду справи; 2) встановлені вироком суду, що набрав законної си-

ли, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експер-

та, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, 

що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення; 

2-1) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні 

злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення; 

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи пос-

тановлення ухвали, що підлягають перегляду; 4) встановлена КСУ неконституцій-

ність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом 

при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане [350]. Цей перелік підстав 

є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає [169]. Проте серед нього відсу-

тні обставини, які виникли після набрання судовим рішенням законної сили, що ви-

кликає сумніви в правильності визначення нововиявлених обставин ВССУ. Більше 

того, при подальшому дослідженні цієї постанови, можна виявити, що необхідними 

умовами нововиявлених обставин, визначених як пунктами 1, 2 частини 2 ст. 361 

ЦПК України, так і пунктами 3, 4 визначено, що вони існували на час розгляду 

справи. 

Крім цього, Пленум ВССУ визначив для нововиявлених обставин, передба-

чених пунктами 3, 4, необхідною умовою те, що вони існували на час розгляду 

справи, але підстави виникли після ухвалення рішення у справі (зокрема, шляхом 

скасування судового рішення, яке стало підставою для його ухвалення). 

На нашу думку, в цій постанові судом не зовсім правильно вжито термін «пі-

дстава», який не відповідає значенню, вкладеному в нього ч. 2 ст. 361 ЦПК України. 

Взагалі, підстава – це те головне, на чому базується, основується що-небудь, 

те чим пояснюються, виправдовуються вчинки, поведінка і т. ін. [235, с. 506]. Юри-

дична підстава – це сукупність передбачених правом обставин, умов, фактів, що за-

безпечують настання юридичних наслідків [9, с. 11]. Усі обставини, умови, факти, 

які забезпечують настання юридичних наслідків, повинні виступати у формі юриди-

чних фактів. Юридичний факт – це передбачена нормами права конкретна життєва 

обставина (подія, дія, стан), котра є підставою для настання певних юридичних нас-
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лідків [233, с. 401]. Однією з ознак юридичних фактів є те, що вони повинні бути 

зафіксовані у встановленій законодавством процесуальній формі [87, с. 346]. Це є 

вірним і для підстав перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з 

нововиявленими обставинами, бо в заяві про перегляд повинні бути зазначені поси-

лання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин, вона не мо-

же ґрунтуватися на непідтверджених думках, або припущеннях. 

Отже, підстави перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з 

нововиявленими обставинами можна визначити як сукупність передбачених ч. 2 ст. 

361 ЦПК України обставин, умов та фактів, зафіксованих у встановленій законодав-

ством процесуальній формі, за наявності яких даний перегляд рішення є можливим. 

Дане визначення надає змогу відмежувати момент виникнення підстав для перегля-

ду рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами від моменту їх закріплення у 

встановленій законодавством процесуальній формі. Відповідно до цього, можна го-

ворити, що особливостями перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у 

зв’язку з істотними для справи обставинами, що не були і не могли бути відомі осо-

бі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи, тобто відповідно до п. 1 ч. 2 

ст. 361 ЦПК України, є юридичні факти, які існували на час розгляду справи та мог-

ли бути зафіксовані у встановленій законодавством процесуальній формі.  

Особливістю перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу на підставі 

п. 2-4 ч. 2 ст. 361 ЦПК України є те, що відповідні обставини, умови та факти, існу-

вали на час розгляду справи, проте не були зафіксовані у встановленій законодавст-

вом процесуальній формі. Набуття ними процесуальної форми, тобто перехід в кате-

горію юридичних фактів, відбулося на підставі судового вироку, ухвали про скасу-

вання рішення, рішення КСУ. 

При вирішенні питань про наявність нововиявлених обставин, суди повинні 

відрізняти їх від нових обставин. Постановою Пленуму ВССУ від 30.03.2012 р. № 4 

роз’яснено, що обставини, які виникли чи змінилися тільки після ухвалення судово-

го рішення і не пов'язані з вимогою в цій справі, а тому не могли бути враховані су-

дом при ухваленні судового рішення, є новими обставинами і можуть бути підста-

вою для пред'явлення нової вимоги (зокрема, погіршення майнового стану відпові-
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дача після ухвалення рішення про стягнення з нього аліментів) [185].  

Також заслуговує уваги думка, що процесуальні недоліки розгляду справи 

(зокрема, неналежне повідомлення заявника про час і місце розгляду справи, непов-

не встановлення фактичних обставин справи, порушення порядку дослідження дока-

зів) не можуть вважатися нововиявленими обставинами, проте можуть бути підста-

вою для перегляду судового рішення в апеляційному або касаційному порядку [185]. 

Проте деякі ситуації, наприклад, коли особа усунула недоліки позовної заяви 

та направила її до суду засобами почтового зв’язку у встановлений термін, проте 

лист був отриманий судом вже після постановлення ухвали про повернення позов-

ної заяви, не є наслідком порушення процесуального законодавства ні позивачем, ні 

судом. Отримавши відповідний лист вчасно, ухвала суду могла б бути іншою. 

На нашу думку, в цьому випадку, немає змісту змушувати позивача оскаржу-

вати ухвалу суду про повернення позовної заяви у апеляційному порядку, або пода-

вати позовну заяву повторно. Рішення апеляційного суду дуже легко передбачити – 

він скасує ухвалу суду першої інстанції. Проте сам процес апеляційного оскарження 

зумовить для сторони додаткові витрати часу та грошей. Вважаємо за доцільне роз-

ширити повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції, дозволивши йо-

му скасовувати за власною ініціативою ухвалу про повернення позовної заяви на пі-

дставі ч. 2 ст. 121 ЦПК України у випадку, якщо її недоліки були усунені вчасно, 

проте суду це стало відомо вже після прийняття ухвали. 

Також можна навести і інші приклади ухвал, які можуть бути прийняті судом 

внаслідок відсутності у нього інформації про дії, що вчинені стороною цивільної 

справи, або події, які могли б вплинути на судове рішення: 1) прийняття ухвали про 

залишення заяви без розгляду на підставі п. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК України, якщо фізич-

на особа-позивач померла, проте суду не було про це відомо. У випадку наявності у 

суду зазначеної інформації, він повинен зупинити провадження у справі; 2) прийн-

яття ухвали про залишення заяви без розгляду на підставі п. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК Укра-

їни, якщо позивач надіслав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, 

проте суд її ще не отримав. Результат оскарження вищенаведених ухвал в апеляцій-

ному порядку, на нашу думку, також дуже легко передбачити – це скасування відпо-
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відної ухвали суду першої інстанції та направлення справи для подальшого розгля-

ду. Тому пропонуємо доповнити розділ V ЦПК України «Перегляд судових рішень» 

главою 5, яку назвати «Виправлення процесуальних недоліків». 

Даною главою необхідно встановити виключний перелік ухвал, які має право 

переглянути суд за власною ініціативою, а також за заявою сторони, порядок та під-

стави їх перегляду. До переліку ухвал пропонуємо включити наступні: 1) ухвалу про 

повернення позовної заяви на підставі ч. 2 ст. 121 ЦПК України у випадку, якщо її 

недоліки були усунені вчасно, проте суду це стало відомо вже після прийняття ух-

вали; 2) ухвалу про залишення заяви без розгляду на підставі п. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК 

України, якщо фізична особа-позивач померла, проте суду це стало відомо вже піс-

ля прийняття ухвали; 3) ухвалу про залишення заяви без розгляду на підставі п. 3 ч. 

1 ст. 207 ЦПК України, якщо позивач надіслав до суду заяву про розгляд справи за 

його відсутності, проте суд її отримав вже після прийняття ухвали.  

Дані ухвали можуть бути переглянуті або за ініціативою суду, або на підставі 

заяви позивача. При цьому, підставою такого перегляду є надходження до суду від-

повідних відомостей та письмових документів – позовної заяви з усуненими недолі-

ками, інформації про смерть фізичної особи, заяви про розгляд справи за відсутності 

позивача, або заяви про виправлення процесуальних недоліків. 

Скасування вищевказаних ухвал повинно бути шляхом прийняття ухвали су-

ду про виправлення процесуальних недоліків. Цією ухвалою суд скасовує власну 

попередню ухвалу, а також, виходячи з підстав такого скасування: 

- якщо було скасовано ухвалу про повернення позовної заяви на підставі ч. 2 

ст. 121 ЦПК України у випадку, якщо її недоліки були усунені вчасно, проте суду це 

стало відомо вже після прийняття ухвали – то суд відкриває провадження у справі; 

- якщо було скасовано ухвалу про залишення заяви без розгляду на підставі 

п. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК України, якщо фізична особа-позивач померла, проте суду це 

стало відомо вже після прийняття ухвали – суд визначає чи допускають спірні пра-

вовідносини правонаступництво, а потім або зупиняє провадження у справі, або за-

криває провадження; 

- якщо було скасовано ухвалу про залишення заяви без розгляду на підставі 
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п. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК України, якщо позивач надіслав до суду заяву про розгляд 

справи за його відсутності, проте суд її отримав вже після прийняття ухвали – суд 

продовжує розгляд справи. 

Вважаємо, що максимальним строком, який повинен бути встановлений для 

виправлення процесуальних недоліків за ініціативою суду, є 5 днів з дня прийняття 

ухвали. У випадку виправлення недоліків на підставі заяви позивача – 5 днів з дня 

отримання ним копії ухвали.  

При цьому недоцільним було б зобов’язувати позивача використовувати да-

ний спосіб захисту своїх прав. Він повинен сам вирішувати, як йому діяти в даній 

ситуації: подати заяву про виправлення процесуальних недоліків, подати апеляційну 

скаргу на ухвалу суду першої інстанції, чи подати позовну заяву повторно. 

Ще однією формою перегляду судом власних рішень є перегляд заочного рі-

шення. Воно може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою 

відповідача. При цьому ЦПК України встановлює обов’язкові вимоги до форми та 

змісту такої заяви. Вона повинна бути подана у письмовій формі, а також містити 

найменування суду, який ухвалив заочне рішення, ім'я (найменування) відповідача 

або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходжен-

ня, номер засобів зв'язку; обставини, що свідчать про поважність причин неявки в 

судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це; посилання на докази, 

якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача; клопотання 

про перегляд заочного рішення; перелік доданих до заяви матеріалів.  

Законодавцем зазначено, що до неналежно оформленої заяви про перегляд 

заочного рішення застосовуються правила статті 121 ЦПК України. Дана стаття сто-

сується порядку та підстав залишення позовної заяви без руху та її повернення. Про-

те, в даному випадку мається на увазі тільки ч. 1 та ч. 2 ст. 121 ЦПК України, бо ін-

ші підстави повернення заяви не є наслідком її неналежного оформлення. 

Можна визначити наступні підстави повернення заяви про перегляд заочного 

рішення: 1) неусунення недоліків у встановлений ухвалою суду строк; 2) подання 

відповідачем до початку розгляду заяви про перегляд заочного рішення, заяви про її 

повернення; 3) подання заяви недієздатною особою; 4) звернення до суду за захис-
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том прав, свобод та інтересів інших осіб у випадках, не передбачених законом; 

5) непідсудність справи цьому суду; 6) подання заяви учасниками судового процесу, 

які не мають такого права (позивачем, третіми особами); 7) подання заяви про пере-

гляд повторного заочного рішення. 

Повернення заяви про перегляд заочного рішення у зв’язку з неусуненням 

недоліків не має суттєвих відмінностей від повернення позовної заяви, чи заяви, по-

даної в порядку окремого чи наказного провадження. Просто суд в мотивувальній 

частині буде також посилатися на ст. 229 ЦПК України, яка визначає вимоги до фо-

рми і змісту заяви про перегляд заочного рішення. Можливість подання відповіда-

чем до початку розгляду заяви про перегляд заочного рішення, заяви про її повер-

нення, прямо не передбачена ЦПК України, проте ми вважаємо, що дане право ви-

пливає з диспозитивного права відповідача розпоряджатися своїми процесуальними 

правами. Тому необхідно закріпити це право на законодавчому рівні. Наступні дві 

підстави: подання заяви недієздатною особою та подання заяви від імені відповідача 

особою, яка не має повноважень на ведення справи, повинні також застосовуватися 

аналогічно як до позовної заяви. Вони були нами детально розглянуті в підрозділі 

2.1 даної дисертаційної роботи. Особливістю повернення заяви про перегляд заочно-

го рішення у зв’язку з непідсудністю справи цьому суду є те, що заочне рішення 

може бути переглянуте тільки тим судом, що його ухвалив. У випадку надходження 

такої заяви до іншого суду, він повинен її повернути, пославшись на недотримання 

вимог ч. 1 ст. 228 ЦПК України. 

Право на подання заяви про перегляд заочного рішення належить тільки від-

повідачу. Інші учасники судового процесу можуть оскаржувати заочне рішення 

тільки в апеляційному порядку. На це вказує і Колегія суддів Судової палати у циві-

льних справах ВСУ, яка в ухвалі від 28.05.2008 р. по справі № 6-6989св08 наголоси-

ла, що суб’єктом подання заяви про перегляд заочного рішення є виключно відпові-

дач, а не інші особи, які беруть участь у справі [330]. Тому доцільно у ЦПК України 

прямо передбачити обов’язок суду повернути заяву про перегляд заочного рішення, 

подану не відповідачем, а іншими особами, які брали участь у справі. 

З.В. Ромовська дотримується думки, що норма, яка встановлює для позивача 
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іншу процедуру оскарження заочного рішення, створює нерівні процесуальні мож-

ливості, тому суперечить ч. 1 ст. 33 ЦПК України [352, с. 398]. На нашу думку, 

оскарження заочного рішення є тим засобом, що якраз урівноважує процесуальні 

можливості сторін шляхом надання відповідачу можливості, у випадку наявності 

поважних причин неявки у судове засідання, захистити свої законні права та інте-

реси. 

Проте на практиці неможливість апеляційного оскарження відповідачем за-

очного рішення суду без попередньої подачі заяви про його перегляд викликає низку 

проблем. Зокрема, Д.Д. Луспеник говорить, що у тому випадку, коли заочне рішення 

є незаконним, необґрунтованим або не відповідає обставинам справи, однак відсутні 

поважні причини неявки відповідача, він вправі оскаржити рішення в апеляційному 

порядку, однак обов’язково зобов’язаний пройти етап перегляду цього рішення в 

суді, який його ухвалив. Він дотримується думки, це ця процедура є недоцільною, 

оскільки не відповідає вимогам ефективності та економії часу. Наприклад, відпові-

дач достовірно знає, що в нього немає доказів неповажності, наприклад, причин не-

повідомлення суду про неявку до суду, однак він зобов’язаний марнувати свій час, 

час суду та інших учасників процесу на безрезультатний розгляд заяви про перегляд 

заочного рішення, результат якого йому, як і суду, відомий заздалегідь [139, с. 129].  

Повністю підтримуючи вищенаведену позицію Д.Д. Луспеника, погоджуємо-

ся з думкою науковців, які пропонують надати відповідачу право оскаржувати заоч-

не рішення в загальному порядку. Вирішуючи цю проблему, Ю. Навроцька пропо-

нує ч. 2 ст. 232 ЦПК України викласти в редакції: «Заочне рішення може бути оска-

ржене сторонами в загальному порядку, встановленому цим Кодексом, після спливу 

строку на подання заяви про перегляд заочного рішення, якщо така заява не була 

подана у строки, встановлені ЦПК України» [149, с. 14]. 

На нашу думку, вищенаведені зміни спричинять, у випадку відсутності у від-

повідача бажання подавати заяву про оскарження заочного рішення, необхідність 

для обох сторін чекати спливу строку на її подання, а також збільшать строк, необ-

хідний для набрання заочним рішенням законної сили. Тому більш слушною вважа-

ємо позицію О.М. Великороди, який пропонує ч. 2 ст. 232 ЦПК України викласти в 
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редакції: «Сторони мають право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, 

встановленому цим Кодексом», при цьому закріпивши дії суду у випадку одночас-

ного подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення, а позивачем апе-

ляційної скарги [28, с. 49]. 

Право на подання заяви про перегляд заочного рішення можна визначити як 

одноразове, тобто відповідач має право подати її тільки щодо того заочного рішен-

ня, яке було винесено вперше. Якщо після цього заочне рішення було винесено по-

вторно, відповідач може його оскаржувати тільки в апеляційному порядку нарівні з 

іншими учасниками судового процесу. 

Якщо немає підстав для залишення заяви про перегляд заочного рішення без 

руху чи її повернення, суд її приймає до розгляду. Отже, після отримання заяви про 

перегляд заочного рішення, суд має право вчинити наступні дії: залишити заяву без 

руху, надавши час для усунення недоліків, повернути заяву, або прийняти її. 

Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд 

повинен невідкладно надіслати її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим 

особам, які беруть участь у справі. Одночасно суд повинен повідомити особам, які 

беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви. 

В.М. Кравчук та О.І. Угриновська говорять, що ЦПК України містить вичер-

пний перелік повноважень суду, якими він наділений при розгляді заяви про перег-

ляд заочного рішення. Так, результатом розгляду судом заяви про перегляд заочного 

рішення може бути: 1) залишення такої заяви без задоволення; 2) скасування заоч-

ного рішення і призначення справи до розгляду в загальному порядку [125, с. 545-

546]. Проте, часто зустрічаються і випадки залишення заяви про перегляд заочного 

рішення без розгляду на підставі ст. 207 ЦПК України. Дана стаття хоч і стосується 

усіх видів заяв, проте при застосуванні її до заяви про перегляд заочного рішення є 

деякі особливості. 

Тому існують наступні підстави залишення заяви про перегляд заочного рі-

шення без розгляду: 1)подання відповідачем клопотання про залишення заяви про 

перегляд заочного рішення без розгляду; 2) подання заяви недієздатною особою; 

3) звернення до суду за захистом прав, свобод та інтересів інших осіб у випадках, не 
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передбачених законом; 4) непідсудність справи цьому суду; 5) подання заяви учас-

никами судового процесу, які не мають такого права (позивачем, третіми особами); 

6) подання заяви про перегляд повторного заочного рішення; 7) заява була подана 

без додержання вимог, викладених у статті 229 ЦПК України, та не було сплачено 

судовий збір і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк; 8) заява 

була подані після закінчення строку, передбаченого ч. 2 ст. 228 ЦПК України, якщо 

суд за клопотанням відповідача не знайшов підстав для його поновлення. 

Після відкриття судового засідання по розгляду заяви про перегляд заочного 

рішення головуючий повинен з’ясувати хто з осіб, які беруть участь у справі, 

з’явився. Відповідно до ч. 1 ст. 231 ЦПК України, неявка осіб, належним чином по-

відомлених про час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви. Звідси випли-

ває, що якщо цих осіб не було повідомлено належним чином – суд повинен відклас-

ти розгляд заяви. При цьому строк, на який розгляд відкладається, повинен бути до-

статнім для належного повідомлення усіх осіб, тому в багатьох випадках може по-

рушуватися п’ятнадцятиденний строк на розгляд заяви про перегляд заочного рі-

шення, передбачений ч. 2 ст. 230 ЦПК України. 

Після з’ясування хто з осіб з'явився, встановлення їх осіб, перевірки повно-

важень представників, головуючий повідомляє зміст заяви і з'ясовує думку сторін та 

інших осіб, які беруть участь у справі, щодо вимог про перегляд заочного рішення. 

Суд зобов’язаний скасувати заочне рішення у випадку, якщо встановлено, 

що відповідач не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з 

поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для пра-

вильного вирішення справи. Скасування заочного рішення судом, що його ухвалив, 

можливе у випадку встановлення судом двох обставин: відповідач не з’явився в су-

дове засідання, в якому ухвалено заочне рішення, та не повідомив про причини нея-

вки з поважних причин; докази, на які він посилається, мають істотне значення для 

правильного вирішення справи [136]. О.М. Великорода дотримується думки, що не 

може бути підставою для скасування заочного рішення посилання відповідача на 

докази, які були у справі, оскільки вони вже були оцінені судом при ухваленні заоч-

ного рішення. Для скасування заочного рішення потрібно, щоб докази були новими 
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(не досліджувались судом при ухваленні заочного рішення) та мали істотне значен-

ня для правильного вирішення справи [28, с. 47]. 

У випадку скасування заочного рішення судом, який його ухвалив, справа 

призначається до розгляду в загальному порядку. При цьому будь-яких обмежень 

щодо можливості суду винести повторне заочне рішення немає. У разі, якщо суд за-

лишив заяву про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може 

бути оскаржене в загальному порядку. 

Завершальною стадією цивільного процесу є виконання рішення. В науці іс-

нують різні думки про те, чи є виконання рішень стадією цивільного процесу. Вихо-

дячи з того, що на стадії виконання рішень реалізуються, переважно, повноваження 

суду у виконавчому провадженні, необхідно спочатку розглянути чи належить ви-

конавче провадження до стадій цивільного процесу. 

Наприклад, С. Я. Фурса вважає, що виконавче провадження не є стадією ци-

вільного процесу, в рамках якого вже було ухвалено судове рішення, а між сторона-

ми виконавчого провадження та державним виконавцем складаються адміністратив-

но-процесуальні правовідносини [346, с. 839]. С.В. Щербак обґрунтовує думку, що 

виконавче провадження є інститутом адміністративного процесу, а Державну вико-

навчу службу відносить до системи адміністративних органів [360, с. 4]. Вона ро-

бить висновок, що суд не є суб’єктом виконавчого провадження, але має безпосере-

дній вплив на його вчинення шляхом здійснення судового контролю за діяльністю 

державного виконавця з ініціативи сторін, а також у здійсненні інших повноважень, 

але за нормами процесуального законодавства, а не нормами виконавчого прова-

дження [360, с. 5]. 

Багато науковців відносять виконавче провадження до стадій цивільного 

процесу. Серед них С.В. Васильєв [24, с. 22], Л. Талан [256 , с. 101], О.В. Гетманцев, 

який дотримується думки, що виконавче провадження є одночасно і стадією цивіль-

ного процесу і комплексним міжгалузевим інститутом [39, с. 79] та багато інших. 

Також на корить даної позиції виступає рішення Європейського суду з прав людини 

від 20.07.2004 р. у справі «Шмалько проти України», п. 43 якого говорить, що вико-

нання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова части-
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на «судового розгляду» [214]. В. А. Кройтор говорить, що дискусія про виконавче 

провадження – це значною мірою дискусія про співвідношення категорій «галузь 

права» – «галузь законодавства». Сучасний розвиток права, в тому числі цивільного 

процесуального, дає підстави розрізняти дані поняття. З позицій нормативізму знай-

дено достатньо аргументів для обґрунтування самостійності правового регулювання 

виконавчого провадження. В той же час усвідомлення необхідності процесуальних 

гарантій у сфері примусового виконання зумовило розділи VI, VII ЦПК, що опосе-

редковують контрольні функції суду у виконавчому провадженні [128, с. 153]. 

Ми вважаємо, що «стадія виконання рішень» і «виконавче провадження» не є 

тотожними поняттями. Між ними існує логічне відношення перетину. Це випливає з 

того, що: 1) у порядку виконавчого провадження здійснюється виконання не тільки 

рішень судів, але і інших органів; 2) на стадії виконання рішення можливе також 

виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні, прийняття до-

даткового рішення та роз'яснення рішення суду. Тому ми дотримуємося думки, що 

виконання рішення є стадію цивільного процесу, а виконавче провадження – міжга-

лузевим інститутом. 

Також відрізняються думки науковців стосовно того, чи відноситься стадія 

виконання рішень до основних (обов’язкових) стадій чи до факультативних (нео-

бов’язкових). Ми вважаємо стадію виконання рішення факультативною з огляду на 

те, що не всі рішення, які приймає суд, потребують вчинення дій для їх виконання. 

Хоч цього і не вказано в ЦПК України, звернути до виконання можна тільки ті рі-

шення, якими зобов’язано відповідача вчинити певну дію, стягнути з нього грошові 

кошти, витребувати майно. Також не підлягають виконанню судові рішення у спра-

вах окремого провадження. Тому, якщо вважати її обов’язковою, судовий процес, 

після прийняття рішення, в багатьох випадках не міг би вважатися завершеним. 

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), 

що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх 

у добровільному порядку, визначаються ЗУ «Про виконавче провадження» [178]. Як 

правильно зазначається в постанові Пленум ВССУ «Про практику розгляду судами 

скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової 
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особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних 

справах» [191], виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права 

на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що пе-

редбачено статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року [118]. Найчастіше, повноваження суду першої інстанції цивільної юрис-

дикції цій стадії цивільного процесу є наслідком помилок, ускладнень чи неможли-

вості виконати рішення в такому вигляді, в якому воно прийнято. 

Першою групою повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції , 

які пов’язані з виконанням рішення в цивільних справах є повноваження у виконав-

чому провадженні. В. В. Комаров вказує, що суд у виконавчому провадженні вико-

нує дві основні функції: забезпечувальну та контрольну. Реалізація забезпечувальної 

функції відбувається через попереднє санкціонування судом найбільш важливих 

процесуальних виконавчих дій, вчинення яких потребує встановлення додаткових 

гарантій законності та дотримання відповідних прав їх учасників, які, власне, і за-

безпечуються судом [131, с. 958]. 

Відповідно до цього, до забезпечувальних повноважень суду першої інстанції 

цивільної юрисдикції у виконавчому провадженні можна віднести дії суду по вирі-

шенню питань про негайне виконання судових рішень; зверненню судових рішень 

до виконання; оформленню виконавчих листів, виправленню помилок в них та ви-

знання виконавчих листів такими, що не підлягають виконанню; видачі дублікатів 

виконавчих листів або судових наказів; поновленню пропущеного строку для пре-

д'явлення виконавчого документа до виконання; затвердженню мирової угоди; ви-

рішенню питань про відстрочку чи розстрочку виконання, а також про зміну чи 

встановлення способу і порядку виконання; вирішенню питання про тимчасове вла-

штування дитини до дитячого або лікувального закладу; вирішенню питання про 

оголошення розшуку боржника або дитини; вирішення питання про примусове про-

никнення до житла чи іншого володіння особи; вирішенню питання про звернення 

стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках; вирішенню питання про 

тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України; заміні сторони виконавчого 

провадження; визначенню частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно 
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з іншими особами. До контрольних повноважень суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції у виконавчому провадженні можна віднести дії суду по визнанню рі-

шень, дій чи бездіяльності державного виконавця неправомірними і зобов'язання йо-

го, або іншої посадової особи державної виконавчої служби задовольнити вимогу 

заявника та усунути порушення, або поновлення порушених прав чи свободи заяв-

ника іншим шляхом. При цьому судом реалізуються і інші повноваження, пов’язані 

з розглядом відповідних заяв, які можна визначити як такі, які реалізуються на стадії 

виконання рішення, проте прямий вплив на виконавче провадження мають лише 

вищенаведені. Серед решти повноважень можна визначити повноваження по прийн-

яттю відповідної скарги, поновленню строку на її подання, виклику заявника та 

державного виконавця, розподілу витрат та ін. 

Суд може видати виконавчий лист як за власною ініціативою, так і за заявою 

особи, на користь якої ухвалено рішення. Видання виконавчого листа за ініціативою 

суду полягає в тому, що у виключному переліку випадків, передбачених ч. 1 ст. 367 

ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішень. Погоджуємося тим, що по-

ложення цієї статті носять імперативний характер, тому у категоріях справ, які нею 

передбачені, суд зобов’язаний зазначити про необхідність негайного виконання у 

самому тексті рішення, а також видати виконавчий лист. 

Ч. 2 ст. 367 ЦПК України передбачена можливість суду при ухваленні рі-

шення допустити його негайне виконання у разі стягнення всієї суми боргу при при-

судженні платежів, визначених п. 1-3 ч. 1 ст. 367. С. С. Бичкова дотримується дум-

ки, що можливість застосування цієї норми слід визначати через призму принципу 

диспозитивності цивільного судочинства. Зважаючи на це, позивач, його представ-

ник або орган (особа), якому надано право захищати права, свободи та інтереси ін-

ших осіб, мають подати до суду клопотання про допущення негайного виконання. 

Крім того, суд повинен у своєму рішенні належним чином обґрунтувати необхід-

ність застосування негайного виконання. Підставами для цього, наприклад, може 

бути майновий стан стягувача, який потребує його термінового (до набрання рішен-

ням законної сили) поновлення [351, с. 746]. 

Якщо рішення набрало законної сили, то виконавчий лист може бути вида-
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ний за заявою сторони, на користь якої воно ухвалено, чи прокурора, який здійсню-

вав у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді. У біль-

шості випадків суд безпосередньо не направляє виконавчий лист у виконавчу служ-

бу. Усі дії здійснює особа, якій його видано. 

Вважаємо, що діюча процедура пред’явлення виконавчого листа до виконан-

ня є недосконалою. Багато проблем вирішив би електронний документообіг між су-

дом і виконавчою службою. Запровадження процедури передачі електронних доку-

ментів від одного державного органу до іншого, навіть без впровадження електрон-

ного судочинства, сприяло б спрощенню дій учасників виконавчого провадження та 

відкинуло б необхідність подавати у виконавчу службу оригінали виконавчих лис-

тів, обмежившись лише відповідною заявою. Також відпала б необхідність видавати 

кілька виконавчих листів, видавати дублікати листів або судових наказів, виготовля-

ти їх копії. Це сприяло б зменшенню як навантаження на суд, так і витрат учасників 

виконавчого провадження. 

Визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню можливе у ра-

зі, якщо його було видано помилково або обов’язок боржника відсутній повністю чи 

частково у зв'язку з його припиненням добровільним виконанням боржником чи ін-

шою особою або з інших причин. О.С. Сіндевич зазначає, що виконавчий лист може 

бути виданий судом помилково, наприклад, за рішенням суду, яке ще не набрало за-

конної сили, або ж взагалі за рішенням, яке не підлягає примусовому виконанню. У 

зв’язку з цим законодавство фактично повинне містити процедуру анулювання тако-

го виконавчого листа. Такою процедурою і є процедура визнання виконавчого листа 

таким, що не підлягає виконанню, в якій відбуває ревізія факту видачі судом такого 

виконавчого листа [237, с . 246]. 

Також, у випадках добровільного виконання боржником рішення суду зав-

жди може виникнути проблема подвійного виконання за одним виконавчим листом. 

О.С. Сіндевич вважає, що вона, є суттєвою настільки, що лише саме її потенційно 

можливе виникнення в конкретних правовідносинах в багатьох випадках перешко-

джає добровільному виконанню судового рішення боржником. Наявність процедури 

визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, частково запобігає 
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порушенню або ж усуває вже існуючі порушення прав боржника у разі, коли ця 

проблема все ж таки виникає в конкретних правовідносинах [237, с. 248]. 

Такі виправлення можуть бути внесені тільки за заявою стягувача або борж-

ника шляхом прийняття відповідної ухвали. Також логічною є наявність у суду пра-

ва ухвалою зупинити стягнення за виконавчим листом до розгляду заяви. Вважаємо, 

що в цьому випадку суд повинен оцінити можливість порушення прав боржника і 

якщо його права можуть бути порушені – то зупинити стягнення. Якщо ж стягнення 

вже відбулося, або якщо помилково виданий лист виконати неможливо, то право на 

зупинення стягнення не застосовується. У випадку, якщо стягувач пропустив строк 

для пред’явлення виконавчого документу до виконання з поважних причин, суд мо-

же його поновити. Повноваження суду по поновленню пропущеного строку для 

пред’явлення виконавчого документу до виконання не мають суттєвих відмінностей 

від загальних положень ЦПК про поновлення строку. 

Заслуговує також уваги процедура укладення мирової угоди в процесі вико-

нання рішення та відмова стягувача від примусового виконання. Відповідно до ви-

мог ст. 372 ЦПК України, мирова угода, укладена між сторонами, або відмова стягу-

вача від примусового виконання в процесі виконання рішення подається в письмо-

вій формі державному виконавцеві, який не пізніше триденного строку передає її до 

суду за місцем виконання рішення для визнання. За результатами розгляду цієї ми-

рової угоди або відмови від примусового виконання суд постановляє ухвалу. 

Норми даної статті передбачають можливість сторін укласти мирову угоду 

або відмовитись стягувачу від примусового виконання тільки тоді, коли рішення 

вже набрало законної сили і перебуває на стадії примусового виконання. Якщо рі-

шення ще не подане до виконавчої служби, сторона, на користь якої воно прийняте, 

фактично може відмовитись від його виконання, просто не подавши відповідну зая-

ву. А ось процедури укладення мирової угоди після прийняття рішення, але до по-

дачі виконавчого листа в виконавчу службу у ЦПК України немає. Також немає мо-

жливості укласти мирову угоду між сторонами після прийняття рішення у справі, 

якщо це рішення не може бути звернене до виконання. 

Також суд має право відстрочити і розстрочити виконання, змінити чи 
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встановити спосіб і порядок виконання. Ці повноваження суду є засобом усунення 

ускладнень в ході виконання. Відстрочка – це відкладення чи перенесення виконан-

ня рішення на новий строк, який визначається судом, а розстрочка – спосіб вико-

нання зобов’язання, при якому виконання проводиться не одночасно і в повному об-

сязі, а частинами і в строки, встановлені наперед [125, с. 734]. Зміна чи встановлен-

ня способу та порядку виконання судового рішення – це заміна одного виду вико-

нання іншим або визначення чіткого логічного порядку вчинення дій, спрямованих 

на виконання припису рішення суду [351, с. 765]. При вирішенні цих питань суд по-

винен з’ясувати які саме обставини утруднюють виконання рішення. У ст. 373 ЦПК 

України зазначено, що суд має право відстрочити або розстрочити виконання, змі-

нити чи встановити спосіб і порядок виконання рішення тільки у виняткових випад-

ках. Тому з’ясування важливості утруднюючих обставин має дуже велике значення. 

За поданням державного виконавця судом вирішуються багато питань, 

пов’язаних з виконанням рішення, передбачених ст. 374-379 ЦПК України. Участь у 

них суду гарантує забезпечення прав як стягувача, так і боржника, та сприяє змен-

шенню можливих порушень зі сторони виконавчої служби. 

Контрольні повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції у ви-

конавчому провадженні реалізуються в процесі судового контролю за виконанням 

судових рішень. Відповідно до змісту судового контролю, сторони виконавчого про-

вадження мають право оскаржувати у суді дію або бездіяльність державного вико-

навця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання су-

дового рішення. Скарга подається в той суд, який видав виконавчий документ. 

Суд під час розгляду скарги має перевірити, чи дотримано державним вико-

навцем вимог чинного законодавства, чи вчинено їх відповідно до ухваленого судо-

вого рішення, чи є такі дії своєчасними та доцільними, чи вичерпано всіх передба-

чених законом можливостей задля забезпечення належного виконання такого рі-

шення, чи досягнуто мети, задля якої таке судове рішення ухвалене, чи дотримано 

правил щодо черговості задоволення вимог стягувачів тощо [347, с. 484]. 

За результатами розгляду скарги на дії державного виконавця суд приймає 

ухвалу, якою або визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і 
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зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої 

служби задовольнити вимогу заявника та усунути порушення або іншим шляхом 

поновлює його порушені права чи свободи, або відмовляє у задоволенні скарги. 

Ще однією з важливих груп повноважень суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції, пов’язаних з виконанням рішення у цивільній справі є виправлення опи-

сок та арифметичних помилок у судовому рішенні, прийняття додаткового рішен-

ня та роз'яснення рішення суду. Даним повноваженням присвячені статті 219, 220 та 

221 ЦПК України. За своєю суттю вони схожі на повноваження суду першої інстан-

ції цивільної юрисдикції при перегляді власних рішень. Основною відмінністю є те, 

що первісне рішення залишається в тому ж вигляді, в якому було ухвалено. Також, 

хоч для їх реалізації не є обов’язковим відкриття виконавчого провадження чи на-

брання рішенням законної сили, проте вони мають безпосереднє відношення до ви-

конання рішень, так як дозволяють усунути проблеми, які виникають на цій стадії. 

Відповідно до ст. 219 ЦПК України, суд може з власної ініціативи або за зая-

вою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у судовому рішенні описки 

чи арифметичні помилки. Описка – це мимовільна (випадкова) помилка в рішенні, 

яка допущена при його викладенні, а арифметична помилка – це помилка у підраху-

нках [131, с. 644]. Як зазначає В.М. Кравчук та О.І. Угриновська, суд може виправи-

ти лише ті арифметичні помилки, яких він сам припустився. Якщо такі помилки на-

явні у висновку експерта або в письмових доказах, вони судом не виправляються 

[125, с. 529]. Виправлення описок та арифметичних помилок здійснюється ухвалою 

суду, якою повинна бути встановлена наявність у рішенні помилки, а також зазна-

чено яким повинен бути його правильний зміст. 

Порядок та підстави ухвалення додаткового рішення передбачені статтею 220 

ЦПК України. Його прийняття можливе як з ініціативи суду, так і за заявою осіб, які 

беруть участь у справі. Воно може бути ухвалене у випадку, якщо стосовно якої-

небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснен-

ня, не ухвалено рішення, або, якщо суд, вирішивши питання про право, не зазначив 

точної суми грошових коштів, які підлягають стягненню, майно, яке підлягає пере-

дачі, або які дії треба виконати, чи, якщо суд не допустив негайного виконання рі-
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шення у випадках, встановлених статтею 367 ЦПК України, або якщо судом не ви-

рішено питання про судові витрати. 

Стосовно першої з підстав ухвалення додаткового рішення, вважаємо недоці-

льним обмежувати коло позовних вимог, які не знайшли свого відображення в резо-

лютивній частині первісного рішення тільки тими, з приводу яких сторони подавали 

докази і давали пояснення. Достатньою підставою прийняття додаткового рішення 

повинна бути лише наявність самої вимоги у позовній заяві. Схожої позиції дотри-

мується і Г.В. Фазикош, яка говорить, що таке застереження безпідставно «переко-

чувало» зі старого кодексу, що був побудований на зовсім інших принципах, і не 

повною мірою узгоджується із реальною судовою практикою. Прив’язка до поданих 

стороною доказів не є визначальною навіть на стадії прийняття позовної заяви до 

розгляду, хоча в п.6 ст.119 ЦПК вона передбачена серед інших вимог, яким має від-

повідати ця заява. На її думку, має значення те чи прийняв суд до розгляду певну 

вимогу, чи ні, вона пропонує замінити формулювання п.1 ст. 220 ЦПК на наступне: 

«стосовно якої-небудь позовної вимоги, прийнятої судом до розгляду, не ухвалено 

рішення» [336, с. 159].  

Усі підстави для ухвалення додаткового рішення спрямовані на усунення не-

повноти первісного рішення та сприяють правильному його розумінню та виконан-

ню. Проте на практиці часто виникає питання чи може суд додатковим рішенням 

скасовувати чи змінювати первісне. Наприклад, додатковим рішенням Київського 

районного суду міста Донецька від 02.04.2014 р. встановлено, що в попередньому 

рішенні суду від 27.11.2013 р. не вирішене питання щодо відшкодування судових 

витрат, тому суд вирішив доповнити попереднє рішення абзацом про стягнення су-

дового збору [73]. Дане рішення виконати неможливо у зв’язку з тим, що залиша-

ється незрозумілим на яке з рішень необхідно видавати виконавчий лист, а також 

яку саме частину першого рішення доповнив суд. Правильнішою вважаємо позицію 

тих судів, які в аналогічній ситуації стягують судовий збір безпосередньо самим до-

датковим рішенням. Також деякі суди додатковим рішенням вносять зміни в основ-

не рішення, наприклад додатковим рішенням Очаківського міськрайонного суду 

Миколаївської області від 26.03.2014 р. у справі про визнання спадщини відумерлою 



171 

ухвалено абзац другий резолютивної частини попереднього рішення викласти в ін-

шій редакції, вказавши при цьому ознаки індивідуально визначеного майна [75]. 

Інші суди в схожій ситуації усувають неповноту рішення суду без внесення 

змін у нього, наприклад додатковим рішенням Комсомольського районного суду 

м. Херсона від 28.03.2014 р. по справі про виділ частки із майна, що є у спільній ча-

стковій власності, встановлено, що в попередньому рішенні судом не зазначено за-

гальну вартість споруд, що виділяються позивачу та яку саме частку в домоволодін-

ня вони складають. Тому суд в резолютивній частині додаткового рішення зазначив, 

що загальна дійсна вартість споруд, що виділяються позивачу на підставі рішення 

Комсомольського районного суду м. Херсона від 14.01.2014 р. складає 64072,0 грн., 

що становить 50/100 частки від усього домоволодіння або 1/2 його частину [76]. 

Нами була зроблена вибірка з 200 додаткових рішень, прийнятих судами 

першої інстанції цивільної юрисдикції в порядку цивільного судочинства за період з 

1 по 30 червня 2014 року відповідно до Єдиного державного реєстру судових рі-

шень, які відображені в Таблиці Е.1 Додатку Е з зазначенням типу додаткового рі-

шення відносно первісного. Параметри вибірки надані в Таблиці Е.2.  

Типи додаткового рішення відносно первісного визначалися нами на підставі 

того, яким чином суд усунув неповноту первісного рішення: шляхом внесення змін 

до нього, шляхом його доповнення, чи безпосередньо додатковим рішенням. Відпо-

відно, ми виділили 3 типи додаткових рішень: змінююче, доповнююче та самостій-

не. Найбільша частка – 71% серед досліджуваних рішень відносились до самостій-

ного типу, частка доповнюючих рішень склала 21,5%, а змінюючих –7,5%. 

Для того, щоб визначити який з вищенаведених підходів більш правильний, 

необхідно визначити що таке додаткове рішення. О.А. Мохов говорить, що додатко-

вим називається рішення, яке виноситься судом для заповнення прогалин основного 

рішення [53, с. 186]. В.І. Миронов за часом винесення поділяє судові рішення на ос-

новні і додаткові. Основне рішення виноситься в повному обсязі безпосередньо піс-

ля закінчення судового розгляду. Додаткове рішення може бути винесено по одній і 

тій же цивільній справі поряд з основним [145, с. 320]. Відповідно до визначення, 

даного В.В. Комаровим, додаткове рішення суду – це такий акт правосуддя, яким 
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усуваються недоліки судового рішення, пов'язані з порушенням вимог його повноти 

[131, с. 641]. М.А. Гурвіч наголошує, що інститут додаткового рішення, загалом, є 

засобом виправлення недоліку рішення, який проявляється в недотриманні вимог до 

його повноти [66, с. 93]. Г.Л. Осокіна говорить, що суть додаткового рішення поля-

гає в тому, що воно, не зачіпаючи змісту основного рішення, лише доповнює, збага-

чує його висновками, які закономірно витікають із судового розгляду конкретної 

справи. Додаткове рішення – це невід'ємна частина основного рішення. Прийняття 

судом додаткового рішення означає, що з формальної точки зору у справі існують 

два рішення: основне і додаткове. По суті основне і додаткове рішення є складовими 

частинами одного і того ж рішення по конкретній справі [168, с. 266-267]. 

При дослідженні додаткових рішень важливим моментом є те, що відповідно 

до чинного ЦПК України, воно може бути прийняте до закінчення строку на вико-

нання основного рішення. Попередній ЦПК України у ст. 214 встановлював обме-

ження строку на порушення питання про постановлення додаткового рішення –

десять днів з дня постановлення основного рішення [349]. Схожа норма діє і в зако-

нодавстві РФ, ч. 2 ст. 201 ЦПК якої передбачено, що питання про постановлення до-

даткового рішення може бути порушено до набрання законної сили судового рішен-

ня [56].  

Відповідно до постанови Пленуму ВСУ від 18.12.2009 р. № 14 «Про судове 

рішення у цивільній справі» додаткове рішення не може змінити суті основного рі-

шення або містити в собі висновки про права та обов'язки осіб, які не брали участі у 

справі, чи вирішувати вимоги, не досліджені в судовому засіданні [192]. Суть озна-

чає найголовніше, основне в чому-небудь [100, с. 463]. Проте чи правильною є зміна 

додатковим рішенням первісного рішення, не зачіпаючи його суті? 

Ми вважаємо, що додаткове рішення не повинно змінювати не тільки суть 

основного рішення, а взагалі будь-яку його частину. Питання, визначені у ч. 1 

ст. 220 ЦПК України, повинні вирішуватись безпосередньо додатковим рішенням і 

на його виконання видаватися виконавчий лист. Вважаємо, що це є можливим у 

будь-яких випадках, а тому сприятиме уникненню багатьох процесуальних трудно-

щів і неточностей, які можуть мати місце, у тому числі неясності як діяти у ситуації, 
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коли суд додатковим рішенням вніс зміни чи доповнення в основне після того, як 

було видано виконавчий лист. Відповідно до ч. 2 ст. 369 ЦПК України суд може ви-

правити помилки в виконавчому листі, які допущені при його оформленні або вида-

чі, проте при видачі виконавчого листа помилок зроблено не було. Також суд може 

визнати виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню, але постає питання: для 

чого це робити, якщо потім потрібно буде видати новий виконавчий лист, який буде 

включати в себе ті ж пункти, що й перший, та просто буде доповненим. 

Також, ч. 2 ст. 368 ЦПК України передбачено правило, що за кожним судо-

вим рішенням, яке набрало законної сили, видається один виконавчий лист. Винят-

ком з нього є ситуація, якщо на підставі ухваленого рішення належить передати 

майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кіль-

кох позивачів чи проти кількох відповідачів. Тоді суд має право за заявою стягувачів 

видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба ви-

конати за кожним виконавчим листом. Проте можливості видачі одного виконавчо-

го листа за кількома рішеннями у ЦПК України не передбачено. В.М. Кравчук та 

О.І. Угриновська зазначають, що на виконання додаткового рішення видається 

окремий виконавчий лист [125, с. 531]. Хоча ні у ЦПК України, ні ЗУ «Про виконав-

че провадження» цього не прямо передбачено, вважаємо, що це положення необхід-

но закріпити безпосередньо у ЦПК України. 

На підставі дослідження думок вищенаведених науковців, а також на основі 

власного розуміння інституту додаткового рішення, пропонуємо сформулювати на-

ступне визначення: додаткове рішення суду – це вид судового рішення, яке випли-

ває з основного рішення, ґрунтується на ньому та усуває його неповноту. 

Вважаємо, що між додатковим і основним рішенням повинен бути тільки 

односторонній зв’язок, який повинен виявлятися наступним чином: 1) додаткове 

рішення приймається на підставі основного, випливає з нього і на ньому ґрунтуєть-

ся; 2) додаткове рішення не може вносити зміни в текст основного рішення; 3) дода-

ткове рішення може бути окремо скасовано в апеляційному чи касаційному порядку; 

4) при скасуванні основного рішення, усі додаткові рішення по цій справі також пі-

длягають скасуванню. 
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Відповідно до вищенаведеного, пропонуємо доповнити ст. 220 ЦПК України 

ч. 6 наступного змісту: «Додатковим рішенням не можуть бути внесені зміни в текст 

основного рішення», а ст. 368 доповнити ч. 2-1 «На виконання додаткового рішення 

видається окремий виконавчий лист». 

Також зустрічається помилка, коли суд приймає додаткове рішення, яким ві-

дмовляє у задоволенні заяви про ухвалення додаткового рішення. Прикладом цього 

є додаткове рішення Кіровського районного суду м. Донецька від 21.03.2014 р. у 

справі № 258/2744/14-ц [74]. У цьому випадку суд повинен був прийняти ухвалу про 

відмову в ухваленні додаткового рішення. 

Ще одним важливим повноваженням суду першої інстанції цивільної юрис-

дикції на стадії виконання рішень є роз’яснення рішення суду. С.І. Чорнооченко го-

ворить, що роз'яснення судового рішення має місце тоді, коли його зміст викладено 

нечітко, його положення незрозумілі, внаслідок чого реалізація такого рішення ви-

кликає труднощі чи стає неможливою [354, с. 229]. В.М. Кравчук та О.І. Угриновсь-

ка зазначають, що зрозумілість рішення полягає у тому, що його резолютивна час-

тина не припускає кілька варіантів тлумачення [125, с. 532]. І.В. Андронов говорить, 

що головна відмінність роз’яснення рішення від ухвалення додаткового рішення по-

лягає в тому, що в першому випадку виправляються недоліки вже сформульованих 

судом висновків, які містяться у рішенні, тоді як у другому випадку виправляються 

недоліки рішення, пов’язані з відсутністю тих чи інших необхідних висновків суду 

[3, с. 131]. Відповідно до визначення, даного В.В. Комаровим, роз'яснення рішення 

суду – це уточнення і більш ясний виклад дійсного змісту рішення. Приводом до 

роз'яснення рішення є утруднення чи неможливість його виконання [131, с. 643]. 

Схоже визначення дає і В.І. Тертишніков, який говорить, що роз’яснення рішення – 

це більш повний, ясний, зрозумілий виклад тих фрагментів рішення, які здебільшого 

знаходяться у резолютивній частині та розуміння яких викликає труднощі [260, 

с. 276]. Пленум ВСУ звертає увагу на те, що роз'яснення рішення суду можливе тоді, 

коли воно не містить недоліків, що можуть бути усунені лише ухваленням додатко-

вого рішення, а є незрозумілим, що ускладнює його реалізацію [192].  

Міністерство юстиції України зазначає, що роз’яснення рішення суду не є 
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правовстановлювальним документом, на підставі якого проводиться реєстрація прав 

власності на нерухоме майно. Проте, рішення суду, яким визнано право власності, 

та ухвала суду про виправлення описок чи арифметичних помилок у цьому рішенні, 

або додаткове рішення є такими правовстановлювальними документами [361]. 

Зустрічаються випадки, коли виконавча служба просить роз’яснити рішення 

не з мотивів його незрозумілості, а з приводу дій державного виконавця, які нале-

жить вчинити. Наприклад, ухвалою від 03.02.2014 р. по Печерський районний суд 

м. Києва залишив заяву державного виконавця про роз’яснення рішення суду без за-

доволення. Нею було встановлено, що державним виконавцем ставилося питання 

про те, чи вважається рішення суду, на підставі якого видано даний виконавчий до-

кумент, виконаним. Суд зазначив, що вирішення питання про закінчення виконавчо-

го провадження відноситься до повноважень державного виконавця, і що в даному 

випадку рішення суду є повністю зрозумілим, і буд-якого роз'яснення, з метою його 

подальшого виконання не потребує. А державний виконавець, з урахуванням вста-

новлених судом обставин, повинен прийняти рішення у відповідності до вимог 

ст. 49 ЗУ «Про виконавче провадження» [279]. В даному випадку суд правильно ві-

дмовив у задоволенні заяви про роз’яснення рішення суду, але в мотивувальній час-

тині дав відповідь на питання, яке поставив державний виконавець, вказавши йому 

на п. 8 ч. 1 ст. 49 ЗУ «Про виконавче провадження», який говорить, що виконавче 

провадження підлягає закінченню у разі фактичного виконання в повному обсязі 

рішення згідно з виконавчим документом. 

Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції на факультатив-

них стадіях судового процесу складаються з повноважень при перегляді власних рі-

шень та повноважень, пов’язаних з виконанням рішення. До першої групи відно-

сяться повноваження при перегляді рішення у зв’язку з нововиявленими обставина-

ми та при перегляді заочного рішення. Також ми пропонуємо запровадити процеду-

ру перегляду судом власних ухвал у порядку виправлення процесуальних недоліків, 

яка надала б змогу значно спростити оскарження окремих видів ухвал суду. В свою 

чергу, до повноважень суду, пов’язаних з виконанням рішення, відносяться не тіль-

ки повноваження у виконавчому провадженні, а й дії при виправленні описок та 
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арифметичних помилок у судовому рішенні, прийнятті додаткового рішення та роз'-

ясненні рішення суду. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Моментом виникнення повноважень суду першої інстанції цивільної 

юрисдикції стосовно окремої справи є час отримання її визначеним автоматизова-

ною системою документообігу суддею відповідно до Положення про АСДС. Тому 

першим повноваженням суду першої інстанції цивільної юрисдикції при відкритті 

провадження у справі є повноваження судді по прийнятті справи від відповідальної 

особи – працівника апарату суду 

2. Основними повноваженнями суду першої інстанції цивільної юрисдикції 

на стадії відкриття провадження у справі є: прийнятті справи від відповідальної осо-

би – працівника апарату суду, перевірка дотримання вимог, викладених у статтях 

119 і 120 ЦПК України, та правильність сплати судового збору, залишення позовної 

заяви без руху, встановлення строку на усунення недоліків, продовження строку для 

усунення недоліків, повернення позовної заяви, відмова у відкритті провадження у 

справі, відкриття провадження у справі, об’єднання та роз’єднання позовних вимог, 

вирішення питання про повернення позивачу судового збору та інші. 

Закінченням стадії відкриття провадження є як безпосередньо відкриття про-

вадження у справі так і повернення заяви, або відмова у відкритті провадження у 

справі. 

3. Повноваження суду по відкриттю провадження у справі має наступні особ-

ливості: 1) підставою для його реалізації є заява, подана і оформлена в порядку, 

встановленому ЦПК України; 2) воно здійснюється шляхом прийняття ухвали про 

відкриття провадження; 3) воно створює не тільки процесуальні, але й матеріально-

правові наслідки. 

4. Серед основних повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції 

на стадії провадження у справі до судового розгляду можна визначити наступні: 
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прийняття рішення про доцільність чи недоцільність проведення попереднього су-

дового засідання, а також про призначення судового розгляду, проведення поперед-

нього судового засідання, здійснення підготовчих дій, вирішення питання про склад 

осіб, які братимуть участь у справі та залучення їх, витребування доказів, виклик 

свідків, призначення експертизи, забезпечення доказів, залучення до участі у справі 

спеціаліста, перекладача, особи, яка надає правову допомогу, видача судових дору-

чень щодо збирання доказів, забезпеченню позову та інші. Після здійснення усіх не-

обхідних дій по підготовці справи до судового розгляду, суд визначає час і місце су-

дового розгляду та приймає ухвалу, яка є завершенням підготовки справи до судо-

вого розгляду. 

6. Стадії судового розгляду належить головне місце в цивільному процесі. Її 

поділяють на чотири частини: розгляд справи по суті, судові дебати, ухвалення та 

оголошення рішення. На даній стадії судом може бути здійснено ряд повноважень, 

серед яких відкриття судового засідання, встановлення особи тих, хто з'явився, пе-

ревірка повноважень представників, роз’яснення учасникам процесу їх прав та 

обов’язків, розгляд заяв і клопотань, заслуховування пояснень осіб, які беруть 

участь у справі, дослідження доказів, допит свідків, відкладення розгляду справи, 

оголошення перерви у судовому засіданні, зупинення провадження, закриття прова-

дження, залишення заяви без розгляду, прийняття та проголошення рішення по 

справі. 

Основними під час ухвалення рішення є повноваження суду по задоволенню 

або відмові у задоволенні позову, які можуть бути реалізовані у вигляді: 1) задово-

лення позову в повному обсязі; 2) відмова в задоволенні позову в повному обсязі; 

3) часткове задоволення позову. 

7. Існує три способи перегляду судом першої інстанції цивільної юрисдикції 

власних рішень, ухвал, судових наказів – в порядку провадження у зв’язку з новови-

явленими обставинами, при перегляді заочного рішення та скасування судового на-

казу. Пропонуємо запровадити ще один спосіб: виправлення процесуальних недолі-

ків.  

В порядку виправлення процесуальних недоліків суд матиме змогу перегля-



178 

дати: 1) ухвалу про повернення позовної заяви на підставі ч. 2 ст. 121 ЦПК України 

у випадку, якщо її недоліки були усунені вчасно, проте суду це стало відомо вже пі-

сля прийняття ухвали; 2) ухвалу про залишення заяви без розгляду на підставі п. 3 

ч. 1 ст. 207 ЦПК України, якщо фізична особа-позивач померла, проте суду це стало 

відомо вже після прийняття ухвали; 3) ухвалу про залишення заяви без розгляду на 

підставі п. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК України, якщо позивач надіслав до суду заяву про роз-

гляд справи за його відсутності, проте суд її отримав вже після прийняття ухвали. 

8. Багато повноважень суду також може бути реалізована на стадії виконання 

рішення, серед яких можна виділити повноваження у виконавчому провадженні та 

повноваження, пов’язані з виконанням рішення. 

До повноваження, пов’язані з виконанням рішення відносяться дії суду по 

виправленню описок та арифметичних помилок у судовому рішенні, прийнятті до-

даткового рішення та роз'ясненню рішення суду. 

9. Роль суду у позовному провадженні є здебільшого пасивною: більшість 

повноважень, пов’язаних з доказуванням може бути реалізована тільки за клопотан-

ням сторін. Суд, в свою чергу, повинен сприяти сторонам у наданні доказів, надава-

ти роз’яснення, пояснювати наслідки вчинення різних процесуальних дій та керува-

ти процесом. 

10. Найважливішим із повноважень суду у позовному провадженні вважаємо 

спонукання сторін до мирного врегулювання спору. Дані дії повинні бути здійснені 

судом не просто як формальність, а дуже професійно та грамотно. З’ясування мож-

ливості врегулювання спору до судового розгляду є одним з завдань попереднього 

судового засідання. Проте, після відміни обов’язковості даної стадії, попередній су-

довий розгляд призначається набагато рідше. Саме здатність професійного судді 

знайти справжню причину конфлікту, примирити учасників, схилити їх до компро-

місу є тією перевагою, яка завжди буде ставити його вище за повністю автоматичне 

комп’ютерне судочинство.  
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РОЗДІЛ 3 

ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ В ОКРЕМОМУ ТА 

НАКАЗНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

3.1 Особливості повноважень суду першої інстанції в окремому прова-

дженні 

 

Конструкція окремого провадження фактично відображає традиції римського 

права та вітчизняної законотворчої практики. Його витоки простежуються у римсь-

кому праві, де існувало «безспірне» судочинство, у якому, як і в окремому прова-

дженні, не оспорювалося зазіхання на право чи на річ [53, с. 220-221]. 

ЦПК України визначає окреме провадження як вид непозовного цивільного 

судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження на-

явності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та 

інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи май-

нових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав [350]. 

М. М. Ясинок пропонує розглядати окреме провадження як об’єднання різ-

нопредметних справ непозовного характеру, в яких законодавцем заздалегідь перед-

бачені процесуальні правовідносини, які урегульовано нормами процесуального та 

матеріального права, і які являють собою процесуальний стандарт із встановлення 

юридичних фактів, з якими пов’язується виникнення, зміна, припинення чи охорона 

особистих майнових чи немайнових прав та інтересів особи [365, с. 8]. 

П. Ф. Єлісейкін вважав, що сутність окремого провадження полягає в захисті 

юридичних інтересів шляхом установлення юридичних або доказових фактів. На 

його думку, у справах окремого провадження суд не вирішує ніяких правових пи-

тань [85, с. 8]. В.В. Комаров визначає сутністю окремого провадження за предметом 

судового розгляду та об’єктом судового захисту те, що в ньому відсутній спір про 

право, об’єктом судового захисту є перш за все охоронюваний законом інтерес, а 

предметом судової діяльності – встановлення певних юридичних фактів та станів із 

метою подальшого здійснення заінтересованими особами суб’єктивних прав, а та-
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кож специфічна судова процедура. Об’єктом судового захисту в окремому прова-

дженні можуть бути також і неоспорюванні суб’єктивні права фізичних, юридичних 

осіб або держави [116, с. 32]. 

С. Я. Фурса виділяє головні ознаки окремого провадження, які відрізняють 

його від інших видів проваджень: 1) об'єктом судового захисту є охоронюваний за-

коном інтерес; 2) відсутність спору про право; 3) суб'єктами процесуальних право-

відносин є заявник та заінтересована особа; 4) процесуальним засобом порушення 

справ є заява (скарга) [340, с. 15]. С. С. Бичкова визначальними ознаками окремого 

провадження вважає: 1) несумісність із спором про право; 2) відсутність сторін із 

протилежними інтересами; 3) неможливість застосування низки правових норм, які 

притаманні позовному провадженню, таких, як-от щодо: змагальності, зустрічного 

позову, заміни відповідача, укладення мирової угоди, вирішення справи третейсь-

ким судом; 4) особливості реалізації та виконання рішення суду; 5) специфіка вияву 

низки принципів цивільного процесуального права (диспозитивності, процесуальної 

рівності та ін.) тощо [351, с. 532-533]. Відповідно до цих ознак, можна зробити ви-

сновок, що окреме провадження займає самостійне місце в цивільному судочинстві, 

так як дозволяє особам захищати свої інтереси, коли відсутній спір про право. 

Об’єктом захисту в порядку окремого провадження є інтерес, як факт, який після 

розгляду справи буде породжувати права за межами судового розгляду [133, с. 10]. 

Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції в окремому про-

вадженні відрізняються від позовного. Найбільшою відмінністю є те, що відповідно 

до ч. 2 ст. 235 ЦПК України, суд може за власною ініціативою витребувати необхід-

ні докази з метою з'ясування обставин справи. 

Право на витребування доказів за власною ініціативою суд повинен застосо-

вувати тоді, коли це необхідно для всебічного, повного і об'єктивного з'ясування об-

ставин справи. Проте це право не звільняє заявника від обов’язку подання доказів, а 

тільки спрощує процес доказування, який, порівняно з позовним провадженням, і 

так є спрощеним у зв’язку з відсутністю відповідача по справі. Подання доказів за-

лишається обов’язковим у випадках, визначених ЦПК України для кожного виду 

справ окремого провадження. Наприклад, ст. 258 ЦПК України встановлено, що до 



181 

заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, додаються докази, що 

підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення 

втрачених документів. 

Справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загаль-

них правил, встановлених ЦПК України, за винятком положень щодо змагальності 

та меж судового розгляду. Також ЦПК України встановлює інші особливості розг-

ляду цих справ. Однією з цих особливостей є те, що у справах в порядку окремого 

провадження повноваження суду по призначенню попереднього судового засідання 

заміняється на повноваження по здійсненню підготовчих дій. 

У постанові Пленуму ВСУ від 12.06.2009 р., № 5 «Про застосування норм 

цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до 

судового розгляду» вказано, що враховуючи особливості провадження, попереднє 

судове засідання не проводиться у наказному та в окремому провадженнях, а також 

при вирішенні скарг на дії державного виконавця, клопотань про визнання та вико-

нання рішень іноземних судів. Однак, у справах окремого провадження, зокрема, 

при розгляді справ про обмеження цивільної дієздатності чи визнання фізичної осо-

би недієздатною, про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення 

її померлою чи про відновлення прав на втрачені цінні папери, здійснюються певні 

підготовчі дії, визначені законом [184]. Проте деякі суди у справах окремого прова-

дження попереднє судове засідання призначають. Наприклад, Білоцерківський 

міськрайонний суд Київської області ухвалою від 01.10.2013 р. відкрив провадження 

у справі про встановлення факту родинних відносин та призначив попереднє судове 

засідання на 10.10.2013 р. [268]. 10.10.2013 р. суд за клопотанням представника зая-

вника залучив до участі в розгляді справи як заінтересовану особу Білоцерківську 

міську раду та відклав попереднє судове засідання на 16.10.2013 р. [297]. В наступ-

ній ухвалі від 16.10.2013 р. по даній справі суд зазначив, що врегулювати спір на 

попередньому судовому засіданні не вдалося, оскільки представник заінтересованої 

особи до суду не з’явився. А тому судом на попередньому судовому засіданні уточ-

нені вимоги заявника, визначено факти, які необхідно встановити для вирішення 

справи [308]. Рішенням від 15.11.2013 р. суд відмовив в задоволенні вищевказаної 
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заяви у зв’язку з тим, що заявник не надав суду доказів на підтвердження фактів. 

При цьому докази, які подав заявник в копіях, а не в оригіналах, суд до уваги не 

прийняв, а саме: копію виписки з погосподарської книги сільської ради та довідки 

про неможливість відновлення втрачених документів [209]. 

Виходячи зі змісту цих ухвал та рішення суду можна виділити наступні про-

цесуально-правові помилки:1) суд не залишив заяву без руху у зв’язку з неподанням 

оригіналу довідки про неможливість відновлення втрачених документів, наявність 

якої є обов’язковою відповідно до ч. 2 ст. 258 ЦПК України; 2) суд призначив попе-

реднє судове засідання у справі окремого провадження; 3) суд мав намір врегулюва-

ти «спір» мирним шляхом при відсутності самого спору і при забороні закриття 

справи в окремому провадження у зв’язку з укладенням мирової угоди, яка передба-

чена ч. 5 ст. 253 ЦПК; 4) суд не скористався своїм правом на витребування оригіна-

лів наданих заявником документів, що може свідчити про невжиття усіх належних 

заходів щодо всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи; 5) по-

бачивши відсутність оригіналу довідки про неможливість відновлення втрачених 

документів після відкриття провадження, суд повинен був надати час для усунення 

недоліків, а у випадку якщо вони не усунені – залишити заяву без розгляду відпові-

дно до п. 8 ч. 1 ст. 207 ЦПК замість того, щоб відмовляти у задоволенні заяви. 

Повноваження суду по відкриттю провадження в окремому провадженні 

має також свої особливості. 

Неоднозначно тлумачиться судами і вимога ч. 4 ст. 235 ЦПК України, яка го-

ворить, що справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінте-

ресованих осіб. Хоча в ЦПК України і не вказано, що заявник зобов’язаний вказати 

у заяві заінтересовану особу, судді часто приходять до такого висновку та залиша-

ють відповідні заяви без руху. Інші судді – відкривають провадження та залучають 

заінтересованих осіб самостійно, або вирішують справу тільки за участю заявника. 

Ці розбіжності проявляються навіть в межах одного суду, наприклад ухвалою 

Голосіївського районного суду м. Києва від 26.09.2013 р. залишено заяву про розір-

вання шлюбу без руху у зв’язку з тим, що в ній не вказано заінтересованої особи, 

якою, на думку суду, повинен був бути відділ реєстрації актів цивільного стану Го-
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лосіївського районного управління юстиції в місті Києві [328]. Ухвалою Голосіївсь-

кого районного суду від 16.08.2013 р. по іншій справі про розірвання шлюбу, незва-

жаючи на відсутність заінтересованої особи, провадження було відкрито [307], а 

04.10.2013 р. без залучення заінтересованої особи було прийняте рішення [202]. 

Незважаючи на дуже велику кількість ухвал про залишення подібних заяв без 

руху, до апеляційної інстанції вони доходили дуже рідко. Це пояснюється тим, що в 

більшості випадків такі недоліки дуже просто усунути. В Єдиному державному ре-

єстрі судових рішень є невелика кількість ухвал, з яких можна сформувати висновок 

про позицію судів апеляційної інстанції з приводу обов’язковості зазначення заінте-

ресованих осіб у заяві в окремому провадженні. Серед них ухвала колегії суддів су-

дової палати в цивільних справах Апеляційного суду Івано-Франківської області від 

16.04.2013 р., в якій суд встановивши, що зазначення заінтересованої особи є обов'я-

зковим при розгляді справ окремого провадження [306]. Схожої позиції дотримуєть-

ся і колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду мі-

ста Києва в ухвалі від 10.04.2013 р. [295]. Для того, щоб розібратися з правильністю 

тлумачення судами норм ч. 4 ст. 235 ЦПК України, необхідно виходити з того, що 

окреме провадження застосовується тільки для безспірних справ, а також його мети, 

якою С.С. Бичкова визначає охорону прав та інтересів заявника [351, с. 365]. Вважа-

ємо, що для охорони прав та інтересів заявника, залучення заінтересованої особи не 

є обов’язковим, проте заінтересована особа може вказати на наявність спору про 

право, що є підставою для залишення заяви без розгляду. Заінтересована особа може 

виступати як на боці заявника, так і проти нього. Дотримуємося думки, що доціль-

ність залучення заінтересованих осіб суд повинен оцінювати по аналогії з доцільніс-

тю залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, 

у позовному провадженні. Основним критерієм повинно бути те, чи рішення в спра-

ві може вплинути на їх права або обов'язки щодо заявника. 

Залучення в справу окремого провадження про розірвання шлюбу в якості за-

інтересованої особи відділу реєстрації актів цивільного стану вважаємо настільки ж 

недоцільним, як і державну нотаріальну контору чи приватного нотаріуса в якості 

третьої особи у справі про надання додаткового строку для прийняття спадщини. З 
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приводу нотаріуса в даному випадку є Постанова Пленуму ВСУ від 30.05.2008 р., 

№ 7 «Про судову практику у справах про спадкування», п. 18 якої передбачено, що у 

справах про спадкування нотаріуси не є заінтересованими особами і не повинні за-

лучатися до участі у справі [196]. Також про те, що при розгляді справи про визна-

чення додаткового строку на прийняття спадщини не потрібно залучати нотаріуса, в 

якості третьої особи, зазначено у листі ВССУ від 16.05.2013 р. «Про судову практи-

ку розгляду цивільних справ про спадкування» [195]. 

Стосовно заінтересованих осіб в окремому провадженні ситуація складніша, 

ніж з третіми особами. А.Ю. Францифоров дотримується думки, що заявник та інша 

заінтересована особа відрізняються тільки тим, що по ініціативі заявника відкрива-

ється провадження по справі. Тому обох цих учасників він називає заінтересованими 

особами [337, с. 45]. А їх головною ознакою визначає наявність юридичного інте-

ресу до вирішення справи [338, с. 9]. Р.Є. Гукасян вважає, що процесуальний юри-

дичний інтерес являє собою засновану на юридичних нормах об’єктивно існуючу 

соціальну потребу в цивільному процесі, яка відображається в такому відношенні 

громадян і юридичних осіб, прокурора, органів державного управління та інших ор-

ганізацій до цивільної справи, при якому захист прав та охоронюваних законом ін-

тересів, здійснення службових функцій та задоволення суспільного інтересу знахо-

диться в залежності від судового рішення в даній справі [64, с. 47]. 

Юридичний інтерес заінтересованої особи повинен полягати в наслідках, які 

для неї настануть при прийняті судового рішення. Якщо цей інтерес полягає у здійс-

ненні службових функцій, які залежать від рішення суду, вважаємо, що дані особи 

повинні обов’язково залучатися до справи в випадках, прямо передбачених законом. 

В інших ситуаціях суд повинен підходити до кожної справи окремо. Тобто, участь 

органу опіки та піклування в справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи чи визнання фізичної особи недієздатною є беззаперечною. Також доцільним 

є залучення органу місцевого самоврядування в справу про встановлення факту пос-

тійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини в разі відсутності 

інших спадкоємців, але викликає сумніви доцільність залучення до даної справи но-

таріуса чи управління юстиції. Також недоцільним вважаємо залучення відділу ре-
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єстрації актів цивільного стану у справу про розірвання шлюбу. 

Відповідно до вищенаведеного, пропонуємо перший абзац ч. 4 ст. 235 ЦПК 

України викласти в редакції: «Справи окремого провадження суд розглядає за учас-

тю заявника і заінтересованих осіб. Участь заінтересованих осіб у справі є нео-

бов’язковою, якщо інше прямо не передбачено даним Кодексом». 

Вважаємо, що при реалізації повноваження по залученню заінтересованих 

осіб суд повинен дотримуватися принципу добровільності та диспозитивності у від-

ношенні до них. Заінтересована особа не може бути залучена в справу без її згоди. 

Відповідно до цього, залучення заінтересованої особи доцільно було б проводити в 

порядку, передбаченому для залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних 

вимог. Тому пропонуємо також доповнити ч. 4 ст. 235 ЦПК України абзацом «Залу-

чення до участі у справі заінтересованих осіб відбувається в порядку, передбачено-

му статтею 36 цього Кодексу». 

Ще однією помилкою, яка часто зустрічається у справах окремого прова-

дження, є вжиття заявниками і окремими судами терміну «зацікавлена особа» за-

мість правильного «заінтересована особа». Прикладом цього є, ухвала Центрального 

районного суду м. Сімферополя АР Крим від 25.01.2014 р. залишив заяву про вста-

новлення факту належності правовстановлюючого документу без руху у зв’язку з 

тим, що в ній не вказані «зацікавлені особи» [323]. Іншим прикладом є ухвала Ше-

петівського міськрайонного суду Хмельницької області від 20.01.2014 р., де однією 

з підстав залишення заяви про встановлення факту родинних відносин без руху було 

те, що заявником не уточнено коло заінтересованих осіб, натомість зазначено заці-

кавлену особу, що не відповідає вимогам ч. 2 ст. 26, ч. 4 ст. 235 ЦПК України [315]. 

На нашу думку, причиною багатьох помилок як з боку судів, так і з боку заявників, є 

недостатнє регламентування положень окремого провадження нормами ЦПК Украї-

ни та юридична неграмотність. 

Важливим фактором, який впливає на повноваження суду в окремому прова-

дженні є склад суду. Особливістю певних справ окремого провадження, перелік 

яких передбачено ч. 4 ст. 234 ЦПК України є те, що їх розгляд проводиться судом у 

складі одного судді та двох народних засідателів. Це стосується справ про обмежен-
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ня цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та 

поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою чи оголошення її померлою, усиновлення, надання особі психіатричної 

допомоги в примусовому порядку, та про примусову госпіталізацію до протитубер-

кульозного закладу. Дана особливість передбачена тому, що контроль за розглядом 

цих категорій справ є дуже важливим. 

С.О. Іваницький говорить, що участь народу у здійсненні правосуддя є кон-

ституційним принципом судової влади України, що становить врегульовану чинним 

законодавством систему правоположень, які визначають право представників наро-

ду здійснювати судову функцію державної влади шляхом безпосередньої участі у 

відправленні правосуддя через народних засідателів і присяжних [96, с. 6]. 

Абзацом 2 ч. 1 ст. 58 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що на-

родні засідателі під час розгляду і вирішення справ користуються повноваженнями 

судді [197]. В тому числі вони зобов’язані своєчасно, справедливо та безсторонньо 

розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і 

правил судочинства, дотримуватися правил суддівської етики, виявляти повагу до 

учасників процесу, не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охо-

роняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового 

засідання, виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодав-

ством у сфері запобігання корупції. 

О.С. Захарова ставить під сумнів доречність існування інституту народних 

засідателів. Вона вказує, що категорії справ, які повинні розглядатися з 

обов’язковою участю народних засідателів не такі вже й прості, і якщо виникає си-

туація, коли суддя-професіонал не погоджується з тим, як треба вирішити справу, 

постає питання – хто буде технічно виготовляти рішення чи ухвалу суду? Якщо суд-

дя-професіонал, то чому він, коли йому треба буде писати окрему думку? Якщо ж 

судді-народні засідателі, то чи спроможні вони будуть виготовити процесуальний 

документ, який би відповідав усім вимогам закону і щоб у опонентів не з’явилося 

підстав сподіватися на скасування такого процесуального документа? Вона підкрес-

лює, що більше прозорості у роботі судових органів буде забезпечуватися не участю 
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народних засідателів у відправленні правосуддя, а більш ефективною дією принципу 

гласності і відкритості у роботі судових архівів [90, с. 7]. 

Дії народних засідателів, які фактично мають повноваження судді, проте не 

завжди мають відповідну освіту та кваліфікацію, у судовому засіданні можуть бути 

підставою скасування рішення суду. Наприклад, однією з підстав скасування рішен-

ня Суворовського районного суду м. Херсона від 03.02.2011 р. про визнання особи 

недієздатною було те, що у порушення принципів неупередженості та безсторонно-

сті, народні засідателі, які приймали участь у розгляді справи, висловили свої думки 

щодо заявлених вимог у залі судового засідання, про що зазначається у протоколі 

судового засідання і є одним із істотних порушень процесуального права, які тяг-

нуть за собою скасування судових рішень [333]. Дотримується думки про недоціль-

ність інституту народних засідателів та пропонує його виключити з ЦПК України і 

М. М. Ясинок, а питання контролю за судовим розглядом справ про усиновлення, 

визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення померлою, обмеження 

цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, на-

дання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку покласти на органи мі-

сцевого самоврядування і прокуратуру [364, с. 163]. 

Також в окремому провадженні існують певні особливості реалізації судом 

повноважень по залишенню заяви без розгляду. Перша його особливість полягає в 

тому, що справи окремого провадження не можуть бути передані на розгляд третей-

ського суду. Тому суд не може з цієї підстави не залишити заяву без розгляду, але й 

не має права пропонувати сторонам передати справу на розгляд третейському суду. 

Третейський суд – це недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою 

або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у по-

рядку, встановленому ЗУ «Про третейські суди», для вирішення спорів, що виника-

ють із цивільних та господарських правовідносин [198]. Виходячи з цього, третейсь-

кий суд не має права встановлювати безспірні факти.  

Другою особливістю повноважень суду по залишенню заяви без розгляду є 

випадок, коли під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає 

спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження. Тоді суд зо-
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бов’язаний залишає заяву без розгляду і роз'яснити заінтересованим особам, що во-

ни мають право подати позов на загальних підставах. 

Також особливістю повноважень суду по закриттю провадження у справі є 

те, що справа окремого провадження не може бути закрита у зв'язку з укладенням 

мирової угоди. 

Основною ознакою окремого провадження є те, що воно застосовується тіль-

ки для вирішення безспірних справ. На цьому й ґрунтується роль суду та особливос-

ті реалізації його повноважень. Вважаємо, що запропонований нами порядок залу-

чення заінтересованих осіб у справах окремого провадження надасть змогу краще 

зрозуміти призначення даного процесуального інституту та уникнути порушень 

прав та свобод учасників процесу. 

 

 

 

3.2 Особливості повноважень суду першої інстанції в наказному 

провадженні 

 

Постановою ВССУ від 23.12.2011 р. № 14 «Про практику розгляду судами 

заяв у порядку наказного провадження» визначено, що наказне провадження є само-

стійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному судочинстві при 

розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках 

за заявою особи, якій належить право вимоги, без судового засідання і виклику стя-

гувача та боржника на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, 

який є особливою формою судового рішення [190]. Більш вдалим є визначення, дане 

М. В. Вербіцькою, відповідно до якого, наказне провадження – це самостійний, 

спрощений вид провадження в цивільному процесі, застосування якого обумовлене 

правовою природою матеріально-правових вимог стягувача, їх безспірністю, а також 

достовірністю письмових документів, що підтверджують ці вимоги [30, с. 3]. 

Наказне провадження є спрощеним видом провадження у зв’язку з безспірні-

стю доказів. Т.М. Кучер говорить, що саме цю безспірність і матеріально, і процесу-
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ально слід довести як одній, так і іншій стороні провадження (ст. 60 ЦПК України), 

в чому і виявиться змагальність та диспозитивність цивільного процесу [133, с. 14]. 

Особливості розгляду справ наказного провадження передбачені розділом ІІ 

ЦПК України. Статтею 96 ЦПК України передбачено вимоги, за якими може бути 

видано судовий наказ. Відповідно до даних судової статистики, в Україні за 2014 рік 

найбільше видано судових наказів про стягнення заборгованості за оплату житлово-

комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомов-

лення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заяв-

ником на суму заборгованості, частка яких становила 91,6 % від загальної кількості. 

Наступним йдуть судові накази про стягнення нарахованої, але не виплаченої пра-

цівникам суми заробітної плати, частка яких від кількості виданих становила 8 %. 

Частка решти судових наказів дуже мала – 0,4% [2]. 

М. В. Вербіцька наказне провадження поділяє на 4 етапи: 1) відкриття наказ-

ного провадження (прийняття судом заяви про видачу судового наказу); 2) видача 

судового наказу та набрання ним законної сили; 3) скасування судового наказу; 

4) виконання судового наказу [30, с. 5]. На етапі відкриття наказного провадження 

суд здійснює наступні повноваження: 1) приймає заяву про видачу судового наказу; 

2) перевіряє відповідність заяви вимогам, встановленим ЦПК України; 3) приймає 

ухвалу про відкриття наказного провадження. 

Повноваження суду по прийняттю заяви про видачу судового наказу аналогі-

чні прийняттю позовної заяви. При цьому, моментом виникнення повноважень суду 

у наказному провадженні ми вважаємо час прийняття справи від відповідальної осо-

би – працівника апарату суду. 

Повноваження по перевірці відповідності заяви вимогам, встановленим ЦПК 

України мають свої особливості. За її результатами, суд може заяву прийняти, зали-

шити без руху та надати час на усунення недоліків, повернути заяву, або відмовити 

у прийнятті заяви. Суд повинен залишити заяву без руху та надати час на усунення 

недоліків, якщо вона не відповідає вимогам, встановленим ст. 98 ЦПК України. Да-

на процедура повністю аналогічна позовному провадженню. 

Ст. 100 ЦПК України передбачені підстави повернення та відмови у прийн-
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ятті заяви про видачу судового наказу. У випадку їх наявності, суд постановляє від-

повідну ухвалу. В.М. Кравчук та О.І. Угриновська вказують, що досить часто підс-

тавою для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу є сплив позовної 

давності. Аналізуючи дану проблему вони приходять до висновку, що суди не по-

винні відмовляти у прийнятті заяв з підстав спливу строку позовної давності, адже у 

разу винесення судового наказу щодо зобов’язання, за яким сплив строк позовної 

давності, боржник має право на скасування судового наказу [125, с. 289]. 

Дійсно, ч. 2 ст. 267 ЦК України передбачено, що заява про захист цивільного 

права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позо-

вної давності, а в ч. 3 зазначено, що позовна давність застосовується судом лише за 

заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення [344, с. 267]. З іншого 

боку, пропуск позовної давності, відповідно до ч. 9 Постанови Пленуму ВССУ від 

23.12.2011 р. № 14 «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного прова-

дження», є обставиною, яка свідчить про наявність спору про право, тому така ви-

мога може бути вирішена лише у позовному провадженні [190]. Хоч з часу прийнят-

тя вказаної постанови Пленуму ВССУ минуло вже багато часу, проте суди продов-

жують неоднозначно вирішувати питання про прийняття заяв, поданих після спливу 

строку позовної давності. Крім цього, вищевказана постанова не вирішила наступної 

проблеми: заявник, знаючи що йому відмовлять у прийнятті заяви про видачу судо-

вого наказу, все одно змушений подавати заяву спочатку в наказному провадженні, 

інакше позовну заяву в нього просто не приймуть. 

Для виправлення вищенаведеної ситуації, пропонуємо ст. 96 ЦПК України 

доповнити частиною 2 наступного змісту: «Судовий наказ не може бути видано по 

вимозі, по якій сплив строк позовної давності.», а ч. 3 ст. 118 викласти в редакції: 

«Позовна заява щодо вимог, визначених у частині першій статті 96 цього Кодексу, 

крім випадку, передбаченого ч. 2 ст. 96, може бути подана тільки в разі відмови у 

прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасування його судом». 

Повноваження по відкриттю наказного провадження реалізується судом 

тільки тоді, коли підстави для відмови у прийнятті заяви, її повернення, чи зали-

шення без руху відсутні. Дане повноваження реалізується шляхом прийняття відпо-
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відної ухвали. На відміну від позовного провадження, питання про відкриття наказ-

ного провадження або відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу, суддя 

вирішує не пізніше наступного дня з дня надходження заяви до суду чи закінчення 

строку, встановленого для усунення недоліків заяви про видачу судового наказу, а 

не протягом трьох днів. 

Після прийняття ухвали про відкриття наказного провадження суд перехо-

дить до наступного етапу – видачі судового наказу та набрання ним законної сили. 

Як перевагою, так і недоліком наказного провадження, є те, що видача судового на-

казу проводиться без судового засідання і виклику стягувача та боржника для заслу-

ховування їх пояснень. Перевагою даний порядок можна назвати тому, що видача 

судового наказу відбувається набагато швидше, ніж розгляд справи в позовному 

провадженні. Недоліком при цьому є порушення принципу змагальності та інших 

принципів цивільного судочинства. 

Т. М. Кучер говорить, що ЦПК України, Конвенція про захист прав і основ-

них свобод людини та Конституція України гарантують кожній особі, яка бере 

участь у справі, рівність сторін, проте в наказному провадженні це не може бути до-

тримане, бо одразу за заявою особи, яка звернулася до суду, видається судовий на-

каз, тобто суд наперед приймає сторону заявника. Аналогічна ситуація виявляється і 

з принципами публічності, гласності, відкритості, оскільки в самій правовій нормі 

щодо порядку розгляду заяв про видачу судового наказу чітко встановлено виняток 

щодо виклику сторін, проведення судового засідання, заслуховування пояснень осіб, 

які беруть участь у справі [133, с. 14]. Тому вона пропонує ввести такі стадії: 1) при-

йняти заяву про видачу судового наказу; 2) у визначений в ухвалі суду час отримати 

від боржника письмові заперечення; 3) дослідити заяву, заперечення та надані заяв-

ником і боржником безспірні докази, здійснити їх оцінку відповідно до статті 212 

ЦПК; 4) видати судовий наказ або відмовити у видачі судового наказу [133, с. 17].  

На нашу думку, запропоновані Т. М. Кучер зміни сприяли б збільшенню у 

декілька разів часу на винесення судового наказу, що зменшило б його переваги пе-

ред позовним провадженням та більше навантажило б судову систему. 

Стаття 102 ЦПК України носить назву «Порядок розгляду заяв про видачу 
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судового наказу», проте, виходячи з її змісту, після прийняття судом ухвали про від-

криття наказного провадження, ніякий розгляд заяви більше не проводиться. Суд 

просто зобов’язаний у триденний строк з моменту її постановлення видати судовий 

наказ по суті заявлених вимог. Тому, фактично, на стадії видачі судового наказу суд 

позбавлений права досліджувати докази та перевіряти правильність нарахування 

суми коштів, яку заявник просить стягнути. Ці обставини повинні бути перевірені 

ще до моменту відкриття наказного провадження. 

Дослідивши зміст ст. 100 та 102 ЦПК України можна зробити наступні ви-

сновки: 1) суд не має права відмовити у прийнятті заяви про видачу судового наказу 

після того, як наказне провадження вже відкрито; 2) суд має право «відмовити у 

прийнятті заяви про видачу судового наказу», проте не має повноважень «відмовити 

у видачі судового наказу». 

Виходячи з вищенаведеного, у суду повинні бути також повноваження зали-

шити заяву про видачу судового наказу без розгляду.  

Ми погоджуємося з постановою Пленуму ВССУ від 23.12.2011 р. № 14, в п. 6 

якої зазначено, що враховуючи принцип диспозитивності цивільного судочинства, 

не буде суперечити вимогам ЦПК України подання заяви про залишення заяви про 

видачу судового наказу без розгляду після постановлення ухвали про відкриття на-

казного провадження, але до моменту видачі судового наказу [190]. На практиці, 

найбільш поширеною підставою залишення заяви про видачу судового наказу без 

розгляду є отримання судом відповідної заяви [325; 326]. Також зустрічаються ви-

падки залишення заяви без розгляду у зв’язку з несплатою судового збору [298]. 

Реалізуючи повноваження по прийняттю судового наказу, суддя безпосеред-

ньо складає та підписує судовий наказ. В ньому зазначаються дата видачі наказу, 

найменування суду, прізвище та ініціали судді, який видав судовий наказ, ім'я (на-

йменування) стягувача і боржника, їх місце проживання або місцезнаходження, по-

силання на закон, на підставі якого підлягають задоволенню заявлені вимоги, сума 

грошових коштів, які підлягають стягненню, а також розрахунковий рахунок борж-

ника (юридичної особи) в установі банку, з якого повинні бути стягнуті грошові ко-

шти, якщо такий повідомлений заявником, сума судових витрат, що сплачена заяв-
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ником і підлягає стягненню на його користь з боржника, відомості про порядок та 

строки подання заяви про скасування судового наказу. 

В судовому наказі, на відміну від судового рішення у позовному проваджен-

ні, повністю відсутня описова частина, а також дуже скорочена мотивувальна, з якої 

обов’язковою є наявність тільки посилання на закон, на підставі якого підлягають 

задоволенню заявлені вимоги, тому більшість судів не деталізують ні підстав вини-

кнення заборгованості, ні періоду за який вона нарахована [255; 254]. Вважаємо 

більш доречним підхід суддів, які вказують період, за який відповідна сума була на-

рахована [252], а також її розрахунок [253]. Це робить судовий наказ більш зрозумі-

лим для боржника.  

Суд зобов’язаний не пізніше наступного дня після видачі, надіслати борж-

никові копію судового наказу та копію заяви стягувача з копіями доданих до неї до-

кументів рекомендованим листом із повідомленням. З датою отримання цих доку-

ментів пов’язаний початок відрахування терміну на подання заяви про скасування 

судового наказу, який становить 10 днів. Судовий наказ набирає чинності у разі не-

надходження від боржника заяви про скасування судового наказу протягом трьох 

днів після закінчення строку на її подання. На цьому етапі недоліком у наказному 

провадження М.В. Вербіцька визначає те, що в боржника безпідставно забрали мо-

жливість заперечити судовий наказ у випадку його відсутності за вказаною адресою. 

Заслуговує уваги думка, що це правило порушує рівновагу прав стягувача та борж-

ника, звужуючи можливості останнього в наказному провадженні. Тому вона про-

понує включити до ЦПК України правило про те, що у випадку неможливості вру-

чення боржникові копії судового наказу внаслідок його відсутності за вказаною ад-

ресою суд має постановляти ухвалу про скасування судового наказу [30, с. 5]. 

Відповідно до статистичних даних щодо розгляду місцевими загальними су-

дами справ та матеріалів у порядку цивільного судочинства [223], за 2014 рік судами 

було розглянуто 270 082 справ наказного провадження, з яких було задоволено 

226 705, тобто 80,65%. В тому числі 14 798 заяв про скасування судового наказу, з 

яких задоволено 12 607. Відповідно до цих даних, було скасовано 5,6 % від кількості 

виданих судових наказів, що на нашу думку є незначним показником та може свід-
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чити про ефективність наказного провадження, питома вага справ якого від загаль-

ної кількості розглянутих справ в порядку цивільного судочинства становить 

20,76 %. 

Одним зі способів перегляду судом власних рішень, який є характерним для 

наказного провадження, є скасування судового наказу. Основними повноваженнями 

суду на стадії скасування судового наказу, передбаченими розділом ІІ ЦПК України 

є: 1) поновлення строку для подання заяви про скасування судового наказу; 2) зупи-

нення виконання судового наказу; 3) залишення заяви про скасування судового на-

казу без руху та надання строку для усунення недоліків; 4) повернення заяви про 

скасування судового наказу; 5) залишення заяви про скасування судового наказу без 

розгляду; 6) прийняття заяви про скасування судового наказу; 7) призначення часу і 

місця розгляду заяви про скасування судового наказу; 8) розгляд заяви про скасу-

вання судового наказу у відкритому судовому засіданні; 9) залишення заяви про 

скасування судового наказу без задоволення; 10) скасування судового наказу та 

роз'яснення, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті у позовному 

провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову; 11) зміна 

судового наказу. Більшість вказаних повноважень є аналогічними повноваженням 

суду у позовному провадженні, проте мають свої особливості. Зокрема, суд повинен 

вирішити питання про зупинення виконання судового наказу після того, як поновить 

строк для подання відповідної заяви.  

Також особливістю наказного провадження є те, що у судовому засіданні 

проводиться тільки розгляд заяви про скасування судового наказу. Усі решта стадії 

проходять без судового засідання і виклику сторін. Підчас судового засідання голо-

вуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто із викликаних осіб з'явився, вста-

новлює їх особу, перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє 

зміст заяви про скасування судового наказу і з'ясовує думку осіб, які беруть участь у 

розгляді такої заяви. Проте цим повноваження суду у наказному провадженні не об-

межуються. Голосуючий повинен оголосити склад суду, роз'яснити особам, які бе-

руть участь у справі, їх права та обов'язки, право заявити відвід судді, а також має 

право вчиняти і інші дії, пов’язані з проведенням судового засідання: вирішувати 
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питання про участь сторони у судовому засіданні в режимі відеоконференції, дослі-

джувати подані докази, вживати заходи для забезпечення в судовому засіданні на-

лежного порядку. 

За результатами розгляду заяви про скасування судового наказу його може 

бути скасовано, змінено, чи залишено без змін. Дані повноваження схожі на повно-

важення суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду скарги на судовий наказ, 

передбачені ч. 3 ст. 307 ЦПК України. Вважаємо, що спрощений порядок скасуван-

ня судового наказу самим судом є фактором, який дозволяє компенсувати спроще-

ний порядок його видання, тим самим урівноваживши процесуальні можливості за-

явника і боржника у наказному провадженні. 

З приводу повноважень суду по скасуванню судового наказу, заслуговує ува-

ги думка О.М. Великороди, який пропонує передбачити в ЦПК України можливість 

скасування судового наказу в спрощеному порядку не тільки за заявою боржника, 

але і за заявою особи, права та інтереси якої порушуються відповідним судовим на-

казом [27, с. 38]. Також, досліджуючи це питання, О.М. Великорода пропонує роз-

ширити перелік вимог, за якими може бути видано судовий наказ, і передбачити 

можливість стягнення в порядку наказного провадження не тільки грошових коштів, 

але й майна (в тому числі нерухомого) [27, с. 38]. 

На нашу думку, незважаючи на невелику кількість вимог, за якими може бу-

ти видано судовий наказ, кількість справ, які суди розглядають в порядку наказного 

провадження протягом року є досить значною, а відсоток скасованих наказів неве-

ликий. У вимогах, пов’язаних з стягненням нерухомого майна набагато більша ймо-

вірність існування спору про право, ніж в вимогах, які зараз передбачені ч. 1 ст. 96 

ЦПК України. Розширення цього переліку зменшить ефективність системи наказно-

го провадження загалом. Також необхідно добре подумати перед тим, як надавати 

повноваження суду приймати рішення з важливих питань без надання можливості 

іншій стороні висловити свою позицію, як це відбувається зараз в наказному прова-

дженні. 

Крім О.М. Великороди, на можливість розширення кола вимог, за якими мо-

же бути видано судовий наказ звертає увагу багато вчених. Наприклад, Г. М. Ахмач 
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пропонує доповнити відповідний перелік вимогою про компенсацію витрат на про-

ведення розшуку не тільки транспортних засобів боржника, а будь-якого його майна 

[7, с. 325-326], О. В. Куценко – про стягнення заборгованості по договору страху-

вання [132, с. 494.], Б. Левківський – про присудження аліментів одному з подруж-

жя, який потребує матеріальної допомоги в розмірі прожиткового мінімуму доходів 

громадян затвердженого для відповідної категорії осіб, за умови що на момент звер-

нення інший з подружжя може її надавати та про стягнення частини доходу (заробі-

тної плати) працюючого подружжя у розмірі 50 % на користь подружжя який потре-

бує матеріальної допомоги, за умови що на момент звернення шлюб є правозгідний, 

не визнаний недійсним за рішенням суду [134, с. 49]. 

У науковій літературі існує думка про необхідність передання повноважень 

по розгляду безспірних вимог до інших органів приватноправової юрисдикції, зок-

рема нотаріату [224, с. 290; 115, с. 155]. Також ця позиція була відображена і у Кон-

цепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні 

відповідно до європейських стандартів від 10.05.2006 р. [188]. Вважаємо, що дані 

зміни сприяли б зменшенню навантаження на судову систему, проте одночасно з 

цим необхідно було б передбачити простий, дієвий, зрозумілий та швидкий меха-

нізм оскарження відповідних рішень нотаріуса. Інший варіант вирішення цієї про-

блеми пропонує Р.О. Куйбіда – створення технічних можливостей для повного елек-

тронного провадження у цивільних справах щодо видачі судового наказу [129]. 

Наказне провадження є дуже дієвим механізмом спрощення судових проце-

дур, який дозволяє, з одного боку, розвантажити суди, а з іншого – мінімізувати ча-

сові та матеріальні витрати його учасників для стягнення безспірних коштів. Най-

більш доцільними шляхами вдосконалення цього інституту вважаємо розширення 

переліку вимог, за якими може бути виданий судовий наказ. Проте, ці вимоги по-

винні бути безспірними, виражатися лише в грошових коштах, а не майні. 

Також ми дотримуємося думки про необхідність внесення до ЦПК України 

змін, які б прямо передбачали заборону видачі судового наказу по вимозі, по якій 

сплив строк позовної давності та дозволяли б особам в цьому випадку звертатися до 

суду відразу в порядку позовного провадження. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Багато повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції в окремо-

му та наказному провадженні збігаються з повноваженнями позовного провадження, 

проте існують і свої особливості, які випливають з їх непозовного характеру і ролі 

суду, яку він виконує.  

2. Основною особливістю, яка впливає на реалізацію судом повноважень в 

окремому провадженні є обмеження принципу диспозитивності, що дозволяє судам 

самостійно залучати заінтересованих осіб та витребовувати необхідні докази.  

3. Вважаємо, що участь заінтересованих осіб повинна бути обов’язковою не у 

всіх категоріях справ окремого провадження, а тільки в випадках, прямо передбаче-

них ЦПК України. При реалізації повноваження по залученню заінтересованих осіб 

суд повинен дотримуватися принципу добровільності та диспозитивності у відно-

шенні до них та проводити його в порядку, передбаченому для залучення третіх 

осіб, які не заявляють самостійних вимог. 

4. Повноваження суду у наказному провадженні дуже формалізовані та поля-

гають, в основному, у перевірці заяви та видачі наказу, тому багато науковців про-

понують передати їх до органів нотаріату. Вважаємо, що такі зміни сприяли б змен-

шенню навантаження на судову систему, проте одночасно з цим необхідно передба-

чити простий, дієвий, зрозумілий та швидкий механізм оскарження відповідних рі-

шень нотаріуса. 

5. Видача судового наказу проводиться без судового засідання і виклику стя-

гувача та боржника для заслуховування їх пояснень. Проте, спрощений механізм 

видачі судового наказу урівноважує спрощений порядок його скасування. Вважаємо 

за недоцільне ускладнення даної процедури, так як вона може втратити усі свої пе-

реваги перед позовним провадженням. 

6. Підтримуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України про немож-

ливість видачі судового наказу по вимогах, по яких пропущений строк позовної да-

вності, вважаємо за необхідне прямо закріпити дану норму в ЦПК України.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснене теоретичне узагальнення та запропоноване нове вирі-

шення наукової проблеми повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції. 

Основні висновки дисертаційного дослідження полягають у такому: 

1. Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції – це нерозривно 

пов’язані між собою права і обов’язки, що можуть бути безпосередньо втілені у діях 

суду, спрямовані на розгляд усіх справ, що підлягають вирішенню в порядку циві-

льного судочинства, та вчинення інших дій, якими наділено суд першої інстанції 

цивільної юрисдикції відповідно до норм цивільно-процесуального законодавства 

для досягнення завдань цивільного судочинства. 

2. Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції утворюють між 

собою систему та як система взаємодіють з іншими правовими категоріями. Також, 

як система, вони можуть бути класифіковані за різними ознаками, а також на них 

впливають різноманітні фактори. До них відносяться дії самого суду, інших судів, 

дії (чи бездіяльність) учасників цивільного процесу, дії будь-яких інших осіб, підп-

риємств, установ, організацій, державних органів, юридичні події, внутрішні пере-

конання судді та суддівський розсуд.  

3. Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції на території 

України розвивалися в різні епохи в залежності від діючого на той час законодавст-

ва та судової системи. Хоч історично різні території сучасної України і належали до 

різних держав, проте основними етапами розвитку повноважень є наступні: антич-

ний (VI ст. до н. е. – VI ст. н. е.); додержавно-общинний (І - IX ст.); період Київської 

Русі (IX – XIII ст.); період Галицько-Волинського князівства (XIII-XIV ст.); період 

Великого князівства Литовського та Польського королівства (XIV - XVI ст.); період 

Речі Посполитої, Запорізької Січі та Гетьманщини (XVI – XVIII ст.); період Російсь-

кої імперії, Австрійської імперії, Австро-Угорщини (XVIII-XX ст.); період «Україн-

ської революції» (1917-1921 рр.); радянський (1917-1991 рр.); сучасний (з 1991 р.). 

4. Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції виникають з 

моменту отримання справи визначеним автоматизованою системою документообігу 
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суддею. До цього можна говорити тільки про існування цивільно-процесуальних ві-

дносин між позивачем і судом та окремих обов’язків працівників апарату суду, які 

до категорії повноважень не входять. 

5. Строк для усунення недоліків повинен обчислюватись з дня отримання по-

зивачем ухвали про залишення заяви без руху. Для захисту прав позивача необхідно 

збільшити строк для вирішення питання про відкриття провадження до 10 днів з дня 

закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, а також закріпити повно-

важення суду по продовженню строку для усунення недоліків позовної заяви на 5 

днів на підставі відповідного клопотання. 

6. Повернення позовної заяви, якщо її від імені позивача подано особою, яка 

не має повноважень на ведення справи, переважно носить спірний характер. В біль-

шості випадків цей недолік може бути усунений наданням довіреності, інших доку-

ментів, або поданням заяви іншою особою. Тому необхідно обмежити зазначену пі-

дставу тільки тими випадками, коли особа звернулася до суду за захистом прав, сво-

бод та інтересів інших осіб у випадках, не передбачених законом. 

7. Механізми об’єднання та роз’єднання судом позовних вимог має ряд недо-

ліків. Тому суду необхідно надати можливість об’єднувати вимоги, які не є однорід-

ними, проте є пов’язаними між собою, що зрівняє його у цьому праві з позивачем. 

Якщо ж одна зі справ, які об’єднуються, знаходиться на розгляді в іншого судді, 

вважаємо за можливе їх об’єднати тільки тоді, коли розгляд другої справи по суті ще 

не розпочався. А роз’єднані за ініціативою суду позовні вимоги необхідно залишати 

у провадженні того складу суду, який прийняв ухвалу про їх роз’єднання 

8. Існуюча процедура залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних 

вимог на предмет спору є причиною порушення принципу диспозитивності. Запро-

вадження проміжного етапу – визначення пропонованої третьої особи має своєю ме-

тою проінформувати осіб, на права й обов’язки яких може вплинути рішення, та 

спростити процедуру їх вступу у справу. Пропонована третя особа – це особа, яку 

бажають залучити до участі у справі у якості третьої особи, а також та, якій суд за-

пропонував прийняти участь у справі у якості третьої особи, проте згоди на участь 

ще не отримав. 
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9. При вирішенні питання про доцільність проведення попереднього судово-

го засідання, вважаємо, що в ухвалі про відкриття провадження у справі повинні бу-

ти обґрунтовані причини його проведення чи непроведення, а також зазначені підго-

товчі дії, які судом вчинені. 

10. Основними особливостями інституту забезпечення доказів, які відрізня-

ють його від витребування доказів, є терміновість та наявність ризику ускладнення 

подання чи неможливості подання доказів у майбутньому. Активність суду не може 

проявлятися безпосередньо у витребуванні доказів, проте він повинен допомагати 

сторонам у процесі доказування в тому числі шляхом висловлення пропозиції сто-

ронам чи іншим особам подати необхідні докази. 

11. Необхідно розрізняти повноваження суду по забезпеченню позову від по-

вноважень суду, пов’язаних з забезпеченням позову. В першому випадку – це вжит-

тя заходів по забезпеченню позову (накладення арешту, заборона вчиняти дії і ін.), а 

в другому, крім вищевказаних, – ще й дії суду по роз’ясненню права на подачу заяви 

про забезпечення позову, прийняття цієї заяви, перевірка відповідності її нормам 

процесуального законодавства, виконанню відповідної ухвали, заміні виду та скасу-

ванню забезпечення, відшкодуванню збитків, завданих забезпеченням позову, пове-

рненням предмету застави. 

12. Розділ V ЦПК України «Перегляд судових рішень» пропонуємо доповни-

ти главою 5 «Виправлення процесуальних недоліків». В порядку виправлення про-

цесуальних недоліків суд матиме змогу переглядати: ухвалу про повернення позов-

ної заяви на підставі ч. 2 ст. 121 ЦПК України у випадку, якщо її недоліки були усу-

нені вчасно, проте суду це стало відомо вже після прийняття ухвали; ухвалу про за-

лишення заяви без розгляду на підставі п. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК України, якщо фізична 

особа-позивач померла, проте суду це стало відомо вже після прийняття ухвали; ух-

валу про залишення заяви без розгляду на підставі п. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК України, 

якщо позивач надіслав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, проте 

суд її отримав вже після прийняття ухвали. 

13. Додаткове рішення суду – це вид судового рішення, яке випливає з осно-

вного рішення, ґрунтується на ньому та усуває його неповноту. На практиці додат-
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кові рішення бувають трьох типів: змінююче (яким суд вносить зміни до основного 

рішення), доповнююче (яким суд основне рішення доповнює) та самостійне (суд 

усуває неповноту основного рішення безпосередньо додатковим рішенням). 

14. Необхідно законодавчо закріпити необов’язковість залучення заінтересо-

ваних осіб у справи окремого провадження, крім випадків, прямо передбачених за-

коном, а також здійснювати дане залучення в порядку, передбаченому для третіх 

осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору у позовному прова-

дженні. 

15. Видача судового наказу проводиться без судового засідання і виклику 

стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень. Проте, спрощений механізм 

видачі судового наказу урівноважує спрощений порядок його скасування. Вважаємо 

за недоцільне ускладнення даної процедури, так як вона може втратити усі свої пе-

реваги перед позовним провадженням. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Визначення підвідомчості, юрисдикції, підсудності українських та зарубіжних 

науковців 

Таблиця А.1 

Визначення підвідомчості 

Рік Автор Термін  Визначення та посилання на джерело 
1 2 3 4 

1949 Гурвич М.А. Підвідомчість Розмежування компетенції між судом, з одного боку, і 
іншими, зокрема, адміністративними, установами – з 
іншого [65, с. 59]. 

1966 Дружков П.С. Підвідомчість Коло спорів про право та інші правові питання, вирі-
шення яких віднесено законом до компетенції визначе-
ного державного або громадського органу [79, с. 5]. 

1968 Авдєєнко Н.І. Підвідомчість Коло справ, вирішення яких віднесено законом до ком-
петенції визначеного державного або громадського ор-
гану [51, с. 123]. 

1968 Авдєєнко Н.І. Судова підвідом-
чість 

Коло справ, розгляд і вирішення яких віднесено законом 
до компетенції судових органів [51, с. 123]. 

1978 Пушкар Є.Г.  Підвідомчість 
справи судовим 
органам 

Розмежування компетенції між судовими та іншими 
державними і громадськими органами з розгляду і ви-
рішення цивільних справ [199, с. 50]. 

1979 Кочар’янц Р.Г. Підвідомчість 
цивільних справ 
судовим органам 
(судова юрисди-
кція) 

Повноваження судових органів щодо вирішення спорів 
про право, визначення категорій цивільних справ, вирі-
шення яких віднесено до компетенції судів [57, с. 33]. 

1982 Кац С.Ю.,  
Носко Л.Я. 

Підвідомчість Коло спорів про право, які віднесені законом до ведення 
того чи іншого юрисдикційного органу [240, с. 95]. 

1988 Осіпов Ю.К. Підвідомчість Належність спорів про право, які потребують державно-
владного вирішення, та інших юридичних справ до ве-
дення того чи іншого державного, громадського, зміша-
ного органу чи третейського суду [245, с. 134]. 

1989 Дрижчана О.Г. Підвідомчість Коло справ, розгляд і вирішення яких законом віднесено 
до компетенції того чи іншого юрисдикційного органу 
[60, с. 97]. 

1989 Дрижчана О.Г. Підвідомчість в 
цивільному про-
цесі 

Коло спорів та інших правових питань (цивільних 
справ), які підлягають розгляду та вирішенню судом в 
порядку цивільного судочинства [60, с. 97]. 

1990 Каллістрато-
ва Р.Ф. 

Підвідомчість Належність спорів про право, які потребують вирішен-
ня, та інших матеріально-правових вимог до ведення 
різних державних та громадських органів [246, с. 26]. 

1990 Каллістрато-
ва Р.Ф. 

Судова підвідом-
чість 

Повноваження судових органів на розгляд і вирішення 
визначеного кола справ [246, с. 26]. 
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Рік Автор Термін  Визначення та посилання на джерело 
1 2 3 4 

1999 Комаров В.В., 
Радченко П.І. 

Підвідомчість Коло цивільних спорів та інших правових вимог, які за 
законом можуть бути розглянуті судом або іншим орга-
ном цивільної юрисдикції [343, с. 156]. 

2000 Тимченко П.М. Судова підвідом-
чість 

Сукупність правових норм, які регулюють відносини, 
що виникають між судом, з однієї сторони, і суб`єктами, 
які звертаються за судовим захистом – з другої, 
пов`язані з вирішенням питання про віднесення до ве-
дення суду їх спорів і інших правових вимог [264, с. 8]. 

2001 Мусін В.А. Підвідомчість Віднесення спору про право чи іншої юридичної справи 
до компетенції певного органу [52, с. 103] 

2004 Кузнєцов Н.В. Підвідомчість Належність спорів про право, які потребують державно-
владного вирішення та інших юридичних справ до ве-
дення того чи іншого державного, громадського, зміша-
ного органу або третейського суду [50, с. 126]. 

2005 Штефан М.Й. Підвідомчість Компетенція суду в здійсненні правосуддя по розгляду і 
вирішенню визначеної певної категорії питань [356, 
с. 189].  

2006 Бичкова С.С. Підвідомчість 
цивільних справ 

Властивість цивільних справ, за допомогою якої їх розг-
ляд і вирішення віднесено законом до компетенції від-
повідного юрисдикційного органу [342, с. 93]. 

2007 Червоний Ю.С. Підвідомчість Компетенція (повноваження) того або іншого органу 
щодо вирішення та розгляду юридичних справ [348, 
с. 167]. 

2008 Філіппов П.М., 
Бабаков В.О. 

Судова підвідом-
чість 

Інститут, який являє собою сукупність процесуальних 
норм, що встановлюють правила та умови, за допомо-
гою яких визначається можливість судового розгляду і 
вирішення цивільних справ [53, с. 60]. 

2009 Ісаєнкова О.В.,  
Демичєв О.А. 

Підвідомчість Належність конкретної категорії справ до ведення ви-
значеного юрисдикційного органу [95, с. 66]. 

2011 Туманова Л.В.  
і ін. 

Підвідомчість Віднесення питання до розгляду певного органу, до йо-
го ведення [59, с. 51]. 

2014 Чорноочен-
ко С. І. 

Підвідомчість 
(юрисдикція) 

Розмежування компетенції між органами держави [354, 
с. 103]. 
Коло цивільних справ, які віднесені законом на розгляд 
та вирішення суду [354, с. 103]. 

2014 Чорноочен-
ко С. І. 

Підвідомчість 
судових органів  

Компетенція суду в здійсненні правосуддя по розгляду і 
вирішенню певної категорії питань [354, с. 103]. 

2015 Бєлоусов О.В. Підвідомчість Інститут процесуального права, що регулює належність 
цивільних справ судам загальної юрисдикції [49, с. 83] 
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Таблиця А.2 

Визначення юрисдикції  

Рік Автор Термін  Визначення та посилання на джерело 
1 2 3 4 

1913 Васьковсь-
кий Є. В. 

Судова юрисди-
кція 

Право судових установ розбирати певну категорію справ 
[26, с. 484]. 

1952 Абрамов С.Н. Юрисдикція Повноваження судових органів щодо розгляду та вирі-
шення питань, які входять в їхню компетенцію [242, 
с. 130]. 

1973 Осіпов Ю.К. Юрисдикція Діяльність по владному вирішенню компетентними ор-
ганами різних питань, що виникають у сфері застосу-
вання права [166, с. 26]. 

1984 Юдельсон К.С. Юрисдикція Правомочності, надані державному органу або громад-
ській організації, направлені на здійснення правоохо-
ронної діяльності в певній сфері правовідносин (цивіль-
них, адміністративних, кримінальних) шляхом розгляду 
та вирішення справ засобами, властивими даному органу 
або організації [6, с. 10]. 

1999 Алєксєєв С.С. Юрисдикція Діяльність компетентних органів, уповноважених на ро-
згляд юридичних справ і на винесення стосовно них 
юридично обов'язкових рішень [1, с. 116]. 

2001 Грєбєн-
цов О.М. 

Юрисдикція Діяльність компетентних (уповноважених на підставі 
федеральних законів) органів, в установленому порядку 
розглядати правові питання і виносити щодо них юри-
дично обов'язкові рішення [63, с. 13]. 

2003 Марчук В.П. Юрисдикція Компетенція давати правову оцінку фактам, 
розв’язувати правові питання, спори про право [236, 
с. 114]. 

2003 Сердюк В. В. Юрисдикція Встановлена законом чи іншим нормативним актом су-
купність повноважень відповідних державних органів 
вирішувати правові спори і розглядати справи про пра-
вопорушення, тобто давати оцінку діям суб’єкта права з 
точки зору їх правомірності чи неправомірності [231, 
с. 14-15]. 

2005 Білоусов Ю. В. Цивільна юрис-
дикція 

Нормативне визначення компетенції суду з вирішення 
справ у порядку цивільного судочинства [345, с. 43]. 

2006 Тимченко Г.П. Цивільна юрис-
дикція 

Діяльність компетентних органів, уповноважених зако-
ном розглядати та вирішувати цивільні справи (приватні 
спори) та виносити щодо них юридично обов’язкові рі-
шення [263, с. 22]. 

2006 Бичкова С. С. Юрисдикція Повноваження давати правову оцінку фактам, розв'язу-
вати правові питання [342, с. 92]. 

2006 Бичкова С. С. Цивільна юрис-
дикція 

Компетенція відповідних юрисдикційних органів і поса-
дових осіб щодо розгляду і вирішення цивільних справ 
[342, с. 93]. 
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2007 Червоний Ю.С. Юрисдикція Правомочність чинити суд, вирішувати правові питання; 
встановлена законом сукупність правомочностей відпо-
відних державних органів вирішувати правові спори та 
справи про правопорушення, оцінювати дії особи або 
іншого суб'єкта права з точки зору їх правомірності або 
неправомірності, застосовувати юридичні санкції до 
правопорушників; територія в підвідомчості певного ор-
гану влади; відправлення правосуддя, а також інша дія-
льність державних органів з розгляду спорів, справ про 
правопорушення і застосування санкцій [348, с. 167]. 

2007 Червоний Ю.С. Судова юрисди-
кція 

Повноваження (компетенція) загальних судів з розгляду 
і вирішення певних категорій цивільних справ [348, 
с. 167-168]. 

2007 Червоний Ю.С. Цивільна юрис-
дикція 

Підвідомчість, під якою треба розуміти повноваження 
(компетенцію) з розгляду та вирішення юридичних 
справ загальними судами, іншими державними органа-
ми, третейськими судами, а також змішаними органами 
(наприклад КТС). [348, с. 168]. 

2007 Кілічава Т.М. Цивільна юрис-
дикція (підвідо-
мчість) 

Розмежування компетенції щодо розгляду та вирішення 
спорів та інших правових питань між судовими та інши-
ми державними органами [107, с.37]. 

2008 Борискова І.В. Юрисдикція Заснована на законі або інших нормативних правових 
актах сукупність повноважень державного органу (поса-
дової особи) щодо регулювання суспільних відносин у 
визначеній правовій сфері державного або міжнародного 
характеру, здійсненню законодавчої, судової, виконав-
чо-розпорядчої діяльності [19, с.11]. 

2008 Васильєв С.В. Юрисдикція Предметна компетенція судового або іншого юрисдик-
ційного органу, що наділяється повноваженнями з вирі-
шення юридичних справ [24, с.97]. 

2008 Васильєв С.В. Цивільна судова 
юрисдикція 

Нормативно визначена компетенція суду щодо розгляду 
справ про захист порушених, невизнаних або оспорюва-
них прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивіль-
них, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, 
а також з інших правовідносин, крім випадків, коли роз-
гляд таких справ проводиться за правилами іншого су-
дочинства [24, с.97]. 

2008 Шадура Д. М. Судова юрисди-
кція 

Компетенція спеціально уповноважених органів держа-
вної влади – судів загальної юрисдикції і Конституцій-
ного Суду, наділених відповідними юридично-владними 
повноваженнями, здійснювати правосуддя в формі того 
чи іншого виду судочинства щодо певних правовідносин 
[355, с. 10] 

2011 Комаров В.В., 
Радченко П.І. 

Цивільна юрис-
дикція 

Владні повноваження суду із розгляду і вирішення циві-
льних справ, яка включає до свого змісту як складову й 
інститут підсудності [131, с. 248]. 

2012 Логінов О.А, 
Штефан О.О. 
 

Цивільна юрис-
дикція 

Визначена законом сукупність повноважень судів щодо 
розгляду цивільних справ, віднесених до їх компетенції 
[138, с. 36-37]. 
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2013 ВССУ Цивільна юрис-
дикція 

Визначена законом сукупність повноважень судів щодо 
розгляду цивільних справ, віднесених до їх компетенції 
[182]. 
 

2014 Марочкін І.Є. Юрисдикція Повноваження відповідних органів із розгляду юридич-
них справ із винесенням щодо них юридично обов’язко-
вих рішень [164, с. 34]. 

 
 

 

Таблиця А.3 

Визначення підсудності  

Рік Автор Термін  Визначення та посилання на джерело 
1 2 3 4 

1876 Малишев К.І.  Підсудність Підвідомчість справи відомому суду, на підставі якої суд 
визнається компетентним або здатним до розгляду і вирі-
шення цієї справи [144, с. 164-165]. 

1887 Аннєнков К. Н. Підсудність 
цивільних су-
дів 

Коло відомства усіх цивільних судів, відмежовування кола 
відомства цих судів від кола відомства кримінального суду 
та адміністративних установ [4, с. 8]. 

1892 Загоровсь-
кий О.І. 

Підсудність Підпорядкування, приналежність якоїсь справи якомусь су-
ду [88, с. 45]. 

1900 Нефедьєв Є.О. Підсудність Підлеглість справи владі певного суду [154, с. 106]. 
1913 Васьковсь-

кий Є.В. 
Підсудність Просторова компетенція однорідних судів [26, с. 529]. 

1913 Гольмстен А.Х. Цивільна під-
судність 

Належність цивільних справ до числа справ, які входять до 
ведення того, а не іншого з однорідних судів [43, с. 73]. 

1968 Авдєєнко Н.І. Підсудність Розмежування справ, які підлягають судовому розгляду по 
суті, між окремими судами [51, с. 133]. 

1973 Осіпов Ю.К. Підсудність Коло матеріальноправових питань індивідуального значен-
ня, віднесених до ведення певного судового органу [166, 
с. 29]. 

1975 Гурвич М.А. Підсудність Розподіл усіх підвідомчих судовим органам справ між різ-
ними судами даної судової системи [243, с. 94]. 

1979 Добровольсь-
кий А.О 

Підсудність Розподіл підвідомчих судовим органам цивільних справ 
між ланками судової системи [238, с. 97]. 

1979 Пшенич-
ний А.І. 

Підсудність Розмежування компетенції по розгляду цивільних справ 
між різними судами [57, с. 148]. 

1982 Кац С.Ю.,  
Носко Л.Я. 

Підсудність Компетенція ланок судової системи по розгляду та вирі-
шенню цивільних справ в якості суду першої інстанції [240, 
с. 107]. 

1984 Авдєєнко Н.І Підсудність Належність підвідомчої судам справи до ведення визначе-
ного суду [241, с. 103]. 

1985 Тараненко В.Ф. Підсудність Розподіл усіх підвідомчих суду справ між різними судами 
даної судової системи [239, с. 128]. 
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1988 Осіпов Ю.К. Підсудність Належність підвідомчої судам юридичної справи до веден-
ня визначеного суду [245, с. 169]. 

1989 Іванова С.А. Підсудність Інститут, що регулює належність підвідомчих суду цивіль-
них справ до ведення того чи іншого конкретного суду 
[244, с. 131]. 

1989 Радзієвсь-
ка Л.К. 

Підсудність Розмежування компетенції різних судів єдиної судової сис-
теми по розгляду та вирішенню підвідомчих судовим орга-
нам справ [60, с. 135]. 

1990 Каллістрато-
ва Р.Ф. 

Підсудність Віднесення підвідомчої судовим органам справи до ведення 
визначеного суду [246, с. 34]. 

2001 Митіна М. О. Підсудність Компетенція (або повноваження) того чи іншого суду в ме-
жах самостійної системи (гілки) судів на розгляд і вирішен-
ня певних цивільних справ [52, с. 114]. 

2004 Єрохіна Т.П. Підсудність Міжгалузевий інститут, який представляє собою сукупність 
норм цивільного процесуального права, що регулюють роз-
поділ предметних повноважень суду першої інстанції з роз-
гляду і вирішення підвідомчих їм цивільних справ, які роз-
межовуються на основі загальних правил та передбачених 
законом винятків для них [86, с. 6-7]. 

2004 Вікут М.А. Підсудність Процесуальний інститут, норми якого регулюють розмежу-
вання компетенції між конкретними судами судової систе-
ми [50, с. 133]. 

2005 Білоусов Ю.В., 
Штефан М.Й 

Підсудність Розмежування компетенції між окремими ланками судової 
системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирі-
шення підвідомчих їм цивільних справ [345, с. 48; 356, 
с. 227]. 

2006 Бичкова С.С. Підсудність Властивість цивільних справ, за допомогою якої їх розгляд 
і вирішення віднесено законом до компетенції відповідного 
суду [342, с. 105]. 

2007 Червоний Ю.С. Підсудність Інститут цивільного процесуального права, норми якого 
регулюють належність підвідомчих судам цивільних справ 
до відання конкретного суду єдиної системи загальних су-
дів загальної юрисдикції для розгляду в першій інстанції та 
сукупність цивільних процесуальних норм, що встановлю-
ють правила розмежування повноважень судів загальної 
юрисдикції [348, с. 177-178]. 

2008 Васильєв С.В. Підсудність Сукупність цивільних процесуальних норм, що встанов-
люють правила розмежування повноважень судів загальної 
юрисдикції [24, с. 101] 

2008 Філіппов П.М., 
Бабаков В.О. 

Підсудність Належність спорів про право та інших справ до ведення пе-
вних судів [53, с. 61]. 

2009 Штефан О.О. Підсудність В об’єктивному розумінні – інститут цивільного процесуа-
льного права, тобто система норм права, які регулюють су-
спільні відносини, що виникають у зв’язку з визначенням 
конкретного суду у разі подання позову або заяви; в 
суб’єктивному розумінні – властивість конкретної справи, в 
силу чого вона підлягає розгляду у певному суді як суді 
першої інстанції [358, с. 101]. 
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2009 Ісаєнкова О.В.,  
Демичєв О.А. 

Підсудність Компетенція різних судів з розгляду і вирішення підвідом-
чих судовим органам цивільних справ в якості суду першої 
інстанції [95, с. 76]. 

2011 Комаров В. В., 
Сакара Н. Ю. 

Підсудність 1) Процесуальний інститут, що регулює розподіл справ як 
між окремими ланками відповідної судової системи, так і 
між судами рівної компетенції; 2) Характеристика (власти-
вість) справи, що дозволяє встановити, який суд її може і 
повинен розглядати; 3) Сукупність цивільних справ, що пі-
длягають розгляду та вирішенню по суті в даній конкретній 
ланці судової системи і в даному конкретному суді цієї 
ланки; 4) Повноваження певної ланки судової системи або 
певного суду по розгляду цивільних справ; 5) Юрисдикція 
судів (територіальна) [131, с. 264] 
Повноваження місцевого суду щодо здійснення правосуддя 
у цивільних справах на певній території [131, с. 266] 

2011 Міронов В.І. Підсудність Розподіл на підставі норм цивільного процесуального права 
всіх підвідомчих судам загальної юрисдикції справ між різ-
ними судами даної системи судових органів [145, с. 139]. 

2012 Коршу-
нов Н.М.,  
Лабигін А.Н., 
Марєєв Ю.Л. 

Підсудність Юридичний інститут (сукупність правових норм), що регу-
лює належність підвідомчих судам справ до відання конк-
ретного суду судової системи для розгляду цивільної спра-
ви у першій інстанції [123, с. 49]. 

2012 Логінов О.А, 
Штефан О.О. 

Підсудність Розмежування компетенції стосовно розгляду цивільних 
справ між окремими судами [138, с. 37]. 

2012 Лічман Л.Г.  Підсудність Відношення між юридичною справою та судом, в силу яко-
го залежно від сукупності ознак і властивостей справи за-
кон встановлює, в якому суді повинна розглядатися справа 
[347, с. 130]. 

2014 Чорноочен-
ко С.І. 

Підсудність Сукупність цивільних справ, які підлягають розгляду і ви-
рішенню по суті в даній конкретній ланці судової системи й 
у даному конкретному суді цієї ланки [354, с. 110]. 

2015 Бєлоусов О.В. Підсудність Інститут цивільного процесу, що регулює належність підві-
домчих судам загальної юрисдикції цивільних справ конк-
ретному суду для їх розгляду у першій інстанції [49, с. 88]. 
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Додаток Б 

Основні повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції за Декретом 

про суд № 2, від 15 лютого 1918 року 

 

1. Ухвалювати рішення від імені Російської Соціалістичної Федеративної Ра-

дянської Республіки. 

2. Встановлювати правила про те, якою мовою або мовами буде вестися су-

дочинство. 

3. Здійснювати судочинство за правилами судових статутів 1864 року насті-

льки, наскільки вони не скасовані декретами Центрального Виконавчого Комітету 

робітничих, солдатських і селянських депутатів і Ради Народних Комісарів і не су-

перечать правосвідомості трудящих класів. В останньому випадку суди були зо-

бов’язані в рішеннях зазначати мотиви скасування судом застарілих або буржуазних 

законів. 

4. Вирішувати питання про підсудність цивільної справи остаточно без права 

оскарження. 

5. При визнанні справи такою, яка не підсудна даному суду – надіслати дану 

справу з усіма процесуальними документами в належний суд, який зобов'язаний ви-

рішити справу. 

6. Залучити до складу суду осіб, які володіють спеціальними знаннями, з 

правом дорадчого голосу. 

7. На власний розсуд вирішувати питання належності доказів, а також право 

вимагати пред'явлення купецьких та інших книг за правилами, встановленими для 

письмових доказів. 

8. Визнавши недостатність у позивача коштів до сплати, відстрочити внесок 

судового збору, однак не довше, ніж до моменту стягнення присудженої суми. Суд 

так само мав право відстрочити внесок всіх інших судових витрат. 

9. Вирішивши цивільну справу, суд мав право присуджувати і плату на ко-

ристь сторони, яка виграла справу за понесені нею витрати, причому з сторони, яка 

програла справу, може бути присуджено не більше 10% від присудженої або відмо-
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вленої суми позову, з якої суд частину, на власний розсуд, надає на користь сторони, 

яка виграла, а інша частина надходить в доход держави. 

10. Керуватися цивільними законами, що діяли до того часу, лише в тій мірі, 

в якій вони не відмінені декретами Центрального Виконавчого Комітету і Ради На-

родних Комісарів і не суперечать соціалістичній правосвідомості. 

11. Не обмежуючись формальним законом, а завжди керуючись міркування-

ми справедливості, цивільний суд мав право відкинути усі посилання на пропуск 

строку давності чи іншого строку і, всупереч будь-яким запереченням формального 

характеру, задоволити безсумнівно справедливі вимоги [158]. 
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Додаток В 

Усунення недоліків заяви 

Таблиця В.1 

Вибірка ухвал про залишення заяви без руху та про повернення заяви 

№ № рішення 
Дата ух-
валення 
рішення 

№ судової справи Назва суду Суддя Вид ухвали 

Строк для усунення 
недоліків (для ухвал 
про залишення заяви 

без руху) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 38977184 01.06.2014 200/317/14-ц Бабушкінський районний суд 
м. Дніпропетровська Кудрявцева Т. О. Про повернення 

заяви - 

2 39125379 01.06.2014 496/2474/14-ц Біляївський районний суд 
Одеської області Буран В. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

3 38982939 02.06.2014 754/7165/14-ц Деснянський районний суд 
міста Києва Таран Н. Г. Про повернення 

заяви - 

4 38982998 02.06.2014 755/10701/14-ц Дніпровський районний суд 
міста Києва Галаган В. І. Про повернення 

заяви - 

5 38982974 02.06.2014 755/10711/14-ц Дніпровський районний суд 
міста Києва Галаган В. І. Про повернення 

заяви - 

6 38982971 02.06.2014 755/10722/14-ц Дніпровський районний суд 
міста Києва Галаган В. І. Про повернення 

заяви - 

7 38982952 02.06.2014 755/10771/14-ц Дніпровський районний суд 
міста Києва Галаган В. І. Про повернення 

заяви - 

8 
39002187 02.06.2014 755/14334/14-ц Дніпровський районний суд 

міста Києва Галаган В. І. Про залишення 
заяви без руху 

до 10.06.2014 р., який не 
може перевищувати 2 дні 
з дня отримання ухвали 

9 38996839 02.06.2014 758/5871/14-ц Подільський районний суд 
міста Києва Васильченко О. В. Про повернення 

заяви - 

10 38996744 02.06.2014 754/608/14-ц Деснянський районний суд 
міста Києва Смирнова Є. П. Про повернення 

заяви - 

11 38996737 02.06.2014 754/6675/14-ц Деснянський районний суд 
міста Києва Смирнова Є. П. Про повернення 

заяви - 

12 38996840 02.06.2014 758/5068/14-ц Подільський районний суд 
міста Києва Неганова Н. В. Про повернення 

заяви - 

13 38996798 02.06.2014 758/4891/14-ц Подільський районний суд 
міста Києва Неганова Н. В. Про повернення 

заяви - 

14 39011962 02.06.2014 760/9209/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

15 39011957 02.06.2014 760/9797/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

16 39011953 02.06.2014 760/8676/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

17 39011951 02.06.2014 760/8879/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

18 39011950 02.06.2014 760/8931/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

19 39011940 02.06.2014 760/9196/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

20 39011925 02.06.2014 760/8961/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

21 39014590 02.06.2014 759/7830/14-ц Святошинський районний 
суд міста Києва Миколаєць І. Ю. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

22 39011987 02.06.2014 760/9252/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

23 39011995 02.06.2014 760/9787/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

24 38998429 02.06.2014 523/7368/14-ц Суворовський районний суд 
м. Одеси Малиновський О. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

25 38998418 02.06.2014 523/7652/14-ц Суворовський районний суд 
м. Одеси Малиновський О. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

26 38998413 02.06.2014 523/7334/14-ц Суворовський районний суд 
м. Одеси Малиновський О. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

27 38999477 02.06.2014 475/675/14-ц Доманівський районний суд 
Миколаївської області Кривенко О. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

28 38999151 02.06.2014 299/1806/14-ц Виноградівський районний 
суд Закарпатської області Леньо В. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

29 38979234 02.06.2014 372/2288/14-ц Обухівський районний суд 
Київської області Кравченко М. В. Про повернення 

заяви - 

30 38999120 02.06.2014 152/752/14-ц Шаргородський районний 
суд Вінницької області Строгий І. Л. Про повернення 

заяви - 

31 38995502 02.06.2014 461/4687/14-ц Галицький районний суд м. 
Львова Городецька Л. М. Про повернення 

заяви - 

32 39002705 02.06.2014 705/2886/14-ц Уманський міськрайонний 
суд Черкаської області Ребрина К. Г. Про повернення 

заяви - 

33 39002092 02.06.2014 524/4434/14-ц Автозаводський районний 
суд м. Кременчука Нестеренко С. Г. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 
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№ № рішення 
Дата ух-
валення 
рішення 

№ судової справи Назва суду Суддя Вид ухвали 

Строк для усунення 
недоліків (для ухвал 
про залишення заяви 

без руху) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

34 39002082 02.06.2014 533/702/14-ц Козельщинський районний 
суд Полтавської області Оксенюк М. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

35 
39001992 02.06.2014 362/1976/14-ц 

Васильківський 
міськрайонний суд Київської 

області 
Орда О. О. Про повернення 

заяви - 

36 
39001974 02.06.2014 362/1354/14-ц 

Васильківський 
міськрайонний суд Київської 

області 
Орда О. О. Про повернення 

заяви - 

37 
39001910 02.06.2014 362/2018/14-ц 

Васильківський 
міськрайонний суд Київської 

області 
Орда О. О. Про повернення 

заяви - 

38 
39001905 02.06.2014 362/1851/14-ц 

Васильківський 
міськрайонний суд Київської 

області 
Орда О. О. Про повернення 

заяви - 

39 
39005390 02.06.2014 345/1903/14-ц 

Калуський міськрайонний 
суд Івано-Франківської 

області 
Онушканич В. В. Про повернення 

заяви - 

40 39006114 02.06.2014 390/1486/14-ц Кіровоградський районний 
суд Кіровоградської області Квітка О. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

41 39005477 02.06.2014 358/464/14-ц Богуславський районний суд 
Київської області Корбут В. М. Про залишення 

заяви без руху до 15.06.2014 р. 

42 39005432 02.06.2014 358/468/14-ц Богуславський районний суд 
Київської області Корбут В. М. Про залишення 

заяви без руху до 15.06.2014 р. 

43 38999961 02.06.2014 751/4784/14 Новозаводський районний 
суд м. Чернігова Косач І. А. Про повернення 

заяви - 

44 39008119 02.06.2014 753/6755/14-ц Дарницький районний суд 
міста Києва Парамонов М. Л. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

45 38999204 02.06.2014 152/750/14-ц Шаргородський районний 
суд Вінницької області Строгий І. Л. Про повернення 

заяви - 

46 38999157 02.06.2014 152/801/14-ц Шаргородський районний 
суд Вінницької області Строгий І. Л. Про повернення 

заяви - 

47 38999155 02.06.2014 152/753/14-ц Шаргородський районний 
суд Вінницької області Соколовська Т. О. Про повернення 

заяви - 

48 38999150 02.06.2014 152/788/14-ц Шаргородський районний 
суд Вінницької області Строгий І. Л. Про повернення 

заяви - 

49 38999147 02.06.2014 152/751/14-ц Шаргородський районний 
суд Вінницької області Соколовська Т. О. Про повернення 

заяви - 

50 38982685 02.06.2014 258/6143/14-ц Кіровський районний суд м. 
Донецька Подолянчук І. М. Про залишення 

заяви без руху до 06.06.2014 р. 

51 38981201 02.06.2014 612/367/14-ц Близнюківський районний 
суд Харківської області Лобановська С. М. Про повернення 

заяви - 

52 38980650 02.06.2014 251/4961/14-ц Калінінський районний суд 
м. Горлівки Хомченко Л. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

53 38980499 02.06.2014 251/4950/14-ц Калінінський районний суд 
м. Горлівки Хомченко Л. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

54 38980491 02.06.2014 251/4953/14-ц Калінінський районний суд 
м. Горлівки Хомченко Л. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

55 38980474 02.06.2014 251/4948/14-ц Калінінський районний суд 
м. Горлівки Хомченко Л. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

56 38980341 02.06.2014 463/2449/14-ц Личаківський районний суд 
м. Львова Леньо С. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

57 38980231 02.06.2014 463/2486/14-ц Личаківський районний суд 
м. Львова Леньо С. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

58 38980202 02.06.2014 463/2462/14-ц Личаківський районний суд 
м. Львова Леньо С. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

59 38978453 02.06.2014 211/2590/14-ц Довгинцівський районний 
суд м. Кривого Рогу Рибаєв О. А. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

60 38978176 02.06.2014 309/2170/14-ц Хустський районний суд 
Закарпатської області Сідей Я. Я. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

61 38977797 02.06.2014 264/3913/14-ц Іллічівський районний суд м. 
Маріуполя Пустовойт Т. В. Про повернення 

заяви - 

62 38977781 02.06.2014 264/4015/14-ц Іллічівський районний суд м. 
Маріуполя Пустовойт Т. В. Про повернення 

заяви - 

63 38977779 02.06.2014 264/3908/14-ц Іллічівський районний суд м. 
Маріуполя Пустовойт Т. В. Про повернення 

заяви - 

64 38977771 02.06.2014 263/4909/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Маріуполя Кір'якова Н. П. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

65 
39004958 02.06.2014 171/1273/14-ц 

Апостолівський районний 
суд Дніпропетровської 

області 
Чумак Т. А. Про повернення 

заяви - 

66 39000764 02.06.2014 644/5138/14-ц Орджонікідзевський район-
ний суд м. Харкова Бабенко Ю. П. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

67 38999982 02.06.2014 734/1648/14 Козелецький районний суд 
Чернігівської області Бараненко С. М. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

68 38999958 02.06.2014 734/1662/14 Козелецький районний суд 
Чернігівської області Бараненко С. М. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

69 38999920 02.06.2014 734/1659/14 Козелецький районний суд 
Чернігівської області Бараненко С. М. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

70 38996094 02.06.2014 751/5315/13-ц Новозаводський районний 
суд м. Чернігова Маслюк Н. В. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 
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71 39004993 02.06.2014 210/2400/14-ц Дзержинський районний суд 
м. Кривого Рогу Вікторович Н. Ю. Про повернення 

заяви - 

72 38982891 02.06.2014 524/4801/14-ц Автозаводський районний 
суд м. Кременчука Зємцов В. В. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

73 
39000052 02.06.2014 235/3042/14-ц 

Красноармійський 
міськрайонний суд Донецької 

області 
Філь О. Є. Про повернення 

заяви - 

74 38996667 02.06.2014 610/1992/14-ц Балаклійський районний суд 
Харківської області Муленко Л. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

75 

38993408 02.06.2014 522/9685/14-ц Приморський районний суд 
м. Одеси Турецький О. С. Про залишення 

заяви без руху 

до 02.07.2014 р., який не 
може перевищувати 5 
днів з дня отримання 

ухвали 

76 38985882 02.06.2014 436/1294/14-ц Кам'янобрідський районний 
суд м. Луганська Темнікова А. О. Про повернення 

заяви - 

77 39031820 02.06.2014 759/4379/14-ц Святошинський районний 
суд міста Києва П`Ятничук І. В. Про повернення 

заяви - 

78 39026403 02.06.2014 759/3617/14-ц Святошинський районний 
суд міста Києва Лук`Яненко Л. М. Про повернення 

заяви - 

79 39005739 02.06.2014 613/802/14-ц Богодухівський районний суд 
Харківської області Харченко С. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

80 39004913 02.06.2014 745/424/14 Сосницький районний суд 
Чернігівської області Смаль І. А. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

81 39002063 02.06.2014 552/2955/14-ц Київський районний суд м. 
Полтави Кузіна Ж. В. Про повернення 

заяви - 

82 
39001614 02.06.2014 279/3000/14-ц 

Коростенський 
міськрайонний суд 

Житомирської області 
Лешко С. М. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

83 
39012663 02.06.2014 308/6346/14-ц 

Ужгородський 
міськрайонний суд 

Закарпатської області 
Малюк В. М. Про залишення 

заяви без руху до 11.06.2014 р. 

84 39002279 02.06.2014 298/668/14-ц; 
2/298/184/14 

Великоберезнянський район-
ний суд Закарпатської області Цибик І. Й. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

85 38999756 02.06.2014 210/3078/14-ц Дзержинський районний суд 
м. Кривого Рогу Чайкіна О. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

86 39002250 02.06.2014 301/1414/14-ц Іршавський районний суд 
Закарпатської області Золотар М. М. Про залишення 

заяви без руху до 10.06.2014 р. 

87 39002231 02.06.2014 301/1407/14-ц Іршавський районний суд 
Закарпатської області Золотар М. М. Про залишення 

заяви без руху до 10.06.2014 р. 

88 38999595 02.06.2014 522/9674/14-ц Приморський районний суд 
м. Одеси Домусчі Л. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

89 38998389 02.06.2014 522/5672/14-ц Приморський районний суд 
м. Одеси Ільченко Н. А. Про повернення 

заяви - 

90 39000101 02.06.2014 262/2891/14-ц Пролетарський районний суд 
м. Донецька Лебеденко С. В. Про повернення 

заяви - 

91 38995459 02.06.2014 463/2691/14-ц Личаківський районний суд 
м. Львова Грицко Р. Р. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

92 38995452 02.06.2014 461/4303/14-ц Галицький районний суд м. 
Львова Городецька Л. М. Про повернення 

заяви - 

93 38995440 02.06.2014 461/4731/14-ц Галицький районний суд м. 
Львова Городецька Л. М. Про повернення 

заяви - 

94 39016243 02.06.2014 264/4646/14-ц Іллічівський районний суд м. 
Маріуполя Матвєєва Ю. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

95 39008257 02.06.2014 520/6427/14-ц Київський районний суд м. 
Одеси Пучкова І. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

96 39008913 02.06.2014 2-1390/09 Залізничний районний суд м. 
Львова Бориславський Ю. Л. Про повернення 

заяви - 

97 38995475 02.06.2014 337/2920/14-ц Хортицький районний суд м. 
Запоріжжя Салтан Л. Г. Про повернення 

заяви - 

98 38995366 02.06.2014 148/1118/14-ц Тульчинський районний суд 
Вінницької області Робак С. О. Про повернення 

заяви - 

99 38999583 02.06.2014 521/4735/14-ц Малиновський районний суд 
м. Одеси Поліщук І. О. Про повернення 

заяви - 

100 38983226 02.06.2014 130/793/14-к Жмеринський міськрайонний 
суд Вінницької області Заярний А. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

101 39015354 02.06.2014 396/1204/14-ц Новоукраїнський районний 
суд Кіровоградської області Осадчук В. П. Про повернення 

заяви - 

102 39011804 02.06.2014 521/7675/14-ц Малиновський районний суд 
м. Одеси Гранін В. Л. Про повернення 

заяви - 

103 39010197 02.06.2014 472/1721/13-ц Веселинівський районний суд 
Миколаївської області Орленко Л. О. Про повернення 

заяви - 

104 39010194 02.06.2014 472/240/14-ц Веселинівський районний суд 
Миколаївської області Орленко Л. О. Про повернення 

заяви - 

105 38984355 02.06.2014 638/8696/14-ц Дзержинський районний суд 
м. Харкова Омельченко К. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

106 39002206 02.06.2014 303/3067/14-ц Мукачівський міськрайонний 
суд Закарпатської області Іваницький Р. С. Про повернення 

заяви - 

107 39010446 02.06.2014 299/1856/14-ц Виноградівський районний 
суд Закарпатської області Леньо В. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 
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108 39010414 02.06.2014 161/5810/14-ц Луцький міськрайонний суд 
Волинської області Кирилюк В. Ф. Про повернення 

заяви - 

109 39010860 02.06.2014 335/4953/14-ц Орджонікідзевський район-
ний суд м. Запоріжжя Макаров В. О. Про повернення 

заяви - 

110 39010464 02.06.2014 260/2491/14-ц Ленінський районний суд м. 
Донецька Пронін С. Г. Про повернення 

заяви - 

111 39010408 02.06.2014 161/5752/14-ц Луцький міськрайонний суд 
Волинської області Кирилюк В. Ф. Про повернення 

заяви - 

112 39010278 02.06.2014 152/934/14-ц Шаргородський районний 
суд Вінницької області Строгий І. Л. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

113 39010277 02.06.2014 570/2600/14-ц Рівненський районний суд 
Рівненської області 

Красовський О.О. О. 
О. 

Про залишення 
заяви без руху 

5 днів з дня отримання 
ухвали 

114 39010410 02.06.2014 161/3737/14-ц Луцький міськрайонний суд 
Волинської області Кирилюк В. Ф. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

115 38981024 02.06.2014 750/5388/14 Деснянський районний суд м. 
Чернігова Супрун О. П. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

116 38980887 02.06.2014 750/5394/14 Деснянський районний суд м. 
Чернігова Супрун О. П. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

117 39033745 02.06.2014 211/3525/14-ц Довгинцівський районний 
суд м. Кривого Рогу Рибаєв О. А. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

118 39021539 02.06.2014 741/760/14-ц Носівський районний суд 
Чернігівської області Дикий В. М. Про повернення 

заяви - 

119 

39021648 02.06.2014 404/4413/14-ц Кіровський районний суд м. 
Кіровограда Бершадська О. В. Про залишення 

заяви без руху 

до 13.06.2014 р., який не 
може перевищувати 5 
днів з дня отримання 

ухвали 

120 38983277 02.06.2014 187/554/14-ц Петриківський районний суд 
Дніпропетровської області Говоруха В. О. Про повернення 

заяви - 

121 39017209 02.06.2014 583/1994/14-ц Охтирський міськрайонний 
суд Сумської області Ковальова О. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

122 39022640 02.06.2014 646/5481/14-ц Червонозаводський районний 
суд м. Харкова Чудовський Д. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

123 39019712 02.06.2014 260/2968/14-ц Ленінський районний суд м. 
Донецька Бескровна О. Л. Про повернення 

заяви - 

124 38979788 02.06.2014 300/549/14-ц Воловецький районний суд 
Закарпатської області Софілканич О. А. Про повернення 

заяви - 

125 
38979536 02.06.2014 473/2317/14-ц 

Вознесенський 
міськрайонний суд 

Миколаївської області 
Старжинська О. Є. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

126 39018485 02.06.2014 577/2681/14-ц Конотопський міськрайонний 
суд Сумської області Кущенко М. Ф. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

127 39014506 02.06.2014 569/5715/14-ц Рівненський міський суд 
Рівненської області Тимощук О.Я. О. Я. Про повернення 

заяви - 

128 39014498 02.06.2014 569/6943/14-ц Рівненський міський суд 
Рівненської області Тимощук О.Я. О. Я. Про повернення 

заяви - 

129 39048284 02.06.2014 760/9434/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

130 39048281 02.06.2014 760/3451/13-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

131 39048279 02.06.2014 760/9082/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

132 39048320 02.06.2014 760/9285/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

133 39020179 02.06.2014 639/3991/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Харкова Шиянова Л. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

134 39009414 02.06.2014 643/7909/14-ц Московський районний суд 
м. Харкова Зінченко Ю. Є. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

135 39020749 02.06.2014 696/853/14-ц Кам'янський районний суд 
Черкаської області Романова Н. Г. Про залишення 

заяви без руху до 11.06.2014 р. 

136 39009438 02.06.2014 638/8697/14-ц Дзержинський районний суд 
м. Харкова Цвірюк Д. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

137 
39030372 02.06.2014 250/1136/14-ц 

Ясинуватський 
міськрайонний суд Донецької 

області 
Чернота С. В. Про повернення 

заяви - 

138 39030115 02.06.2014 459/1943/14-ц Червоноградський міський 
суд Львівської області Грабовський В. В. Про повернення 

заяви - 

139 39019363 02.06.2014 503/663/14-ц Кодимський районний суд 
Одеської області Сопільняк О. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

140 
39018609 02.06.2014 676/4109/14-ц 

Кам'янець-Подільський 
міськрайонний суд 

Хмельницької області 
Бондар О. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

141 39018451 02.06.2014 295/8234/14-ц Богунський районний суд м. 
Житомира Корицька В. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

142 39033902 02.06.2014 2/1522/9831/11 Приморський районний суд 
м. Одеси Абухін Р. Д. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

143 39031134 02.06.2014 646/4733/14-ц Червонозаводський районний 
суд м. Харкова Білінська О. В. Про повернення 

заяви - 
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144 

39031116 02.06.2014 644/5002/14-ц Орджонікідзевський район-
ний суд м. Харкова Шевченко С. В. Про залишення 

заяви без руху 

до 23.06.2014 р., який не 
може перевищувати 5 
днів з дня отримання 

ухвали 

145 39028202 02.06.2014 668/539/14-ц Суворовський районний суд 
м. Херсона Булах Є. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

146 39024462 02.06.2014 201/6985/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Дніпропетровська Антонюк О. А. Про повернення 

заяви - 

147 39046714 02.06.2014 127/9927/14-ц Вінницький міський суд м. 
Вінниці Воробйов В. В. Про повернення 

заяви - 

148 39036907 02.06.2014 247/2455/14-ц Торезький міський суд 
Донецької області Арапіна Н. Є. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

149 39050704 02.06.2014 301/1441/14-ц Іршавський районний суд 
Закарпатської області Сойма М. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

150 
39047169 02.06.2014 676/4110/14-ц 

Кам'янець-Подільський 
міськрайонний суд 

Хмельницької області 
Воєвідко Я. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

151 
39047134 02.06.2014 676/4129/14-ц 

Кам'янець-Подільський 
міськрайонний суд 

Хмельницької області 
Воєвідко Я. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

152 39046700 02.06.2014 127/8993/14-ц Вінницький міський суд м. 
Вінниці Воробйов В. В. Про повернення 

заяви - 

153 39045229 02.06.2014 2-н-364/11 Київський районний суд м. 
Одеси Петренко В. С. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

154 39030514 02.06.2014 668/15605/13-ц Суворовський районний суд 
м. Херсона Булах Є. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

155 39029993 02.06.2014 400/709/14-ц Петрівський районний суд 
Кіровоградської області Жушман О. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

156 39028049 02.06.2014 668/4846/13-ц Суворовський районний суд 
м. Херсона Булах Є. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

157 39028904 02.06.2014 644/4985/14-ц Орджонікідзевський район-
ний суд м. Харкова Саркісян О. А. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

158 39028849 02.06.2014 644/5004/14-ц Орджонікідзевський район-
ний суд м. Харкова Саркісян О. А. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

159 39024493 02.06.2014 201/6949/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Дніпропетровська Ткаченко Н. В. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

160 39024531 02.06.2014 201/6978/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Дніпропетровська Трещов В. В. Про залишення 

заяви без руху 
2 дні з дня отримання 

ухвали 

161 39024444 02.06.2014 201/6978/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Дніпропетровська Трещов В. В. Про залишення 

заяви без руху 
2 дні з дня отримання 

ухвали 

162 39021872 02.06.2014 200/5636/14-ц Бабушкінський районний суд 
м. Дніпропетровська Шевцова Т. В. Про повернення 

заяви - 

163 
39040206 02.06.2014 199/4400/14-ц 

Амур-Нижньодніпровський 
районний суд м. 

Дніпропетровська 
Подорець О. Б. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

164 39047305 02.06.2014 715/1088/14-ц Глибоцький районний суд 
Чернівецької області Маковійчук Ю. В. Про повернення 

заяви - 

165 39037404 02.06.2014 372/1855/14-ц Обухівський районний суд 
Київської області Кравченко М. В. Про повернення 

заяви - 

166 
39036983 02.06.2014 362/1631/14-ц 

Васильківський 
міськрайонний суд Київської 

області 
Лебідь-Гавенко Г. М. Про повернення 

заяви - 

167 
39036979 02.06.2014 362/1691/14-ц 

Васильківський 
міськрайонний суд Київської 

області 
Лебідь-Гавенко Г. М. Про повернення 

заяви - 

168 39040376 02.06.2014 299/1866/14-ц Виноградівський районний 
суд Закарпатської області Леньо В. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

169 
39040262 02.06.2014 199/6279/13-ц 

Амур-Нижньодніпровський 
районний суд м. 

Дніпропетровська 
Якименко Л. Г. Про залишення 

заяви без руху до 09.06.2014 р. 

170 39039793 02.06.2014 648/1583/14-ц Білозерський районний суд 
Херсонської області Коваленко А. В. Про повернення 

заяви - 

171 39038612 02.06.2014 514/850/14-ц Тарутинський районний суд 
Одеської області Горбань Ю. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

172 
39036931 02.06.2014 250/1021/14-ц 

Ясинуватський 
міськрайонний суд Донецької 

області 
Чернота С. В. Про повернення 

заяви - 

173 39056179 02.06.2014 2-2628/12 Богунський районний суд м. 
Житомира Слюсарчук Н. Ф. Про повернення 

заяви - 

174 39055901 02.06.2014 463/2674/14-ц Личаківський районний суд 
м. Львова Головатий Р. Я. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

175 39055837 02.06.2014 334/1398/14-ц Ленінський районний суд м. 
Запоріжжя Колесник С. Г. Про відкриття 

провадження - 

176 39054103 02.06.2014 193/891/14-ц Софіївський районний суд 
Дніпропетровської області Шумська О. В. Про повернення 

заяви - 

177 
39051006 02.06.2014 182/3169/14-ц 

Нікопольський 
міськрайонний суд 

Дніпропетровської області 
Бабаніна В. А. Про повернення 

заяви - 

178 39048219 02.06.2014 569/6548/14-ц Рівненський міський суд 
Рівненської області Панас О.В. О. В. Про повернення 

заяви - 
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179 39045053 02.06.2014 337/3184/14-ц Хортицький районний суд м. 
Запоріжжя Салтан Л. Г. Про повернення 

заяви - 

180 39044139 02.06.2014 289/927/14-ц Радомишльський районний 
суд Житомирської області Свінцицький Л. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

181 39044086 02.06.2014 289/930/14-ц Радомишльський районний 
суд Житомирської області Свінцицький Л. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

182 39044082 02.06.2014 289/926/14-ц Радомишльський районний 
суд Житомирської області Свінцицький Л. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

183 39044069 02.06.2014 289/929/14-ц Радомишльський районний 
суд Житомирської області Свінцицький Л. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

184 39044067 02.06.2014 289/928/14-ц Радомишльський районний 
суд Житомирської області Свінцицький Л. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

185 39063419 02.06.2014 127/9466/14-ц Вінницький міський суд м. 
Вінниці Борисюк І. Е. Про повернення 

заяви - 

186 39059417 02.06.2014 735/557/14 Коропський районний суд 
Чернігівської області Корзюк Т. П. Про повернення 

заяви - 

187 39057090 02.06.2014 638/3737/14-ц Дзержинський районний суд 
м. Харкова Цвірюк Д. В. Про повернення 

заяви - 

188 39038317 02.06.2014 459/2540/14-ц Червоноградський міський 
суд Львівської області Жураковський А. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

189 39036995 02.06.2014 415/2589/14-ц Лисичанський міський суд 
Луганської області Чернобривко Л. Б. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

190 39018944 02.06.2014 524/4804/14-ц Автозаводський районний 
суд м. Кременчука Зємцов В. В. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

191 39070439 02.06.2014 201/6988/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Дніпропетровська Демидова С. О. Про залишення 

заяви без руху 
2 дні з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

192 39070377 02.06.2014 201/6970/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Дніпропетровська Демидова С. О. Про залишення 

заяви без руху 
2 дні з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

193 39024526 02.06.2014 306/1523/14-ц Свалявський районний суд 
Закарпатської області Жиганська Н. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

194 39059638 02.06.2014 260/3754/14-ц Ленінський районний суд м. 
Донецька Кротінов В. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

195 39054580 02.06.2014 416/1498/14-ц Лутугинський районний суд 
Луганської області Бескровний Я. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

196 39036836 02.06.2014 234/5069/14-ц Краматорський міський суд 
Донецької області Пікалова Н. М. Про повернення 

заяви - 

197 39087294 02.06.2014 361/3459/14-ц Броварський міськрайонний 
суд Київської області Шинкар А. О. Про повернення 

заяви - 

198 39059347 02.06.2014 520/6470/14-ц Київський районний суд м. 
Одеси Маломуж А. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

199 39059285 02.06.2014 520/6422/14-ц Київський районний суд м. 
Одеси Маломуж А. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

200 
39039848 02.06.2014 650/689/14-ц 

Великоолександрівський 
районний суд Херсонської 

області 
Коваль В. О. Про повернення 

заяви - 

201 39098858 02.06.2014 205/3737/14-ц Ленінський районний суд м. 
Дніпропетровська Залімська Н. В. Про повернення 

заяви - 

202 39097162 02.06.2014 554/6847/14-ц Октябрський районний суд м. 
Полтави Сорока К. М. Про повернення 

заяви - 

203 39080887 02.06.2014 296/3215/14-ц Корольовський районний суд 
м. Житомира Бондарчук В. В. Про повернення 

заяви - 

204 39033073 02.06.2014 560/924/14-ц Дубровицький районний суд 
Рівненської області Оборонова І.В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

205 39080471 02.06.2014 212/1651/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Кривого Рогу Пустовіт О. Г. Про повернення 

заяви - 

206 39080450 02.06.2014 212/6281/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Кривого Рогу Пустовіт О. Г. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

207 39080379 02.06.2014 202/5162/14-ц Індустріальний районний суд 
м. Дніпропетровська Слюсар Л. П. Про повернення 

заяви - 

208 39090285 02.06.2014 638/8604/14-ц Дзержинський районний суд 
м. Харкова Шестак О. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

209 39090277 02.06.2014 638/8603/14-ц Дзержинський районний суд 
м. Харкова Лазюк С. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

210 
39086454 02.06.2014 473/2381/14-ц 

Вознесенський 
міськрайонний суд 

Миколаївської області 
Лузан Л. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

211 39080766 02.06.2014 206/3519/14-ц Самарський районний суд м. 
Дніпропетровська Маймур Г. Я. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

212 
39080120 02.06.2014 308/16176/13-ц 

Ужгородський 
міськрайонний суд 

Закарпатської області 
Лемак О. В. Про залишення 

заяви без руху до 16.06.2014 р. 

213 
39080080 02.06.2014 308/6876/14-ц 

Ужгородський 
міськрайонний суд 

Закарпатської області 
Лемак О. В. Про залишення 

заяви без руху до 16.06.2014 р. 

214 39091850 02.06.2014 265/3548/14-ц Орджонікідзевський район-
ний суд м. Маріуполя Мельник І. Г. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

215 39130741 02.06.2014 753/9782/14-ц Дарницький районний суд 
міста Києва Кириченко Н. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

216 39094991 02.06.2014 260/3074/14-ц Ленінський районний суд м. 
Донецька Бескровна О. Л. Про повернення 

заяви - 
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217 39098791 02.06.2014 205/3714/14-ц Ленінський районний суд м. 
Дніпропетровська Залімська Н. В. Про повернення 

заяви - 

218 39098785 02.06.2014 205/3591/14-ц Ленінський районний суд м. 
Дніпропетровська Залімська Н. В. Про повернення 

заяви - 

219 39108641 02.06.2014 397/931/14-ц Олександрівський районний 
суд Кіровоградської області Безуматов М. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

220 39098883 02.06.2014 205/3984/14-ц Ленінський районний суд м. 
Дніпропетровська Залімська Н. В. Про повернення 

заяви - 

221 39098878 02.06.2014 205/3723/14-ц Ленінський районний суд м. 
Дніпропетровська Залімська Н. В. Про повернення 

заяви - 

222 38979796 02.06.2014 307/1842/14-ц Тячівський районний суд 
Закарпатської області Ляшко С. М. Про повернення 

заяви - 

223 39106632 02.06.2014 224/884/14-ц Дебальцевський міський суд 
Донецької області Крилова Ю. П. Про повернення 

заяви - 

224 39138391 02.06.2014 295/16143/13-ц Богунський районний суд м. 
Житомира Кузнєцов Д. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

225 39119397 02.06.2014 684/265/14-ц Старосинявський районний 
суд Хмельницької області Галиш І. Б. Про повернення 

заяви - 

226 39101057 02.06.2014 205/3324/14-ц Ленінський районний суд м. 
Дніпропетровська Шавула В. С. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

227 39099638 02.06.2014 434/3620/14-ц Артемівський районний суд 
м. Луганська Зорік М. В. Про повернення 

заяви - 

228 39151745 02.06.2014 760/11272/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Бобровник О. В. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

229 39120814 02.06.2014 464/4613/14-ц Сихівський районний суд м. 
Львова Шашуріна Г. О. Про повернення 

заяви - 

230 39152767 02.06.2014 245/1244/14 Старобешівський районний 
суд Донецької області Сазонова М. Г. Про повернення 

заяви - 

231 39152764 02.06.2014 245/1250/14 Старобешівський районний 
суд Донецької області Сазонова М. Г. Про повернення 

заяви - 

232 39126976 02.06.2014 288/739/14-ц Попільнянський районний 
суд Житомирської області Сікан В. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

233 
39120925 02.06.2014 184/1710/14-ц 

Орджонікідзевський міський 
суд Дніпропетровської 

області 
Томаш В. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

234 39152826 02.06.2014 245/1245/14 Старобешівський районний 
суд Донецької області Сазонова М. Г. Про повернення 

заяви - 

235 39152824 02.06.2014 245/1251/14 Старобешівський районний 
суд Донецької області Сазонова М. Г. Про повернення 

заяви - 

236 39136497 02.06.2014 152/912/14-ц Шаргородський районний 
суд Вінницької області Гаврищук А. В. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

237 39156128 02.06.2014 296/4026/14-ц Корольовський районний суд 
м. Житомира Шалота К. В. Про повернення 

заяви - 

238 

39159249 02.06.2014 308/6564/14-ц 
Ужгородський 

міськрайонний суд 
Закарпатської області 

Бенца К. К. Про залишення 
заяви без руху 

до 18.06.2014 р., який не 
може перевищувати 5 
днів з дня отримання 

ухвали 

239 

39159187 02.06.2014 308/6616/14-ц 
Ужгородський 

міськрайонний суд 
Закарпатської області 

Бенца К. К. Про залишення 
заяви без руху 

до 17.06.2014 р., який не 
може перевищувати 5 
днів з дня отримання 

ухвали 

240 39148926 02.06.2014 424/3215/14-ц Ровеньківський міський суд 
Луганської області Ібадова Н. П. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

241 39145519 02.06.2014 210/3065/14-ц Дзержинський районний суд 
м. Кривого Рогу Чайкіна О. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

242 

39159164 02.06.2014 308/6620/14-ц 
Ужгородський 

міськрайонний суд 
Закарпатської області 

Бенца К. К. Про залишення 
заяви без руху 

до 17.06.2014 р., який не 
може перевищувати 5 
днів з дня отримання 

ухвали 

243 39149595 02.06.2014 128/2192/14-ц Вінницький районний суд 
Вінницької області Мотрук М. І. Про повернення 

заяви - 

244 39152844 02.06.2014 245/1243/14 Старобешівський районний 
суд Донецької області Сазонова М. Г. Про повернення 

заяви - 

245 39152840 02.06.2014 245/1248/14 Старобешівський районний 
суд Донецької області Сазонова М. Г. Про повернення 

заяви - 

246 39152834 02.06.2014 245/1246/14 Старобешівський районний 
суд Донецької області Сазонова М. Г. Про повернення 

заяви - 

247 39152831 02.06.2014 245/1247/14 Старобешівський районний 
суд Донецької області Сазонова М. Г. Про повернення 

заяви - 

248 39148927 02.06.2014 424/3211/14-ц Ровеньківський міський суд 
Луганської області Ібадова Н. П. Про залишення 

заяви без руху до 01.07.2014 р. 

249 39148359 02.06.2014 213/1558/14-ц Інгулецький районний суд м. 
Кривого Рогу Соловйова Л. Я. Про повернення 

заяви - 

250 39157123 02.06.2014 737/460/14-ц Куликівський районний суд 
Чернігівської області Іванець С. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

251 39161564 02.06.2014 367/2696/14-ц Ірпінський міський суд 
Київської області Пархоменко О. В. Про повернення 

заяви - 

252 
39165016 02.06.2014 320/5096/14-ц 

Мелітопольський 
міськрайонний суд 
Запорізької області 

Колодіна Л. В. Про залишення 
заяви без руху 

3 дні з дня отримання 
ухвали 
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253 
39143529 02.06.2014 398/3069/14-ц 

Олександрійський 
міськрайонний суд 

Кіровоградської області 
Петрова О. Ф. Про повернення 

заяви - 

254 
39139819 02.06.2014 308/7015/14-ц 

Ужгородський 
міськрайонний суд 

Закарпатської області 
Бедьо В. І. Про залишення 

заяви без руху до 12.06.2014 р. 

255 
39176337 02.06.2014 362/3372/13-ц 

Васильківський 
міськрайонний суд Київської 

області 
Орда О. О. Про повернення 

заяви - 

256 39167607 02.06.2014 367/2327/14-ц Ірпінський міський суд 
Київської області Пархоменко О. В. Про повернення 

заяви - 

257 39167580 02.06.2014 161/8679/14-ц Луцький міськрайонний суд 
Волинської області Пахолюк А. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

258 39167573 02.06.2014 161/8638/14-ц Луцький міськрайонний суд 
Волинської області Пахолюк А. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

259 39222065 02.06.2014 752/2037/14-ц Голосіївський районний суд 
міста Києва Хоменко О. Л. Про повернення 

заяви - 

260 39222069 02.06.2014 752/2103/14-ц Голосіївський районний суд 
міста Києва Хоменко О. Л. Про повернення 

заяви - 

261 39222082 02.06.2014 752/2135/14-ц Голосіївський районний суд 
міста Києва Хоменко О. Л. Про повернення 

заяви - 

262 
39217509 02.06.2014 362/1173/14-ц 

Васильківський 
міськрайонний суд Київської 

області 
Лебідь-Гавенко Г. М. Про повернення 

заяви - 

263 39047496 02.06.2014 558/245/14-ц Демидівський районний суд 
Рівненської області Олексюк А.О. Про повернення 

заяви - 

264 39040659 02.06.2014 402/1928/13-ц Ульяновський районний суд 
Кіровоградської області Ясінський Л. Ю. Про повернення 

заяви - 

265 
39234176 02.06.2014 484/2192/14-ц 

Первомайський 
міськрайонний суд 

Миколаївської області 
Маржина Т. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

266 39230463 02.06.2014 758/3888/14-ц Подільський районний суд 
міста Києва Васильченко О. В. Про повернення 

заяви - 

267 39230460 02.06.2014 758/4515/14-ц Подільський районний суд 
міста Києва Васильченко О. В. Про повернення 

заяви - 

268 39230459 02.06.2014 758/4296/14-ц Подільський районний суд 
міста Києва Васильченко О. В. Про повернення 

заяви - 

269 39251643 02.06.2014 666/3860/14-ц Дніпровський районний суд 
м. Херсона Решетов В. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

270 39234395 02.06.2014 486/940/14-ц Южноукраїнський міський 
суд Миколаївської області Волкова О. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

271 39224510 02.06.2014 216/2215/14-ц Центрально-Міський район-
ний суд м. Кривого Рогу Бондарєва О. І. Про повернення 

заяви - 

272 39260993 02.06.2014 689/1201/14-ц Ярмолинецький районний 
суд Хмельницької області Баськов М. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

273 39242125 02.06.2014 205/3751/14-ц Ленінський районний суд м. 
Дніпропетровська Шавула В. С. Про повернення 

заяви - 

274 39237841 02.06.2014 203/3096/14-ц Кіровський районний суд м. 
Дніпропетровська Маймур Ф. Ф. Про відкриття 

провадження - 

275 39248529 02.06.2014 132/1438/14-ц Калинівський районний суд 
Вінницької області Копчинський В. І. Про повернення 

заяви - 

276 39232105 02.06.2014 321/819/14-ц Михайлівський районний суд 
Запорізької області Мовчан О. Г. Про відкриття 

провадження - 

277 39243959 02.06.2014 645/4380/14-ц Фрунзенський районний суд 
м. Харкова Алтухова О. Ю. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

278 
39264893 02.06.2014 495/3165/14-ц 

Білгород-Дністровський 
міськрайонний суд Одеської 

області 
Боярський О. О. Про повернення 

заяви - 

279 
39218766 02.06.2014 607/7443/13-ц 

Тернопільський 
міськрайонний суд 

Тернопільської області 
Черніцька І. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

280 39229866 02.06.2014 615/597/14-ц Валківський районний суд 
Харківської області Степаненко Г. І. Про повернення 

заяви - 

281 
39225887 02.06.2014 279/3061/14-ц 

Коростенський 
міськрайонний суд 

Житомирської області 
Ольшевська Н. В. Про повернення 

заяви - 

282 39244825 02.06.2014 467/822/14-ц Арбузинський районний суд 
Миколаївської області Кірімова О. М. Про повернення 

заяви - 

283 39246300 02.06.2014 463/2675/14-ц Личаківський районний суд 
м. Львова Гирич С. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

284 39239083 02.06.2014 432/2834/14-ц Стахановський міський суд 
Луганської області Шаргаровська В. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

285 39245780 02.06.2014 462/3699/14-ц Залізничний районний суд м. 
Львова Галайко Н. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

286 39246199 02.06.2014 463/2673/14-ц Личаківський районний суд 
м. Львова Гирич С. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

287 39257195 02.06.2014 337/2852/13-ц Хортицький районний суд м. 
Запоріжжя Кучерук І. Г. Про повернення 

заяви - 

288 39257175 02.06.2014 337/5988/13-ц Хортицький районний суд м. 
Запоріжжя Кучерук І. Г. Про повернення 

заяви - 
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289 39041586 02.06.2014 730/584/2014-ц Борзнянський районний суд 
Чернігівської області Луговець О. А. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

290 39056736 02.06.2014 730/594/2014-ц Борзнянський районний суд 
Чернігівської області Затєєва С. Д. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

291 39050706 02.06.2014 301/1426/14-ц Іршавський районний суд 
Закарпатської області Сойма М. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

292 39303651 02.06.2014 196/476/14-ц Царичанський районний суд 
Дніпропетровської області Гудим О. М. Про повернення 

заяви - 

293 39285396 02.06.2014 295/7553/14-ц Богунський районний суд м. 
Житомира Комісарчук О. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

294 39294740 02.06.2014 213/1789/13-ц Інгулецький районний суд м. 
Кривого Рогу Соловйова Л. Я. Про повернення 

заяви - 

295 39294790 02.06.2014 213/1480/14-ц Інгулецький районний суд м. 
Кривого Рогу Соловйова Л. Я. Про повернення 

заяви - 

296 
39006980 02.06.2014 191/1921/14-ц 

Синельниківський 
міськрайонний суд 

Дніпропетровської області 
Бондаренко Г. В. Про повернення 

заяви - 

297 
39006975 02.06.2014 191/1899/14-ц 

Синельниківський 
міськрайонний суд 

Дніпропетровської області 
Бондаренко Г. В. Про повернення 

заяви - 

298 
39006978 02.06.2014 191/1959/14-ц 

Синельниківський 
міськрайонний суд 

Дніпропетровської області 
Бондаренко Г. В. Про повернення 

заяви - 

299 
39006976 02.06.2014 191/1001/14-ц 

Синельниківський 
міськрайонний суд 

Дніпропетровської області 
Бондаренко Г. В. Про повернення 

заяви - 

300 
39006971 02.06.2014 191/1949/14-ц 

Синельниківський 
міськрайонний суд 

Дніпропетровської області 
Бондаренко Г. В. Про повернення 

заяви - 

301 
39006967 02.06.2014 191/1895/14-ц 

Синельниківський 
міськрайонний суд 

Дніпропетровської області 
Бондаренко Г. В. Про повернення 

заяви - 

302 39340749 02.06.2014 753/9795/14-ц Дарницький районний суд 
міста Києва Кириченко Н. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

303 39340756 02.06.2014 753/9972/14-ц Дарницький районний суд 
міста Києва Кириченко Н. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

304 39286470 02.06.2014 288/779/14-ц Попільнянський районний 
суд Житомирської області Зленко А. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

305 39304617 02.06.2014 626/924/14-ц Красноградський районний 
суд Харківської області Болотова Л. І. Про повернення 

заяви - 

306 39298698 02.06.2014 258/6044/14-ц Кіровський районний суд м. 
Донецька Юр'єва Т. І. Про залишення 

заяви без руху до 12.06.2014 р. 

307 39285521 02.06.2014 295/7662/14-ц Богунський районний суд м. 
Житомира Комісарчук О. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

308 39311750 02.06.2014 329/385/14-ц Чернігівський районний суд 
Запорізької області Глянь С. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

309 39294642 02.06.2014 213/1788/13-ц Інгулецький районний суд м. 
Кривого Рогу Соловйова Л. Я. Про повернення 

заяви - 

310 
39339763 02.06.2014 2-5535/11 

Амур-Нижньодніпровський 
районний суд м. 

Дніпропетровська 
Якименко Л. Г. Про повернення 

заяви - 

311 
39339712 02.06.2014 199/6887/13-ц 

Амур-Нижньодніпровський 
районний суд м. 

Дніпропетровська 
Якименко Л. Г. Про повернення 

заяви - 

312 39337281 02.06.2014 301/1437/14-ц Іршавський районний суд 
Закарпатської області Сойма М. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

313 39336373 02.06.2014 206/3095/14-ц Самарський районний суд м. 
Дніпропетровська Сухоруков А. О. Про відкриття 

провадження - 

314 39332993 02.06.2014 334/3611/14-ц Ленінський районний суд м. 
Запоріжжя Нікітенко Н. П. Про повернення 

заяви - 

315 

39324311 02.06.2014 308/6613/14-ц 
Ужгородський 

міськрайонний суд 
Закарпатської області 

Бенца К. К. Про залишення 
заяви без руху 

до 18.06.2014 р., який не 
може перевищувати 5 
днів з дня отримання 

ухвали 

316 38977832 02.06.2014 265/3220/14-ц Орджонікідзевський район-
ний суд м. Маріуполя Шиян В. В. Про повернення 

заяви - 

317 39358725 02.06.2014 136/1005/14-ц Липовецький районний суд 
Вінницької області Кривенко Д. Т. Про повернення 

заяви - 

318 39050697 02.06.2014 301/1439/14-ц Іршавський районний суд 
Закарпатської області Сойма М. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

319 39358686 02.06.2014 136/982/14-ц Липовецький районний суд 
Вінницької області Кривенко Д. Т. Про повернення 

заяви - 

320 39429133 02.06.2014 759/8552/14-ц Святошинський районний 
суд міста Києва Макаренко В. В. Про залишення 

заяви без руху   

321 39371754 02.06.2014 309/1723/14-ц Хустський районний суд 
Закарпатської області Довжанин М. М. Про повернення 

заяви - 

322 39381704 02.06.2014 212/7879/13-ц Жовтневий районний суд м. 
Кривого Рогу Кулігіна Т. Д. Про повернення 

заяви - 

323 39358668 02.06.2014 136/1006/14-ц Липовецький районний суд 
Вінницької області Кривенко Д. Т. Про повернення 

заяви - 
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324 39350674 02.06.2014 0825/6558/2012 Хортицький районний суд м. 
Запоріжжя Салтан Л. Г. Про повернення 

заяви - 

325 39352356 02.06.2014 525/492/14-ц Великобагачанський район-
ний суд Полтавської області Лисенко Н. В. Про повернення 

заяви - 

326 39396102 02.06.2014 643/7856/14-ц Московський районний суд 
м. Харкова Довготько Т. М. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

327 39406348 02.06.2014 638/7714/14-ц Дзержинський районний суд 
м. Харкова Лазюк С. В. Про повернення 

заяви - 

328 39421705 02.06.2014 659/401/14-ц Нижньосірогозький районний 
суд Херсонської області Панкєєв В. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

329 
39392143 02.06.2014 233/2982/14-ц 

Костянтинівський 
міськрайонний суд Донецької 

області 
Чернецький В. А. Про повернення 

заяви - 

330 39396485 02.06.2014 178/860/14-ц Криничанський районний суд 
Дніпропетровської області Берелет В. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

331 39396098 02.06.2014 643/7895/14-ц Московський районний суд 
м. Харкова Довготько Т. М. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

332 39412073 02.06.2014 267/8592/13-ц Гірницький районний суд м. 
Макіївки Кульбаков І. В. Про повернення 

заяви - 

333 39412036 02.06.2014 267/3407/13-ц Гірницький районний суд м. 
Макіївки Кульбаков І. В. Про повернення 

заяви - 

334 39421714 02.06.2014 659/402/14-ц Нижньосірогозький районний 
суд Херсонської області Панкєєв В. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

335 39424683 02.06.2014 659/393/14-ц Нижньосірогозький районний 
суд Херсонської області Панкєєв В. М. Про повернення 

заяви - 

336 39447181 02.06.2014 337/3175/14-ц Хортицький районний суд м. 
Запоріжжя Нещеретна Л. М. Про повернення 

заяви - 

337 39466830 02.06.2014 161/8663/14-ц Луцький міськрайонний суд 
Волинської області Олексюк А. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

338 39468872 02.06.2014 369/4046/14-ц Києво-Святошинський рай-
онний суд Київської області Пінкевич Н. С. Про повернення 

заяви - 

339 39446136 02.06.2014 369/5156/14-ц Києво-Святошинський рай-
онний суд Київської області Медвідь Н. О. Про залишення 

заяви без руху до 14.06.2014 р. 

340 39502024 02.06.2014 456/1754/14-ц Стрийський міськрайонний 
суд Львівської області Пак В. М. Про повернення 

заяви - 

341 39525887 02.06.2014 653/1616/14-ц Генічеський районний суд 
Херсонської області Крапівіна О. П. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

342 39530622 02.06.2014 205/73/14-ц Ленінський районний суд м. 
Дніпропетровська Остапенко Н. Г. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

343 39545557 02.06.2014 369/1701/14-ц Києво-Святошинський рай-
онний суд Київської області Пінкевич Н. С. Про повернення 

заяви - 

344 39545518 02.06.2014 369/1760/14-ц Києво-Святошинський рай-
онний суд Київської області Пінкевич Н. С. Про повернення 

заяви - 

345 39510629 02.06.2014 727/4556/14-ц Шевченківський районний 
суд м. Чернівців Ярема Л. В. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

346 39541742 02.06.2014 640/8277/14-ц Київський районний суд м. 
Харкова Сенаторов В. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

347 39554508 02.06.2014 712/8077/14-ц Соснівський районний суд м. 
Черкаси Романенко В. А. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

348 39561799 02.06.2014 712/8223/14-ц Соснівський районний суд м. 
Черкаси Романенко В. А. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

349 39592997 02.06.2014 203/3066/14-ц Кіровський районний суд м. 
Дніпропетровська Маймур Ф. Ф. Про повернення 

заяви - 

350 39580112 02.06.2014 295/7403/14-ц Богунський районний суд м. 
Житомира Комісарчук О. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

351 39577713 02.06.2014 369/5152/14-ц Києво-Святошинський рай-
онний суд Київської області Медвідь Н. О. Про залишення 

заяви без руху до 16.06.2014 р. 

352 39588339 02.06.2014 202/4128/14-ц Індустріальний районний суд 
м. Дніпропетровська Шклярук Д. С. Про повернення 

заяви - 

353 39588330 02.06.2014 202/4625/14-ц Індустріальний районний суд 
м. Дніпропетровська Шклярук Д. С. Про повернення 

заяви - 

354 39620390 02.06.2014 333/4497/14-ц Комунарський районний суд 
м. Запоріжжя Стоматов Е. Г. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

355 39675295 02.06.2014 521/8245/14-ц Малиновський районний суд 
м. Одеси Гранін В. Л. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

356 39688791 02.06.2014 646/3396/14-ц Червонозаводський районний 
суд м. Харкова Шуліка Ю. В. Про залишення 

заяви без руху до 05.06.2014 р. 

357 
39691269 02.06.2014 320/4962/14-ц 

Мелітопольський 
міськрайонний суд 
Запорізької області 

Колодіна Л. В. Про залишення 
заяви без руху 

3 дні з дня отримання 
ухвали 

358 39681268 02.06.2014 526/1001/14-ц Гадяцький районний суд 
Полтавської області Максименко Л. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

359 
39720743 02.06.2014 308/7027/14-ц 

Ужгородський 
міськрайонний суд 

Закарпатської області 
Ротмістренко М. В. Про залишення 

заяви без руху до 13.06.2014 р. 

360 39734385 02.06.2014 335/5902/14-ц Орджонікідзевський район-
ний суд м. Запоріжжя Воробйов А. В. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали 

361 
39770919 02.06.2014 279/3001/14-ц 

Коростенський 
міськрайонний суд 

Житомирської області 
Ольшевська Н. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 
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362 
39793463 02.06.2014 344/5145/14-ц 

Івано-Франківський міський 
суд Івано-Франківської 

області 
Пастернак І. А. Про повернення 

заяви - 

363 39830082 02.06.2014 755/14092/14-ц Дніпровський районний суд 
міста Києва Гаврилова О. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

364 39790906 02.06.2014 280/886/14-ц Коростишівський районний 
суд Житомирської області Пасічний Т. З. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

365 39798283 02.06.2014 369/5150/14-ц Києво-Святошинський рай-
онний суд Київської області Медвідь Н. О. Про залишення 

заяви без руху до 14.06.2014 р. 

366 39809154 02.06.2014 453/577/14-ц Сколівський районний суд 
Львівської області Брона А. Л. Про повернення 

заяви - 

367 39844055 02.06.2014 376/1207/14-ц Сквирський районний суд 
Київської області Віговський С. І. Про повернення 

заяви - 

368 39846626 02.06.2014 615/841/14-ц Валківський районний суд 
Харківської області Товстолужський О. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

369 39036851 02.06.2014 234/4914/14-ц Краматорський міський суд 
Донецької області Пікалова Н. М. Про повернення 

заяви - 

370 37701803 03.06.2014 128/951/14-ц Вінницький районний суд 
Вінницької області Ганкіна І. А. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

371 38999743 03.06.2014 668/6334/14-ц Суворовський районний суд 
м. Херсона Корецький Д. Б. Про повернення 

заяви - 

372 39021494 03.06.2014 758/4623/14-ц Подільський районний суд 
міста Києва Зарицька Ю. Л. Про повернення 

заяви - 

373 
39021482 03.06.2014 755/14380/14-ц Дніпровський районний суд 

міста Києва Галаган В. І. Про залишення 
заяви без руху 

до 10.06.2014 р., який не 
може перевищувати 2 дні 
з дня отримання ухвали 

374 
39021474 03.06.2014 755/14491/14-ц Дніпровський районний суд 

міста Києва Галаган В. І. Про залишення 
заяви без руху 

до 10.06.2014 р., який не 
може перевищувати 2 дні 
з дня отримання ухвали 

375 39036246 03.06.2014 760/7178/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Букіна О. М. Про повернення 

заяви - 

376 39036226 03.06.2014 760/11669/13-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Букіна О. М. Про повернення 

заяви - 

377 39032797 03.06.2014 761/12490/14-ц Шевченківський районний 
суд міста Києва Пономаренко Н. В. Про повернення 

заяви - 

378 39026387 03.06.2014 759/8028/14-ц Святошинський районний 
суд міста Києва Заєць Т. О. Про залишення 

заяви без руху 
2 дні з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

379 39039379 03.06.2014 754/7696/14-ц Деснянський районний суд 
міста Києва Журавська О. В. Про повернення 

заяви - 

380 39025390 03.06.2014 621/1379/14-ц Зміївський районний суд 
Харківської області Нестерцова Н. В. Про повернення 

заяви - 

381 39025644 03.06.2014 646/3792/14-ц Червонозаводський районний 
суд м. Харкова Васильєва О. О. Про повернення 

заяви - 

382 39012748 03.06.2014 334/3539/14-ц Ленінський районний суд м. 
Запоріжжя Махіборода Н. О. Про повернення 

заяви - 

383 39012741 03.06.2014 334/3424/14-ц Ленінський районний суд м. 
Запоріжжя Махіборода Н. О. Про повернення 

заяви - 

384 39012710 03.06.2014 334/2632/14-ц Ленінський районний суд м. 
Запоріжжя Махіборода Н. О. Про повернення 

заяви - 

385 39029704 03.06.2014 127/7233/14-ц Вінницький міський суд м. 
Вінниці Романчук Р. В. Про повернення 

заяви - 

386 39016602 03.06.2014 643/3252/14-ц Московський районний суд 
м. Харкова Короткий І. П. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

387 39016569 03.06.2014 623/1789/14-ц Ізюмський міськрайонний 
суд Харківської області Вергун І. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

388 39016438 03.06.2014 524/4483/14-ц Автозаводський районний 
суд м. Кременчука Нестеренко С. Г. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

389 39016360 03.06.2014 524/4842/14-ц Автозаводський районний 
суд м. Кременчука Нестеренко С. Г. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

390 39013266 03.06.2014 206/3513/14-ц Самарський районний суд м. 
Дніпропетровська Кушнірчук Р. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

391 39013259 03.06.2014 198/295/14-ц Юр'ївський районний суд 
Дніпропетровської області Маренич С. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

392 39013209 03.06.2014 206/3511/14-ц Самарський районний суд м. 
Дніпропетровська Кушнірчук Р. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

393 

39013061 03.06.2014 522/9814/14-ц Приморський районний суд 
м. Одеси Турецький О. С. Про залишення 

заяви без руху 

до 02.07.2014 р., який не 
може перевищувати 5 
днів з дня отримання 

ухвали 

394 39011426 03.06.2014 636/1780/14-ц Чугуївський міський суд 
Харківської області Бондар С. Б. Про повернення 

заяви - 

395 39011418 03.06.2014 636/1902/14-ц Чугуївський міський суд 
Харківської області Бондар С. Б. Про повернення 

заяви - 

396 39011417 03.06.2014 636/1930/14-ц Чугуївський міський суд 
Харківської області Бондар С. Б. Про повернення 

заяви - 

397 39016316 03.06.2014 252/2401/14-ц Микитівський районний суд 
м. Горлівки Каліуш О. В. Про повернення 

заяви - 

398 39016297 03.06.2014 258/5981/14-ц Кіровський районний суд м. 
Донецька Подолянчук І. М. Про повернення 

заяви - 
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399 
39016051 03.06.2014 184/1237/14-ц 

Орджонікідзевський міський 
суд Дніпропетровської 

області 
Горбенко Н. В. Про повернення 

заяви - 

400 39011129 03.06.2014 507/904/14-ц Покровський районний суд 
Дніпропетровської області Лукінова К. С. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

401 39015519 03.06.2014 522/8515/14-ц Приморський районний суд 
м. Одеси Турецький О. С. Про повернення 

заяви - 

402 39015466 03.06.2014 522/8535/14-ц Приморський районний суд 
м. Одеси Турецький О. С. Про повернення 

заяви - 

403 39015460 03.06.2014 522/8538/14-ц Приморський районний суд 
м. Одеси Турецький О. С. Про повернення 

заяви - 

404 39015663 03.06.2014 725/2991/14-ц Першотравневий районний 
суд м. Чернівців Іщенко І. В. Про повернення 

заяви - 

405 39041745 03.06.2014 753/9734/14-ц Дарницький районний суд 
міста Києва Дубас В. А. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

406 39041729 03.06.2014 753/9729/14-ц Дарницький районний суд 
міста Києва Дубас В. А. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

407 39041721 03.06.2014 753/9135/14-ц Дарницький районний суд 
міста Києва Дубас В. А. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

408 39016690 03.06.2014 435/5507/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Луганська Татарінова О. А. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

409 39012683 03.06.2014 310/3422/14-ц Бердянський міськрайонний 
суд Запорізької області Пустовіт З. П. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

410 39012606 03.06.2014 303/3483/14-ц Мукачівський міськрайонний 
суд Закарпатської області Камінський С. Е. Про залишення 

заяви без руху до 13.06.2014 р. 

411 39011841 03.06.2014 583/1301/14-ц Охтирський міськрайонний 
суд Сумської області Ільченко В. М. Про повернення 

заяви - 

412 39037551 03.06.2014 761/12145/14-ц Шевченківський районний 
суд міста Києва Кравець Д. І. Про повернення 

заяви - 

413 39037520 03.06.2014 761/10771/14-ц Шевченківський районний 
суд міста Києва Кравець Д. І. Про повернення 

заяви - 

414 39028068 03.06.2014 229/1616/14-ц Дружківський міський суд 
Донецької області Сєрікова О. О. Про повернення 

заяви - 

415 39018841 03.06.2014 712/6197/14-ц Соснівський районний суд м. 
Черкаси 

Пироженко (В.Д.) В. 
Д. 

Про повернення 
заяви - 

416 39034302 03.06.2014 444/1199/14-ц Жовківський районний суд 
Львівської області Зеліско Р. Й. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

417 39033688 03.06.2014 396/1375/14-ц Новоукраїнський районний 
суд Кіровоградської області Кухарська Н. А. Про повернення 

заяви - 

418 39031945 03.06.2014 133/1684/14-ц Козятинський міськрайонний 
суд Вінницької області Крейдін О. О. Про повернення 

заяви - 

419 39021352 03.06.2014 503/1062/14-ц Кодимський районний суд 
Одеської області Сопільняк О. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

420 39016728 03.06.2014 524/4808/14-ц Автозаводський районний 
суд м. Кременчука Нестеренко С. Г. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

421 39016726 03.06.2014 524/4426/14-ц Автозаводський районний 
суд м. Кременчука Нестеренко С. Г. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

422 39016699 03.06.2014 524/4412/14-ц Автозаводський районний 
суд м. Кременчука Нестеренко С. Г. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

423 39022582 03.06.2014 533/698/14-ц Козельщинський районний 
суд Полтавської області Оксенюк М. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

424 39022379 03.06.2014 273/1104/14-ц Баранівський районний суд 
Житомирської області Васильчук О. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

425 39021984 03.06.2014 592/5772/14-ц Ковпаківський районний суд 
м. Сум Князєв В. Б. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

426 
39020135 03.06.2014 2-1463/11 

Переяслав-Хмельницький 
міськрайонний суд Київської 

області 
Колодко Л. В. Про повернення 

заяви - 

427 39052060 03.06.2014 758/5805/14-ц Подільський районний суд 
міста Києва Неганова Н. В. Про повернення 

заяви - 

428 39055348 03.06.2014 759/8074/14-ц Святошинський районний 
суд міста Києва Заєць Т. О. Про повернення 

заяви - 

429 39055321 03.06.2014 759/2854/14-ц Святошинський районний 
суд міста Києва Заєць Т. О. Про повернення 

заяви - 

430 39055293 03.06.2014 759/8067/14-ц Святошинський районний 
суд міста Києва Заєць Т. О. Про повернення 

заяви - 

431 39055288 03.06.2014 759/4231/14-ц Святошинський районний 
суд міста Києва Заєць Т. О. Про повернення 

заяви - 

432 39052071 03.06.2014 753/9874/14-ц Дарницький районний суд 
міста Києва Дубас В. А. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

433 39030180 03.06.2014 251/5043/14-ц Калінінський районний суд 
м. Горлівки Хомченко Л. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

434 39030179 03.06.2014 251/5016/14-ц Калінінський районний суд 
м. Горлівки Хомченко Л. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

435 39030177 03.06.2014 251/5011/14-ц Калінінський районний суд 
м. Горлівки Хомченко Л. І. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

436 39028827 03.06.2014 628/1563/14-ц Куп'янський міськрайонний 
суд Харківської області Цендра Н. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

437 39028474 03.06.2014 2-1651/11 Центрально-Міський район-
ний суд м. Горлівки Федько С. П. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 
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438 39025068 03.06.2014 383/685/14-ц Бобринецький районний суд 
Кіровоградської області Хрусталенко І. П. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

439 
39024877 03.06.2014 235/3076/14-ц 

Красноармійський 
міськрайонний суд Донецької 

області 
Філь О. Є. Про повернення 

заяви - 

440 
39019973 03.06.2014 373/1383/14-ц 

Переяслав-Хмельницький 
міськрайонний суд Київської 

області 
Колодко Л. В. Про повернення 

заяви - 

441 
39019787 03.06.2014 274/2408/14-ц 

Бердичівський 
міськрайонний суд 

Житомирської області 
Замега О. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

442 39040494 03.06.2014 317/1138/14-ц Запорізький районний суд 
Запорізької області Ачкасов О. М. Про повернення 

заяви - 

443 

39018484 03.06.2014 522/9717/14-ц Приморський районний суд 
м. Одеси Турецький О. С. Про залишення 

заяви без руху 

до 02.07.2014 р., який не 
може перевищувати 5 
днів з дня отримання 

ухвали 

444 39017727 03.06.2014 297/1285/14-ц Берегівський районний суд 
Закарпатської області Ільтьо І. І. Про залишення 

заяви без руху 
3 дні з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

445 39024301 03.06.2014 748/1802/14-ц Чернігівський районний суд 
Чернігівської області Криворученко Д. П. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

446 39014461 03.06.2014 519/630/14-ц Южний міський суд Одеської 
області Котов В. Г. Про повернення 

заяви - 

447 39048319 03.06.2014 760/8695/14-ц Солом'янський районний суд 
міста Києва Кізюн Л. І. Про повернення 

заяви - 

448 39020740 03.06.2014 724/867/14-ц Хотинський районний суд 
Чернівецької області Руснак А. І. Про повернення 

заяви - 

449 39020744 03.06.2014 522/8418/14-ц Приморський районний суд 
м. Одеси Нікітіна С. Й. Про повернення 

заяви - 

450 39030229 03.06.2014 261/2422/14-ц Петровський районний суд м. 
Донецька Трінька О. В. Про повернення 

заяви - 

451 39034112 03.06.2014 646/5011/14-ц Червонозаводський районний 
суд м. Харкова Васильєва О. О. Про повернення 

заяви - 

452 39034081 03.06.2014 639/4871/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Харкова Рубіжний С. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

453 39034031 03.06.2014 639/4874/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Харкова Рубіжний С. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

454 39034028 03.06.2014 639/4858/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Харкова Рубіжний С. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

455 39034022 03.06.2014 639/4868/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Харкова Рубіжний С. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

456 39034016 03.06.2014 639/4864/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Харкова Рубіжний С. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

457 39033869 03.06.2014 465/1957/14-ц Франківський районний суд 
м. Львова Козюренко Р. С. Про повернення 

заяви - 

458 39033844 03.06.2014 466/3616/14-ц Шевченківський районний 
суд м. Львова Донченко Ю. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

459 39013596 03.06.2014 258/5865/14-ц Кіровський районний суд м. 
Донецька Дорошенко В. Г. Про повернення 

заяви - 

460 39013636 03.06.2014 258/5853/14-ц Кіровський районний суд м. 
Донецька Дорошенко В. Г. Про повернення 

заяви - 

461 39027417 03.06.2014 303/3252/14-ц Мукачівський міськрайонний 
суд Закарпатської області Заболотний А. М. Про повернення 

заяви - 

462 39027412 03.06.2014 303/3050/14-ц Мукачівський міськрайонний 
суд Закарпатської області Заболотний А. М. Про повернення 

заяви - 

463 39027311 03.06.2014 303/3168/14-ц Мукачівський міськрайонний 
суд Закарпатської області Заболотний А. М. Про повернення 

заяви - 

464 
39029244 03.06.2014 279/2355/14-ц 

Коростенський 
міськрайонний суд 

Житомирської області 
Коренюк В. П. Про повернення 

заяви - 

465 
39024839 03.06.2014 235/2512/14-ц 

Красноармійський 
міськрайонний суд Донецької 

області 
Коваленко В. О. Про повернення 

заяви - 

466 39018893 03.06.2014 732/920/14 Городнянський районний суд 
Чернігівської області Карпинська Н. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

467 39018891 03.06.2014 732/918/14 Городнянський районний суд 
Чернігівської області Карпинська Н. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

468 39019086 03.06.2014 644/5200/14-ц Орджонікідзевський район-
ний суд м. Харкова Бабенко Ю. П. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

469 39019020 03.06.2014 644/5196/14-ц Орджонікідзевський район-
ний суд м. Харкова Бабенко Ю. П. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

470 39030781 03.06.2014 437/10186/13-ц Ленінський районний суд м. 
Луганськ Бугера О. В. Про повернення 

заяви - 

471 39030753 03.06.2014 437/2050/14-ц Ленінський районний суд м. 
Луганськ Бугера О. В. Про повернення 

заяви - 

472 39030736 03.06.2014 437/1401/14-ц Ленінський районний суд м. 
Луганськ Бугера О. В. Про повернення 

заяви - 

473 39014510 03.06.2014 519/631/14-ц Южний міський суд Одеської 
області Котов В. Г. Про повернення 

заяви - 
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474 39014454 03.06.2014 496/2323/14-ц Біляївський районний суд 
Одеської області Крачкова С. В. Про повернення 

заяви - 

475 39014443 03.06.2014 496/2084/14-ц Біляївський районний суд 
Одеської області Крачкова С. В. Про повернення 

заяви - 

476 
39027722 03.06.2014 211/3103/14-ц Довгинцівський районний 

суд м. Кривого Рогу Ткаченко С. В. Про залишення 
заяви без руху 

до 15.06.2014 р., який не 
може перевищувати 3 дні 
з дня отримання ухвали 

477 39028829 03.06.2014 639/4916/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Харкова Шиянова Л. О. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

478 39025251 03.06.2014 432/2657/14-ц Стахановський міський суд 
Луганської області Юрченко І. М. Про повернення 

заяви - 

479 39024607 03.06.2014 201/6874/14-ц Жовтневий районний суд м. 
Дніпропетровська Антонюк О. А. Про повернення 

заяви - 

480 39027872 03.06.2014 519/633/14-ц Южний міський суд Одеської 
області Котов В. Г. Про повернення 

заяви - 

481 39027475 03.06.2014 383/603/14-ц Бобринецький районний суд 
Кіровоградської області Бондаренко В. В. Про повернення 

заяви - 

482 39016765 03.06.2014 623/1788/14-ц Ізюмський міськрайонний 
суд Харківської області Вергун І. В. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

483 39053717 03.06.2014 463/2701/14-ц Личаківський районний суд 
м. Львова Мармаш В. Я. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

484 39044321 03.06.2014 427/3912/14-ц Свердловський міський суд 
Луганської області Олейнікова Г. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

485 39038777 03.06.2014 668/4906/14-ц Суворовський районний суд 
м. Херсона Булах Є. М. Про повернення 

заяви - 

486 39043319 03.06.2014 577/2739/14-ц Конотопський міськрайонний 
суд Сумської області Кущенко М. Ф. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали 

487 39050805 03.06.2014 329/350/14-ц Чернігівський районний суд 
Запорізької області Пода Н. М. Про повернення 

заяви - 

488 
39047141 03.06.2014 676/4110/14-ц 

Кам'янець-Подільський 
міськрайонний суд 

Хмельницької області 
Воєвідко Я. І. Про повернення 

заяви - 

489 39046720 03.06.2014 127/9607/14-ц Вінницький міський суд м. 
Вінниці Воробйов В. В. Про повернення 

заяви - 

490 39044738 03.06.2014 523/4357/14-ц Суворовський районний суд 
м. Одеси Кисельов В. К. Про повернення 

заяви - 

491 39064991 03.06.2014 755/11016/14-ц Дніпровський районний суд 
міста Києва Чех Н. А. Про повернення 

заяви - 

492 39064951 03.06.2014 755/11067/14-ц Дніпровський районний суд 
міста Києва Чех Н. А. Про повернення 

заяви - 

493 39064920 03.06.2014 755/10997/14-ц Дніпровський районний суд 
міста Києва Чех Н. А. Про повернення 

заяви - 

494 39064956 03.06.2014 755/11569/14-ц Дніпровський районний суд 
міста Києва Чех Н. А. Про повернення 

заяви - 

495 
39029874 03.06.2014 320/4317/14-ц 

Мелітопольський 
міськрайонний суд 
Запорізької області 

Редько О. В. Про повернення 
заяви - 

496 39029807 03.06.2014 127/6915/14-ц Вінницький міський суд м. 
Вінниці Романчук Р. В. Про повернення 

заяви - 

497 39025189 03.06.2014 391/535/14-ц Компаніївський районний суд 
Кіровоградської області Ревякіна О. В. Про повернення 

заяви - 

498 39018857 03.06.2014 533/706/14-ц Козельщинський районний 
суд Полтавської області Оксенюк М. М. Про залишення 

заяви без руху 
5 днів з дня отримання 

ухвали (не прямо) 

499 39032699 03.06.2014 641/5629/14-ц Комінтернівський районний 
суд м. Харкова Колодяжна І. М. Про залишення 

заяви без руху до 13.06.2014 р. 

500 39032645 03.06.2014 638/6135/14-ц Дзержинський районний суд 
м. Харкова Лосєва Д. А. Про повернення 

заяви - 
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39014443
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39027722
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39028829
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39025251
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39024607
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39027872
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39027475
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39016765
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39053717
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39044321
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39038777
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39043319
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39050805
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39047141
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39046720
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39044738
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39064991
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39064951
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39064920
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39064956
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39029874
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39029807
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39025189
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39018857
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39032699
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39032645
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Таблиця В.2 
Параметри вибірки 

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua) 

Параметри пошуку:  

Пошук за контекстом Усунення недоліків, 121 

Інстанція Перша 

Період ухвалення (постановлення) з 01.06.2014 по 30.06.2014 

Форма судового рішення Ухвала суду 

Форма судочинства Цивільне 

Сортування За датою ухвалення рішення, за зростанням 

Розмір вибірки 500 

 

Таблиця В.3 

Результати дослідження вибірки 

№ Показник Результат, 
од. 

Частка, 
% 

1. Всього результатів пошуку 6577  - 
2. Подано у вибірці 

з яких: 
500 7,60 

2.1. - ухвали про залишення заяви без руху 237 47,40 
2.2. - ухвали про повернення заяви 259 51,80 
2.3. - інші ухвали 4 0,80 
3. Спосіб надання строку для усунення недоліків:     
3.1. строк надається з дня отримання ухвали, 

тривалістю: 
143 60,34 

3.1.1. 1 день 0 0,00 
3.1.2. 2 дні 2 1,40 
3.1.3. 3 дні 17 11,89 
3.1.4. 4 дні 0 0,00 
3.1.5. 5 днів 124 86,71 
3.2. встановлюється термін для усунення недоліків 20 8,44 
 встановлюється термін для усунення недоліків, 

який обмежується строком з дня отримання ухвали 13 5,49 

3.3. строк прямо не надається 60 25,32 
 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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Таблиця В.4 

Строк для вирішення питання про повернення заяви у зв’язку з неусуненням  

недоліків 

№ № рішенн
я 

Дата 
ухвален-

ня 
рішення 

№ судової спр
ави 

Дата 
залишен-
ня заяви 
без руху 

Строк 
або 

термі
н для 
усу-

нення 
недо-
ліків 

Дата 
отриман-
ня ухвали 

позива-
чем(заявн

иком) 

Час 
дос-

тавки 
ухва-

ли 

Останній 
день для 
усунення 
недоліків 

(врахо-
вуючи 
вихідні 

дні) 

Дата 
прийнят-
тя ухвали 

про по-
вернення 

заяви 

Час, 
який 
суд 

чекав 
для 

отри-
мання 
заяви з 
усуне-
ними 

недолік
ами 

Макси-
мальний 

строк, 
який суд 
мав пра-

во чекати 
(врахо-
вуючи 
вихідні 

дні) 

Різниця 
між ча-

сом, про-
тягом 

якого суд 
чекав 

усунення 
недоліків 

і часом 
доставки 
ухвали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 38982939 02.06.2014 754/7165/14-ц 14.05.2014 2 20.05.2014 6 22.05.2014 02.06.2014 11 3 5 
2 38982998 02.06.2014 755/10701/14-ц 28.04.2014 2 12.05.2014 14 14.05.2014 02.06.2014 19 4 5 
3 38982974 02.06.2014 755/10711/14-ц 28.04.2014 2 12.05.2014 14 14.05.2014 02.06.2014 19 4 5 
4 38982971 02.06.2014 755/10722/14-ц 28.04.2014 2 12.05.2014 14 14.05.2014 02.06.2014 19 4 5 
5 38982952 02.06.2014 755/10771/14-ц 28.04.2014 2 12.05.2014 14 14.05.2014 02.06.2014 19 4 5 
6 38996840 02.06.2014 758/5068/14-ц 12.05.2014 4 16.05.2014 4 20.05.2014 02.06.2014 13 5 9 
7 38996798 02.06.2014 758/4891/14-ц 06.05.2014 3 16.05.2014 10 19.05.2014 02.06.2014 14 3 4 
8 39011962 02.06.2014 760/9209/14-ц 06.05.2014 2 19.05.2014 13 21.05.2014 02.06.2014 12 4 -1 
9 39011957 02.06.2014 760/9797/14-ц 14.05.2014 2 19.05.2014 5 21.05.2014 02.06.2014 12 4 7 

10 39011953 02.06.2014 760/8676/14-ц 29.04.2014 2 19.05.2014 20 21.05.2014 02.06.2014 12 4 -8 
11 39011951 02.06.2014 760/8879/14-ц 05.05.2014 2 19.05.2014 14 21.05.2014 02.06.2014 12 4 -2 
12 39011950 02.06.2014 760/8931/14-ц 05.05.2014 2 19.05.2014 14 21.05.2014 02.06.2014 12 4 -2 
13 39011940 02.06.2014 760/9196/14-ц 07.05.2014 2 26.05.2014 19 28.05.2014 02.06.2014 5 4 -14 
14 39011925 02.06.2014 760/8961/14-ц 05.05.2014 2 19.05.2014 14 21.05.2014 02.06.2014 12 4 -2 
15 39011987 02.06.2014 760/9252/14-ц 08.05.2014 2 22.05.2014 14 26.05.2014 02.06.2014 7 3 -7 
16 39011995 02.06.2014 760/9787/14-ц 14.05.2014 2 19.05.2014 5 21.05.2014 02.06.2014 12 4 7 
17 38979234 02.06.2014 372/2288/14-ц 07.05.2014 5 23.05.2014 16 28.05.2014 02.06.2014 5 4 -11 
18 38999120 02.06.2014 152/752/14-ц 05.05.2014 3 13.05.2014 8 16.05.2014 02.06.2014 17 3 9 
19 39001992 02.06.2014 362/1976/14-ц 06.05.2014 5 13.05.2014 7 19.05.2014 02.06.2014 14 3 7 
20 39001974 02.06.2014 362/1354/14-ц 22.04.2014 5 05.05.2014 13 12.05.2014 02.06.2014 21 3 8 
21 39001910 02.06.2014 362/2018/14-ц 07.05.2014 5 13.05.2014 6 19.05.2014 02.06.2014 14 3 8 
22 39001905 02.06.2014 362/1851/14-ц 25.04.2014 5 07.05.2014 12 12.05.2014 02.06.2014 21 3 9 

23 39005390 02.06.2014 345/1903/14-ц 19.05.2014 30.05.
2014 22.05.2014 3 30.05.2014 02.06.2014 3 3 0 

24 38999961 02.06.2014 751/4784/14 22.05.2014 5 24.05.2014 2 29.05.2014 02.06.2014 4 3 2 
25 38999204 02.06.2014 152/750/14-ц 05.05.2014 3 13.05.2014 8 16.05.2014 02.06.2014 17 3 9 
26 38999157 02.06.2014 152/801/14-ц 15.05.2014 3 20.05.2014 5 23.05.2014 02.06.2014 10 3 5 
27 38999155 02.06.2014 152/753/14-ц 05.05.2014 5 12.05.2014 7 19.05.2014 02.06.2014 14 3 7 
28 38999150 02.06.2014 152/788/14-ц 13.05.2014 3 16.05.2014 3 19.05.2014 02.06.2014 14 3 11 
29 38999147 02.06.2014 152/751/14-ц 05.05.2014 5 14.05.2014 9 19.05.2014 02.06.2014 14 3 5 
30 38981201 02.06.2014 612/367/14-ц 21.05.2014 3 24.05.2014 3 27.05.2014 30.05.2014 3 5 0 
31 38985882 02.06.2014 436/1294/14-ц 12.05.2014 5 19.05.2014 7 26.05.2014 02.06.2014 7 3 0 
32 39026403 02.06.2014 759/3617/14-ц 12.03.2014 5 10.05.2014 59 15.05.2014 02.06.2014 18 3 -41 
33 39002063 02.06.2014 552/2955/14-ц 22.05.2014 3 26.05.2014 4 29.05.2014 02.06.2014 4 3 0 
34 38998389 02.06.2014 522/5672/14-ц 07.04.2014 5 28.04.2014 21 05.05.2014 02.06.2014 28 3 7 
35 39000101 02.06.2014 262/2891/14-ц 30.04.2014 5 21.05.2014 21 26.05.2014 02.06.2014 7 3 -14 
36 39008913 02.06.2014 2-1390/09 08.05.2014 5 16.05.2014 8 21.05.2014 02.06.2014 12 4 4 
37 38995475 02.06.2014 337/2920/14-ц 30.04.2014 3 23.05.2014 23 26.05.2014 02.06.2014 7 3 -16 
38 39010197 02.06.2014 472/1721/13-ц 12.05.2014 5 27.05.2014 15 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -15 
39 39010194 02.06.2014 472/240/14-ц 05.03.2014 5 23.05.2014 79 28.05.2014 02.06.2014 5 4 -74 
40 39010414 02.06.2014 161/5810/14-ц 15.04.2014 5 24.04.2014 9 29.04.2014 02.06.2014 34 5 25 
41 39010860 02.06.2014 335/4953/14-ц 08.05.2014 5 19.05.2014 11 26.05.2014 02.06.2014 7 3 -4 
42 39010464 02.06.2014 260/2491/14-ц 10.04.2014 5 05.05.2014 25 12.05.2014 02.06.2014 21 3 -4 
43 38983277 02.06.2014 187/554/14-ц 19.05.2014 5 23.05.2014 4 28.05.2014 02.06.2014 5 4 1 
44 38979788 02.06.2014 300/549/14-ц 21.05.2014 5 24.05.2014 3 29.05.2014 02.06.2014 4 3 1 
45 39048284 02.06.2014 760/9434/14-ц 13.05.2014 2 21.05.2014 8 23.05.2014 02.06.2014 10 3 2 
46 39048281 02.06.2014 760/3451/13-ц 05.05.2014 2 17.05.2014 12 19.05.2014 02.06.2014 14 3 2 
47 39048279 02.06.2014 760/9082/14-ц 03.05.2014 2 16.05.2014 13 19.05.2014 02.06.2014 14 3 1 
48 39048320 02.06.2014 760/9285/14-ц 08.05.2014 2 21.05.2014 13 23.05.2014 02.06.2014 10 3 -3 
49 39030372 02.06.2014 250/1136/14-ц 14.05.2014 5 22.05.2014 8 27.05.2014 02.06.2014 6 5 -2 
50 39030115 02.06.2014 459/1943/14-ц 24.04.2014 5 06.05.2014 12 12.05.2014 02.06.2014 21 3 9 
51 39021872 02.06.2014 200/5636/14-ц 10.04.2014 3 23.04.2014 13 28.04.2014 30.04.2014 2 3 -11 
52 39037404 02.06.2014 372/1855/14-ц 10.04.2014 5 16.05.2014 36 21.05.2014 02.06.2014 12 4 -24 
53 39036983 02.06.2014 362/1631/14-ц 11.04.2014 5 18.04.2014 7 23.04.2014 02.06.2014 40 4 33 
54 39036979 02.06.2014 362/1691/14-ц 15.04.2014 5 12.05.2014 27 19.05.2014 02.06.2014 14 3 -13 
55 39036931 02.06.2014 250/1021/14-ц 06.05.2014 5 22.05.2014 16 27.05.2014 02.06.2014 6 5 -10 
56 39063419 02.06.2014 127/9466/14-ц 15.05.2014 2 22.05.2014 7 26.05.2014 02.06.2014 7 3 0 
57 39059417 02.06.2014 735/557/14 21.05.2014 5 27.05.2014 6 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -6 
58 39080887 02.06.2014 296/3215/14-ц 12.04.2014 5 26.04.2014 14 01.05.2014 02.06.2014 32 3 18 
59 39106632 02.06.2014 224/884/14-ц 30.04.2014 5 22.05.2014 22 27.05.2014 02.06.2014 6 5 -16 
60 39119397 02.06.2014 684/265/14-ц 10.04.2014 5 17.04.2014 7 22.04.2014 02.06.2014 41 5 34 
61 39099638 02.06.2014 434/3620/14-ц 12.05.2014 5 26.05.2014 14 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -14 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38982939
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38982998
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38982974
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38982971
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38982952
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38996840
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39011951
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39011950
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39011940
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39011925
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39011987
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39011995
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38979234
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38999120
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39001992
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39001974
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39001910
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39001905
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39005390
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38999961
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38999204
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38999157
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38999155
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38999150
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38999147
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38981201
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38985882
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39026403
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39002063
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38998389
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39000101
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39008913
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38995475
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39010197
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39010194
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39010414
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39010860
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39010464
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38983277
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№ № рішенн
я 

Дата 
ухвален-

ня 
рішення 

№ судової спр
ави 

Дата 
залишен-
ня заяви 
без руху 

Строк 
або 

термі
н для 
усу-

нення 
недо-
ліків 

Дата 
отриман-
ня ухвали 

позива-
чем(заявн

иком) 

Час 
дос-

тавки 
ухва-

ли 

Останній 
день для 
усунення 
недоліків 

(врахо-
вуючи 
вихідні 

дні) 

Дата 
прийнят-
тя ухвали 

про по-
вернення 

заяви 

Час, 
який 
суд 

чекав 
для 

отри-
мання 
заяви з 
усуне-
ними 

недолік
ами 

Макси-
мальний 

строк, 
який суд 
мав пра-

во чекати 
(врахо-
вуючи 
вихідні 

дні) 

Різниця 
між ча-

сом, про-
тягом 

якого суд 
чекав 

усунення 
недоліків 

і часом 
доставки 
ухвали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
62 39152767 02.06.2014 245/1244/14 14.05.2014 5 27.05.2014 13 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -13 
63 39152764 02.06.2014 245/1250/14 14.05.2014 5 27.05.2014 13 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -13 
64 39152826 02.06.2014 245/1245/14 14.05.2014 5 27.05.2014 13 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -13 
65 39152824 02.06.2014 245/1251/14 14.05.2014 5 27.05.2014 13 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -13 
66 39156128 02.06.2014 296/4026/14-ц 08.05.2014 5 19.05.2014 11 26.05.2014 02.06.2014 7 3 -4 
67 39149595 02.06.2014 128/2192/14-ц 06.05.2014 5 27.05.2014 21 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -21 
68 39152844 02.06.2014 245/1243/14 14.05.2014 5 27.05.2014 13 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -13 
69 39152840 02.06.2014 245/1248/14 14.05.2014 5 27.05.2014 13 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -13 
70 39152834 02.06.2014 245/1246/14 14.05.2014 5 27.05.2014 13 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -13 
71 39152831 02.06.2014 245/1247/14 14.05.2014 5 27.05.2014 13 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -13 
72 39161564 02.06.2014 367/2696/14-ц 21.05.2014 5 23.05.2014 2 28.05.2014 02.06.2014 5 4 3 
73 39167607 02.06.2014 367/2327/14-ц 30.04.2014 5 19.05.2014 19 26.05.2014 02.06.2014 7 3 -12 
74 39217509 02.06.2014 362/1173/14-ц 18.04.2014 5 07.05.2014 19 12.05.2014 02.06.2014 21 3 2 
75 39047496 02.06.2014 558/245/14-ц 14.05.2014 5 21.05.2014 7 26.05.2014 02.06.2014 7 3 0 
76 39230463 02.06.2014 758/3888/14-ц 09.04.2014 5 17.04.2014 8 22.04.2014 02.06.2014 41 5 33 
77 39230460 02.06.2014 758/4515/14-ц 24.04.2014 5 03.05.2014 9 08.05.2014 02.06.2014 25 3 16 
78 39230459 02.06.2014 758/4296/14-ц 22.04.2014 5 30.04.2014 8 05.05.2014 02.06.2014 28 3 20 
79 39242125 02.06.2014 205/3751/14-ц 12.05.2014 5 21.05.2014 9 26.05.2014 02.06.2014 7 3 -2 
80 39248529 02.06.2014 132/1438/14-ц 15.05.2014 5 27.05.2014 12 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -12 
81 39229866 02.06.2014 615/597/14-ц 11.04.2014 5 05.05.2014 24 12.05.2014 02.06.2014 21 3 -3 
82 39303651 02.06.2014 196/476/14-ц 29.04.2014 5 12.05.2014 13 19.05.2014 02.06.2014 14 3 1 
83 39294790 02.06.2014 213/1480/14-ц 10.04.2014 5 24.04.2014 14 29.04.2014 02.06.2014 34 5 20 
84 39006980 02.06.2014 191/1921/14-ц 06.05.2014 5 14.05.2014 8 19.05.2014 02.06.2014 14 3 6 
85 39006975 02.06.2014 191/1899/14-ц 06.05.2014 5 14.05.2014 8 19.05.2014 02.06.2014 14 3 6 
86 39006978 02.06.2014 191/1959/14-ц 08.05.2014 5 19.05.2014 11 26.05.2014 02.06.2014 7 3 -4 
87 39006976 02.06.2014 191/1001/14-ц 30.04.2014 5 14.05.2014 14 19.05.2014 02.06.2014 14 3 0 
88 39006971 02.06.2014 191/1949/14-ц 08.05.2014 5 19.05.2014 11 26.05.2014 02.06.2014 7 3 -4 
89 39006967 02.06.2014 191/1895/14-ц 06.05.2014 5 14.05.2014 8 19.05.2014 02.06.2014 14 3 6 
90 39304617 02.06.2014 626/924/14-ц 15.05.2014 5 21.05.2014 6 26.05.2014 02.06.2014 7 3 1 
91 38977832 02.06.2014 265/3220/14-ц 19.05.2014 5 24.05.2014 5 29.05.2014 02.06.2014 4 3 -1 
92 39358668 02.06.2014 136/1006/14-ц 15.05.2014 5 21.05.2014 6 26.05.2014 02.06.2014 7 3 1 
93 39350674 02.06.2014 0825/6558/2012 20.05.2014 3 26.05.2014 6 29.05.2014 02.06.2014 4 3 -2 
94 39352356 02.06.2014 525/492/14-ц 27.04.2014 5 21.05.2014 24 26.05.2014 02.06.2014 7 3 -17 
95 39447181 02.06.2014 337/3175/14-ц 14.05.2014 5 23.05.2014 9 28.05.2014 02.06.2014 5 4 -4 
96 39809154 02.06.2014 453/577/14-ц 28.04.2014 5 27.05.2014 29 02.06.2014 02.06.2014 0 3 -29 
97 39844055 02.06.2014 376/1207/14-ц 23.05.2014 2 28.05.2014 5 30.05.2014 02.06.2014 3 3 -2 
98 39036246 03.06.2014 760/7178/14-ц 08.04.2014 5 12.05.2014 34 19.05.2014 03.06.2014 15 3 -19 
99 39036226 03.06.2014 760/11669/13-ц 28.04.2014 5 10.05.2014 12 15.05.2014 03.06.2014 19 3 7 

100 39039379 03.06.2014 754/7696/14-ц 16.05.2014 5 22.05.2014 6 27.05.2014 03.06.2014 7 5 1 
101 39011426 03.06.2014 636/1780/14-ц 26.05.2014 5 28.05.2014 2 02.06.2014 03.06.2014 1 3 -1 
102 39011418 03.06.2014 636/1902/14-ц 22.05.2014 5 28.05.2014 6 02.06.2014 03.06.2014 1 3 -5 
103 39011417 03.06.2014 636/1930/14-ц 22.05.2014 5 26.05.2014 4 02.06.2014 03.06.2014 1 3 -3 
104 39016316 03.06.2014 252/2401/14-ц 20.05.2014 5 23.05.2014 3 28.05.2014 03.06.2014 6 4 3 
105 39015519 03.06.2014 522/8515/14-ц 16.05.2014 5 27.05.2014 11 02.06.2014 03.06.2014 1 3 -10 
106 39015466 03.06.2014 522/8535/14-ц 16.05.2014 5 27.05.2014 11 02.06.2014 03.06.2014 1 3 -10 
107 39015460 03.06.2014 522/8538/14-ц 16.05.2014 5 27.05.2014 11 02.06.2014 03.06.2014 1 3 -10 

108 39011841 03.06.2014 583/1301/14-ц 06.05.2014 02.06.
2014 12.05.2014 6 02.06.2014 03.06.2014 1 3 -5 

109 39037551 03.06.2014 761/12145/14-ц 05.05.2014 5 16.05.2014 11 21.05.2014 03.06.2014 13 4 2 
110 39037520 03.06.2014 761/10771/14-ц 23.04.2014 5 16.05.2014 23 21.05.2014 03.06.2014 13 4 -10 
111 39031945 03.06.2014 133/1684/14-ц 20.05.2014 5 26.05.2014 6 02.06.2014 03.06.2014 1 3 -5 
112 39055348 03.06.2014 759/8074/14-ц 19.05.2014 2 28.05.2014 9 30.05.2014 03.06.2014 4 3 -5 
113 39055293 03.06.2014 759/8067/14-ц 19.05.2014 2 28.05.2014 9 30.05.2014 03.06.2014 4 3 -5 
114 39040494 03.06.2014 317/1138/14-ц 17.03.2014 3 14.05.2014 58 19.05.2014 03.06.2014 15 3 -43 
115 39020740 03.06.2014 724/867/14-ц 20.05.2014 5 24.05.2014 4 29.05.2014 03.06.2014 5 3 1 
116 39033869 03.06.2014 465/1957/14-ц 19.05.2014 5 28.05.2014 9 02.06.2014 03.06.2014 1 3 -8 
117 39030736 03.06.2014 437/1401/14-ц 28.02.2014 5 02.04.2014 33 07.04.2014 05.05.2014 28 3 -5 
118 39027475 03.06.2014 383/603/14-ц 15.05.2014 5 21.05.2014 6 26.05.2014 03.06.2014 8 3 2 
119 39038777 03.06.2014 668/4906/14-ц 22.04.2014 5 05.05.2014 13 12.05.2014 03.06.2014 22 3 9 
120 39050805 03.06.2014 329/350/14-ц 21.05.2014 3 26.05.2014 5 29.05.2014 03.06.2014 5 3 0 
121 39064991 03.06.2014 755/11016/14-ц 07.05.2014 5 20.05.2014 13 26.05.2014 03.06.2014 8 3 -5 
122 39064920 03.06.2014 755/10997/14-ц 07.05.2014 5 20.05.2014 13 26.05.2014 03.06.2014 8 3 -5 
123 39032645 03.06.2014 638/6135/14-ц 23.04.2014 5 21.05.2014 28 26.05.2014 03.06.2014 8 3 -20 
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Таблиця В.5 

Результати дослідження строків для вирішення питання про повернення заяви у 

зв’язку з неусуненням недоліків 

Показник 

Значення, од. 
Част-
ка, % Мінім

альне 

Макси-
мальне Серед

нє 
Мо-
да 

Меді
ана 

Досліджено ухвал 123 - 
Строк для усунення недоліків, днів 2 5 4,25 5 5 - 
Строк доставки ухвали заявнику, днів 2 79 12,98 13 11 - 
Строк, який суд чекав для отримання заяви з усуне-
ними недоліками, днів 0 41 10,54 7 7 - 

Різниця між часом, протягом якого суд чекав усу-
нення недоліків і часом доставки ухвали, днів -74 34 -2,44 -13 -1 - 

Судом не порушено трьохденний строк з дня 
закінчення строку, встановленого для усунення 
недоліків  

27 21,95 

Час після закінчення строку на усунення недоліків 
був не меншим за час доставки ухвали позивачу 59 47,97 

Коефіцієнт кореляції між часом доставки ухвали по-
зивачу та часом, який пройшов після закінчення 
строку на усунення недоліків до прийняття ухвали 
про повернення заяви 

0,10 - 

Коефіцієнт кореляції між строком, визначеним зако-
ном, та часом, який пройшов після закінчення строку 
на усунення недоліків до прийняття ухвали про по-
вернення заяви 

0,30 - 
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Рис. В.1 

Залежність між часом на доставку ухвали та часом, який суд чекав після закінчення 

строку на усунення недоліків 

 
 

- час на доставку ухвали, днів; 

- час, який суд чекав після закінчення строку на усунення недоліків; 

- лінія тренду для часу, який суд чекав після закінчення строку на усунення 

недоліків. 
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Додаток Д 

 Розгляд цивільних справ в режимі відеоконференції  

 

Таблиця Д.1 

Графік розгляду цивільних справ в режимі відеоконференції Скадовського районно-

го суду Херсонської області станом на 28.07.2014 р. 

№ Дата приз-
начення Час  

Справа 
№/№ про-
вадження 

Учасники  Головуючий 
суддя Суд 

1 2 3 4 5 6 7 
1 26.03.2014 13:00   Щириця М.М. до Щириці С.Є. Прокопчук Л.П. Апеляційний суд Херсонської області 
2 27.03.2014 9:00   Степанко Є.С. до Лопушко О.В., Яцен-

ко І.М. 
Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 

3 27.03.2014 13:30   Комар І.М. до Комар О.М. Шульга К.М. Лебединський районний суд Сумської 
області 

4 27.03.2014 13:45   Сервуля Т.В., Сервуля Ю.С., Чистяко-
ва С.В. до Скадовської міської ради 
Херсонської області 

Кузнєцова О.А. Апеляційний суд Херсонської області 

5 27.03.2014 14:00   Управління охорони, використання і 
відтворення водних біоресурсів та регу-
лювання рибальства в Херсонській обла-
сті до Бондарчука В.А. 

Шульга К.М. Каховський міськрайонний суд Херсон-
ської області 

6 28.03.2014 9:00   ПАТ КБ Надра до Афанасієвського С.І.. 
Маниленко С.В. 

Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 

7 31.03.2014 9:00   ДПМВС України "Інформ-Ресурси" до 
Непотрібного Б.Д. 

Цуканова І.В. Апеляційний суд Херсонської області 

8 31.03.2014 10:45   Херсонський державний університет до 
Касаткіної М.В. 

Цуканова І.В. Апеляційний суд Херсонської області 

9 31.03.2014 14:00   Херсонський міжрайонний прокурор в 
особі Лазурненської селищної ради до 
Котлярова С.П. 

Семиженко Г.В. Апеляційний суд Херсонської області 

10 31.03.2014 14:30   Чернишов В.В. до Чернишової М.П. Лісова Г.Є. Апеляційний суд Херсонської області 
11 31.03.2014 15:00   Мнацаканян Г.Г. до Мнацаканян А.М. Лісова Г.Є. Апеляційний суд Херсонської області 
12 01.04.2014 9:45   Щербина І.О. до Дранько Н.О., Скадов-

ської міської ради 
Чиркова К.Г. Апеляційний суд Херсонської області 

13 01.04.2014 10:30   Олійник М.В. до Виборної М.С., третя 
особа: приватний нотаріус Куліш Л.Г. 

Чиркова К.Г. Апеляційний суд Херсонської області 

14 03.04.2014 9:00   Коцінський О.Й. до Краєвської К.В., 
Вербовської Л.Д. 

Пухальський С.В. Вінницький міський суд Вінницької 
області 

15 03.04.2014 11:30   Земляна до Осокіна   Апеляційний суд Херсонської області 
16 04.04.2014 9:00   ПАТ "Мегабанк" до Колесника О.І. Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 
17 04.04.2014 9:30   Торіцин О.П. до Торіциної Т.Б. Радченко С.В. Апеляційний суд Херсонської області 
18 04.04.2014 9:45   ТОВ Кредитні інціативи до Соколан І.Г. Радченко С.В. Апеляційний суд Херсонської області 
19 04.04.2014 13:30   Прокопенко О.В. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 

Дніпропетровської області 
20 07.04.2014 9:00   ПАТ КБ "Надра" до Анд'ял Ю.В., Ан-

д'ял В.Г.  
Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 

21 07.04.2014 9:45   Військова частина 2138 до Артьомо-
ва В.М. 

Склярська І.В. Апеляційний суд Херсонської області 

22 08.04.2014 10:00   Стеблін Р.М., Стебліна Н.Ф. до Висо-
чин М.В. 

Кустов О.Ю. Київський районний суд м. Полтави 

23 08.04.2014 11:00   ПАТ "Дельта Банк" до Філіпова М.А. Пузанова Л.В. Апеляційний суд Херсонської області 
24 09.04.2014 11:00   Прокурор Скадовського району, зацікав-

лена особа: Михайлівська сільська рада 
Скадовського району  

Колісніченко А.Г. Апеляційний суд Херсонської області 

25 10.04.2014 9:45   Юхновець О.М. до Попудняка І.В. Стародубець М.П. Апеляційний суд Херсонської області 
26 10.04.2014 15:15   Сервуля Т.В., Сервуля Ю.С., Чистяко-

ва С.В. до Скадовської міської ради 
Херсонської області 

Кузнєцова О.А. Апеляційний суд Херсонської області 

27 11.04.2014 10:30 2119/2737/12 Волков Ф.І. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

28 11.04.2014 10:30 2119/2737/12 Волков Ф.І. Шульга К.М. Жовтневий міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області 

29 14.04.2014 9:00   Моісєєв Є.О. до Моісєєвої Н.І. Склярська І.В. Апеляційний суд Херсонської області 
30 14.04.2014 9:15 22ц/791/755/1

4 
ДПМВС України "Інформ-Ресурси" до 
Непотрібного Б.Д. 

Цуканова І.В. Апеляційний суд Херсонської області 
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№ Дата приз-
начення Час  

Справа 
№/№ про-
вадження 

Учасники  Головуючий 
суддя Суд 

1 2 3 4 5 6 7 
31 14.04.2014 10:15 22ц/791/1351/

14 
Доровських С.В. до ПАТ Чорномор Склярська І.В. Апеляційний суд Херсонської області 

32 14.04.2014 11:00   Шапошника М.Ю. до Шапошник О.О. Шульга К.М. Карлівський районний суд Полтавської 
області 

33 14.04.2014 13:30 663/845/14-ц Справцева Т.Є. до Справцевого Д.О. Шульга К.М. Каховський міськрайонний суд Херсон-
ської області 

34 14.04.2014 14:00   Коцінський О.Й. до Краєвської К.В., 
Вербовської Л.Д. 

Пухальський С.В. Вінницький міський суд Вінницької 
області 

35 14.04.2014 15:00 2119/2737/12 Кушнір О.М. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

36 14.04.2014 15:00 2119/2737/12 Кушнір О.М. Шульга К.М. Жовтневий міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області 

37 15.04.2014 9:00   Каленська В.Д. до Каленської Ю.В. Пухальський С.В. Комсомольський районний суд м. Херсо-
на 

38 16.04.2014 9:45 22-
ц/791/1333/14 

Гаврилова Л.В., заінтересована особа: 
Синякова К.В., Литвиненко І.В., Мацю-
кевич Г.С., Федорова Н.П. 

Колісніченко А.Г. Апеляційний суд Херсонської області 

39 16.04.2014 10:00   Прокопенко О.В. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

40 17.04.2014 10:00   ПАТ КБ "Надра" до Анд'ял Ю.В., Ан-
д'ял В.Г.  

Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 

41 17.04.2014 11:00   Херсонський міжрайонний прокурор в 
особі Лазурненської селищної ради до 
Котлярова С.П. 

Кустов О.Ю. Дніпровський районний суд м. Херсона 

42 17.04.2014 13:00   ТОВ "ОТП Факторинг Україна" до Гера-
сименка С.К. 

Пухальський С.В. Комсомольський районний суд м. Херсо-
на 

43 17.04.2014 15:45   Сервуля Т.В., Сервуля Ю.С., Чистякова 
С.В. до Скадовської міської ради 
Херсонської області 

Кузнєцова О.А. Апеляційний суд Херсонської області 

44 22.04.2014 15:30 22ц/791/1399/
14 

Близнюк Т.П. до Цитович О.О., третя 
особа Міністерство освіти та науки Укра-
їни 

Кутурланова О.В. Апеляційний суд Херсонської області 

45 23.04.2014 9:30 22ц/791/1448/
14 

Фонд соціального страхування від неща-
сних випадків  

Капітан І.А. Апеляційний суд Херсонської області 

46 23.04.2014 13:00   Щириця М.М. до Щириці С.Є. Прокопчук Л.П. Апеляційний суд Херсонської області 
47 23.04.2014 13:40   Жилін В.А. до Косенко Г.І., Мащенко 

О.В. 
Полікарпова О.М. Апеляційний суд Херсонської області 

48 23.04.2014 14:40 22ц/791/1332/
14 

ПАТ «Дельта Банк» до Сидоренка Д.В. Прокопчук Л.П. Апеляційний суд Херсонської області 

49 24.04.2014 10:15 22ц/791/668/1
4 

ВЧ 2138 до Артьомова В.М. Склярська І.В. Апеляційний суд Херсонської області 

50 24.04.2014 11:00 2119/2737/12 Прокопенко О.В. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

51 24.04.2014 13:15 2119/2737/12 Волков Ф.І. Шульга К.М. Жовтневий міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області 

52 24.04.2014 13:15 2119/2737/12 Волков Ф.І. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

53 24.04.2014 13:30 22ц/791/1156/
14 

Гулак А.М.  Борка А.Л. Апеляційний суд Херсонської області 

54 24.04.2014 14:00 663/2856/13ц Стеблін Р.М., Стебліна Н.Ф. до Височин 
М.В. 

Кустов О.Ю. Київський районний суд м. Полтави 

55 24.04.2014 15:15 б/н Сервуля Т.В., Сервуля Ю.С., Чистякова 
С.В. до Скадовської міської ради 
Херсонської області 

Кузнєцова О.А. Апеляційний суд Херсонської області 

56 25.04.2014 9:30 2119/2737/12 Кушнір О.М. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

57 25.04.2014 9:30 2119/2737/12 Кушнір О.М. Шульга К.М. Жовтневий міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області 

58 28.04.2014 10:00 663/174/14ц Коцінський О.Й. до Краєвської К.В., 
Вербовської Л.Д. 

Пухальський С.В. Вінницький міський суд Вінницької 
області 

59 29.04.2014 10:15 22ц/791/1011/
14 

Щербина І.О. до Дранько Н.О., Скадов-
ської міської ради 

Чиркова К.Г. Апеляційний суд Херсонської області 

60 30.04.2014 10:40   Жилін В.А. до Косенко Г.І., Мащен-
ко О.В. 

Полікарпова О.М. Апеляційний суд Херсонської області 

61 05.05.2014 8:45 22ц/791/1450/
14 

ПАТ КБ "Приватбанк" до Миронен-
ка О.Л. 

Вейтас І.В. Апеляційний суд Херсонської області 

62 05.05.2014 9:00 663/713/14-ц ПАТКБ "Надра" до Андял Ю.В., Ан-
дял В.Г. 

Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 

63 05.05.2014 9:00 22ц/791/1007/
14 

Моісєєва Н.І. до Моісєєва Є.О. Склярська І.В. Апеляційний суд Херсонської області 

64 05.05.2014 10:00 663/853/14-ц ТОВ "ОТП Факторинг Україна" до Гера-
сименка С.К. 

Пухальський С.В. Комсомольський районний суд м. Херсо-
на 

65 06.05.2014 9:00 663/845/14ц Справцева Т.Є. до Справцевого Д.О. Шульга К.М. Каховський міськрайонний суд Херсон-
ської області 
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66 08.05.2014 9:00 663/1032/14-ц ПАТ "УкрСиббанк" до Попіль М.М., 

Моісеєнко Н.Г. 
Пухальський С.В. Подільський районний суд м. Київ 

67 08.05.2014 10:00 2119/2737/12 Прокопенко О.В. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

68 08.05.2014 11:00 2119/2737/12 Волков Ф.І. Шульга К.М. Жовтневий міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області 

69 08.05.2014 11:00 2119/2737/12 Волков Ф.І. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

70 08.05.2014 11:30 2119/2737/12 Кушнір О.М. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

71 08.05.2014 11:30 2119/2737/12 Кушнір О.М. Шульга К.М. Жовтневий міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області 

72 12.05.2014 9:15 22ц/791/1007/
14 

Моісєєва Н.І. до Моісєєва Є.О. Склярська І.В. Апеляційний суд Херсонської області 

73 12.05.2014 10:15 22ц/791/1561/
14 

Прокурор Херсонської області до Лазур-
ненської с/р, Котляревського В.Л. і ін. 

Склярська І.В. Апеляційний суд Херсонської області 

74 12.05.2014 14:00 663/174/14ц Коцінський О.Й. до Краєвської К.В., 
Вербовської Л.Д. 

Пухальський С.В. Вінницький міський суд Вінницької 
області 

75 13.05.2014 14:00 663/2856/13ц Стеблін Р.М., Стебліна Н.Ф. до Висо-
чин М.В. 

Кустов О.Ю. Київський районний суд м. Полтави 

76 14.05.2014 9:00 663/824/14ц Каленська В.Д. до Каленської Ю.В. Пухальський С.В. Комсомольський районний суд м. Херсо-
на 

77 16.05.2014 13:00 663/3526/13ц Кривуля І.С., діюча в інтересах неповно-
літньої доньки Сергуліної М.Б. до Гот-
ри Є.С. 

Кустов О.Ю. Комсомольський районний суд м. Херсо-
на 

78 19.05.2014 9:00 663/1131/14ц ПАТ "Акцент-Банк" до Молостова О.М. Пухальський С.В. Дніпровський районний суд м. Херсона 
79 20.05.2014 9:00 22ц/791/1587/

14 
ПАТ "Мегабанк" до Колесника О.І. Пузанова Л.В. Апеляційний суд Херсонської області 

80 20.05.2014 15:30 22ц/791/1588/
14ц 

Кітов О.В. в інтересах ПАТ «Кредобанк» 
до Самборського О.С., Самборсько-
го С.С. 

Майданік В.В. Апеляційний суд Херсонської області 

81 21.05.2014 9:00 22-
ц/791/1590/14 

ПАТ «Приватбанк» до Кулагіної Н.С. Радченко С.В. Апеляційний суд Херсонської області 

82 21.05.2014 11:30 22-
ц/791/1647/14 

Бер-Тамоєв Л.О. до Лазурненської сели-
щної ради Скадовського району Херсон-
ської області 

Радченко С.В. Апеляційний суд Херсонської області 

83 22.05.2014 9:15   ПАТ «Дельтабанк» до Кучеренко Г.А. Стародубець М.П. Апеляційний суд Херсонської області 
84 23.05.2014 14:00 663/174/14ц Коцінський О.Й. до Краєвської К.В., 

Вербовської Л.Д. 
Пухальський С.В. Вінницький міський суд Вінницької 

області 
85 26.05.2014 9:40 22-

ц791/1569/14 
Лавренюк Н.М. до ПАТ КБ «Приват-
банк» 

Вербицька Л.І. Апеляційний суд Херсонської області 

86 27.05.2014 9:00 22ц-
791/1668/14 

ПАТ КБ «Приватбанк» до Кравця Ю.А., 
Кравець О.І. 

Пузанова Л.В. Апеляційний суд Херсонської області 

87 28.05.2014 10:00 663/75/14-ц Херсонського прокуророра з нагляду за 
додержанням законів у воєнній сфері до 
виконавчого комітету кадовської міської 
ради 

Шульга К.М. Бабушкінський районний суд м. Одеси 

88 28.05.2014 10:00 663/75/14-ц Херсонського прокуророра з нагляду за 
додержанням законів у воєнній сфері до 
виконавчого комітету кадовської міської 
ради 

Шульга К.М. Малиновський районний суд м. Одеси 

89 29.05.2014 14:00 2119/2737/12 Волков Ф.І. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

90 29.05.2014 14:30 2119/2737/12 Кушнір О.М. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

91 29.05.2014 15:00 2119/2737/12 Прокопенко О.В. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

92 29.05.2014 16:00 22ц/791/1765/
14 

Ястреб О.А. до Ястреба В.І.  Бездрабко В.О. Апеляційний суд Херсонської області 

93 03.06.2014 14:30 22ц/791/1764/
14  

Таланова Н.О. до Харченка В.О. Майданік В.В. Апеляційний суд Херсонської області 

94 03.06.2014 15:00 22ц/791/1766/
14 

Онопрієнко І.М. до Лохматової С.С. Майданік В.В. Апеляційний суд Херсонської області 

95 05.06.2014 9:00 22ц/791/1449/
14 

ПАТ «Дельтабанк» до Кучеренко Г.А. Стародубець М.П. Апеляційний суд Херсонської області 

96 05.06.2014 9:30 663/1574/14-ц ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» в особі 
Скадовського РЕЗ і ЕМ до Лукаш О.С. 

Шульга К.М. Голопристанський районний суд Херсон-
ської області 

97 05.06.2014 10:45   Олійник В.О. до Куліша І.С. Стародубець М.П. Апеляційний суд Херсонської області 
98 05.06.2014 11:00   Щупленкова Г.С., Казьміна В.М., Сно-

пок І.М. до Щупленкова М.І. 
Стародубець М.П. Апеляційний суд Херсонської області 
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99 05.06.2014 13:20 663/75/14-ц Херсонський прокурор з нагляду за до-

держанням законів у воєнній сфері і 
внтересах державидо Виконкому Ска-
довської міської ради, Скадовської філії 
Херсонського державного бюро техніч-
ної інвентаризації, реєстраційної служби 
Скадовького районного управління юс-
тиції 

Шульга К.М. Малиновський районний суд м. Одеси 

100 05.06.2014 13:20 663/75/14-ц Херсонський прокурор з нагляду за до-
держанням законів у воєнній сфері і 
внтересах державидо Виконкому Ска-
довської міської ради, Скадовської філії 
Херсонського державного бюро техніч-
ної інвентаризації, реєстраційної служби 
Скадовького районного управління юс-
тиції 

Шульга К.М. Бабушкінський районний суд м. Дніпро-
петровська 

101 10.06.2014 10:00 663/174/14-ц Коцінський О.Й. до Краєвської К.В., 
Вербовської Л.Д. 

Пухальський С.В. Вінницький міський суд Вінницької 
області 

102 11.06.2014 9:00 663/1549/14-ц КС "Громада" до Васильченка О.Г., Ва-
сильченко О.В., Васильченко І.О., Дробі-
тька В.І., Дробітько Л.Ф. 

Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 

103 11.06.2014 13:30 2119/2737/12 Прокопенко О.В. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

104 12.06.2014 9:00 22-
ц/791/1647/14 

Бер-Тамоєв Л.О. до Лазурненської сели-
щної ради Скадовського району Херсон-
ської області 

Радченко С.В. Апеляційний суд Херсонської області 

105 12.06.2014 10:00 2119/2737/12 Волков Ф.І. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

106 13.06.2014 9:00 2119/2737/12 Кушнір О.М. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

107 13.06.2014 10:00 2119/2737/12 Бондаренко Г.О. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

108 16.06.2014 10:00 663/1574/14-ц ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" в особі 
Скадовського РЕЗ і ЕМ до Лукаш О.С. 

Шульга К.М. Голопристанський районний суд Херсон-
ської області 

109 17.06.2014 11:00   ПАТ КБ "Приватбанк" до Кравця Ю.А., 
Кравець О.І. 

Пузанова Л.В. Апеляційний суд Херсонської області 

110 17.06.2014 13:00   ПАТ КБ "Дельтабанк" до Філіпова М.А. Пузанова Л.В. Апеляційний суд Херсонської області 
111 17.06.2014 16:00 22-

ц/791/1763/14 
Гуго В.О. до Красненської селищної ради 
Скадовського району Херсонської облас-
ті 

Кутурланова О.В. Апеляційний суд Херсонської області 

112 18.06.2014 9:30 663/1640/14-ц ПАТ "Брокбізнесбанк" Херсонського 
ГРВ АТ "Брокбізнесбанк" до Покут-
ньої С.О. 

Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 

113 18.06.2014 10:10 663/1643/14-ц ПАТ "Брокбізнесбанк" Херсонського 
ГРВ АТ "Брокбізнесбанк" до Овері-
на Д.О. 

Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 

114 18.06.2014 15:30 22ц/791/1869/
14 

Олійник В.О. до Куліша І.С. Стародубець М.П. Апеляційний суд Херсонської області 

115 20.06.2014 9:45 22-
ц/791/1776/14 

Савченко А.В. до Горан Т.Ф. Стародубець М.П. Апеляційний суд Херсонської області 

116 20.06.2014 9:50 22-
ц/791/1647/14 

Бер-Тамоєв Л.О. до Лазурненської сели-
щної ради Скадовського району Херсон-
ської області 

Стародубець М.П. Апеляційний суд Херсонської області 

117 20.06.2014 14:30 2119/2737/12 Бондаренко Г.О. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

118 26.06.2014 10:00 663/174/14-ц Коцінський О.Й. до Краєвської К.В., 
Вербовської Л.Д. 

Пухальський С.В. Вінницький міський суд Вінницької 
області 

119 27.06.2014 9:00   Бер-Тамоєв Л.О. до Лазурненської сели-
щної ради Скадовського району Херсон-
ської області 

Слюсаренко О.В. Апеляційний суд Херсонської області 

120 27.06.2014 9:00 663/1032/14-ц ПАТ "УкрСиббанк" до Попіль М.М., 
Моісеєнко Н.Г. 

Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 

121 27.06.2014 13:30 2119/3330/12 ПАТ "Мегабанк" до Котляревської В.М., 
Котляревського М.Г., Пасічника Л.А. 

Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 

122 01.07.2014 9:00 22-
ц/791/1597/20
14 

Херсонський державний уеіверситет до 
Касаткіної М.В. 

Пузанова Л.В. Апеляційний суд Херсонської області 

123 01.07.2014 11:45   ПАТ «Дельтабанк» до Філіпова М.А. Пузанова Л.В. Апеляційний суд Херсонської області 
124 02.07.2014 10:45 22ц/791/1869/

14 
Олійник В.О. до Куліша І.С. Стародубець М.П. Апеляційний суд Херсонської області 

125 02.07.2014 11:00 663/844/14ц Справцева Т.Є. до Справцевого Д.О. Кустов О.Ю. Каховський міськрайонний суд Херсон-
ської області 

126 02.07.2014 11:45 22-
ц/791/2105/14 

ПАТ КБ «Приватбанк» до Москалика 
М.М. 

Стародубець М.П. Апеляційний суд Херсонської області 
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127 02.07.2014 13:10 2119/2737/12 Бондаренко Г.О. Шульга К.М. Новомосковський міськрайонний суд 

Дніпропетровської області 
128 03.07.2014 14:00 22-

ц/791/2024/14 
Донець Н.В. до Секач В.А. Борко А.Л. Апеляційний суд Херсонської області 

129 04.07.2014 13:30 663/1574/14-ц ПАТ ЕК «Херсонсобленерго» в особі 
Скадовського РЕЗ і ЕИ до Лукаш О.С. 

Шульга К.М. Голопристанський районний суд Херсон-
ської області 

130 09.07.2014 9:15 22ц/791/2165/
14 

Стеблін Р.М., Стебліної Н.Ф. до Висо-
чин М.В. 

Стародубець М.П. Апеляційний суд Херсонської області 

131 11.07.2014 10:00 663/1032/14-ц ПАТ "УкрСиббанк" до Попіль М.М., 
Моісеєнко Н.Г. 

Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 

132 14.07.2014 9:00 663/1883/14-ц ТОВ "ОТП Факторинг Україна" до Гузе-
нка В.І. 

Пухальський С.В. Комсомольський районний суд м. Херсо-
на 

133 14.07.2014 10:00 663/174/14-ц Коцінський О.Й. до Краєвської К.В., 
Вербовської Л.Д. 

Пухальський С.В. Вінницький міський суд Вінницької 
області 

134 15.07.2014 8:30 22ц/791/2145/
2014 

Бєлий В.Д. до Мовчан О.М., Лазурненсь-
кої селищної ради Скадовського району 

Пузанова Л.В. Апеляційний суд Херсонської області 

135 15.07.2014 11:45   ПАТ «Дельтабанк» до Філіпова М.А. Пузанова Л.В. Апеляційний суд Херсонської області 
136 15.07.2014 14:30 22-

ц/791/1763/14 
Гуго В.О. до Красненської селищної ради 
Скадовського району Херсонської облас-
ті 

Кутурланова О.В. Апеляційний суд Херсонської області 

137 16.07.2014 9:00 663/1918/14-ц ПАТ «Універсал Банк» до Дудченко А.О. Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 
138 16.07.2014 13:30 22-

ц/791/2105/14 
ПАТ КБ "Приватбанк" до Москалика 
М.М. 

Стародубець М.П. Апеляційний суд Херсонської області 

139 22.07.2014 11:00 663/3525/13-ц Кривуля І.С., діюча в інтересах неповно-
літньої доньки Сергуліної М.Б. до Гот-
ри Є.С. 

Кустов О.Ю. Комсомольський районний суд м. Херсо-
на 

140 22.07.2014 14:00 22ц/791/2185/
14 

Старушкін І.А. до Красненської сільської 
ради скадовського району 

Майданік В.В. Апеляційний суд Херсонської області 

141 22.07.2014 14:45 22ц/791/2166/
14 

ПАТ КБ «Приватбанк» до Лебеденка І.В. Кутурланова О.В. Апеляційний суд Херсонської області 

142 23.07.2014 9:00 663/1979/14-ц Федорченка Б.П. до ПАТ «Дельта Банк» Пухальський С.В. Печерський районний суд м. Києва 
143 23.07.2014 13:00   ПАТ КБ «Приватбанк» до Москалика 

М.М. 
Стародубець М.П. Апеляційний суд Херсонської області 

144 23.07.2014 13:45   ПАТ КБ «Приватбанк» до Солов'я К.М. Полікарпова О.М. Апеляційний суд Херсонської області 
145 24.07.2014 11:00 663/1883/14-ц ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Гузе-

нка В.І. 
Пухальський С.В. Комсомольський районний суд м. Херсо-

на 
146 24.07.2014 15:00 663/1918/14-ц ПАТ «Універсал Банк» до Дудченко А.О. Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 
147 25.07.2014 9:45   Васильєв Л.Г. до Васильєвої Г.К. Радченко С.В. Апеляційний суд Херсонської області 
148 31.07.2014 9:00 663/1032/14-ц ПАТ «УкрСиббанк» до Попіль М.М., 

Моісеєнко Н.Г. 
Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 

149 01.08.2014 9:00 663/1979/14-ц Федорченка Б.П. до ПАТ «Дельта Банк» Пухальський С.В. Червонозаводський районний суд м. 
Харкова 

150 01.08.2014 9:00 663/1979/14-ц Федорченка Б.П. до ПАТ «Дельта Банк» Пухальський С.В. Печерський районний суд м. Києва 
151 01.08.2014 10:30 663/1918/14-ц ПАТ «Універсал Банк» до Дудченко А.О. Пухальський С.В. Суворовський районний суд м.Херсона 
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Таблиця Д.2 

Результати дослідження розгляду цивільних справ в режимі відеоконференції  

Скадовським районним судом Херсонської області станом на 28.07.2014 р. 

№ Показник Кількість Частка, 
% 

1. Призначено відеоконференцій 173 100,00 
1.1. у цивільних справах 151 87,28 
1.2. у кримінальних справах 22 12,72 

2. Повторні відеоконференції у цивільних справах 73 48,34 
3. Відеоконференції у цивільних справах, призначені за дорученням міських та район-

них судів 
79 52,32 

3.1. в межах області 33 41,77 
3.2. інших областей 46 58,23 

4. Відеоконференції у цивільних справах, призначені за дорученням апеляційного суду 
Херсонської області 

72 47,68 
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Додаток Е 

Додаткові рішення 

Таблиця Е.1 

Типи додаткових рішень 

№ 
з/п 

№ 
рішення 

Дата 
ухвалення 
рішення 

№ судової спра-
ви Назва суду Суддя Тип 

рішення 

1 2 3 4 5 6 7 

1 38977200 01.06.2014 612/846/13-ц Близнюківський районний суд Харківської області Лобановська С. 
М. доповнююче 

2 38980061 02.06.2014 175/2560/13-ц Дніпропетровський районний суд 
Дніпропетровської області Борисов С. А. доповнююче 

3 38985525 02.06.2014 696/392/14-ц Кам'янський районний суд Черкаської області Коваленко В. І. самостійне 

4 38999775 02.06.2014 695/1298/14-ц Золотоніський міськрайонний суд Черкаської 
області Мозгова О. А. самостійне 

5 38979932 02.06.2014 387/2049/13-ц Добровеличківський районний суд Кіровоградської 
області Цоток В. В. самостійне 

6 38978434 02.06.2014 2-2141/11 Дніпропетровський районний суд 
Дніпропетровської області Шабанов А. М. змінююче 

7 39009202 02.06.2014 265/601/14-ц Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя Козлов Д. О. самостійне 
8 38980255 02.06.2014 466/2413/14-ц Шевченківський районний суд м. Львова Свірідова В. В. самостійне 
9 38980789 02.06.2014 712/6291/14-ц Соснівський районний суд м. Черкаси Токова С. Є. доповнююче 

10 39028050 02.06.2014 231/2564/13-ц Жданівський міський суд Донецької області Шеїна Л. Д. самостійне 
11 39021486 02.06.2014 663/2433/13-ц Скадовський районний суд Херсонської області Ведмідська Н. І. самостійне 
12 39015149 02.06.2014 144/1236/13-ц Теплицький районний суд Вінницької області Герман О. С. самостійне 

13 39025059 02.06.2014 383/333/14-ц Бобринецький районний суд Кіровоградської 
області Хрусталенко І. П. самостійне 

14 39054068 02.06.2014 668/1233/14-ц Суворовський районний суд м. Херсона Зуб І. Ю. самостійне 
15 39087012 02.06.2014 221/438/14-ц Волноваський районний суд Донецької області Голуб Т. І. доповнююче 
16 39102643 02.06.2014 638/7770/14-ц Дзержинський районний суд м. Харкова Штих Т. В. самостійне 
17 39094818 02.06.2014 267/5358/13-ц Гірницький районний суд м. Макіївки Помогаєв А. В. самостійне 
18 39119584 02.06.2014 643/3410/14-ц Московський районний суд м. Харкова Єрмак Н. В. доповнююче 
19 39223281 02.06.2014 564/796/14-ц Костопільський районний суд Рівненської області Цвіркун О.С. доповнююче 
20 39076049 02.06.2014 749/382/14 Щорський районний суд Чернігівської області Чигвінцев М. С. самостійне 
21 39469068 02.06.2014 270/5945/13-ц Центрально-Міський районний суд м. Макіївки Мащенко С. В. доповнююче 

22 38996418 02.06.2014 354/32/14-ц Яремчанський міський суд Івано-Франківської 
області Гандзюк Д. М. самостійне 

23 39031207 03.06.2014 754/4478/14-ц Деснянський районний суд міста Києва Панченко О. М. самостійне 

24 39032855 03.06.2014 756/15629/13-ц Оболонський районний суд міста Києва Великохацька В. 
В. змінююче 

25 39044487 03.06.2014 753/6728/14-ц Дарницький районний суд міста Києва Сирбул О. Ф. самостійне 

26 39022226 03.06.2014 189/570/14-ц Покровський районний суд Дніпропетровської 
області Лукінова К. С. доповнююче 

27 39064947 03.06.2014 755/19950/13-ц Дніпровський районний суд міста Києва Чех Н. А. самостійне 

28 39036209 03.06.2014 276/344/14-ц Володарсько-Волинський районний суд 
Житомирської області Мельник М. Л. самостійне 

29 39036188 03.06.2014 276/398/14-ц Володарсько-Волинський районний суд 
Житомирської області Мельник М. Л. самостійне 

30 39069064 03.06.2014 344/18588/13-ц Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської 
області Бабій О. М. самостійне 

31 39053033 03.06.2014 585/2632/13-ц Роменський міськрайонний суд Сумської області Яковець О. Ф. самостійне 
32 39017933 03.06.2014 214/2818/13-ц Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Ан О. В. доповнююче 
33 39077896 03.06.2014 463/2360/14-ц Личаківський районний суд м. Львова Мармаш В. Я. самостійне 
34 39123121 03.06.2014 0825/6444/2012 Хортицький районний суд м. Запоріжжя Бондаренко І. В. самостійне 
35 39106972 03.06.2014 211/6301/13-ц Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Бардін О. С. доповнююче 
36 39126642 03.06.2014 510/122/13- ц Ренійський районний суд Одеської області Дудник В. І. самостійне 
37 39384443 03.06.2014 212/6371/13-ц Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Кулігіна Т. Д. самостійне 
38 39384389 03.06.2014 212/6375/13-ц Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Кулігіна Т. Д. самостійне 

39 39438147 03.06.2014 607/22322/13-ц Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області Вийванко О. М. самостійне 

40 39665781 03.06.2014 173/462/13-ц Верхньодніпровський районний суд 
Дніпропетровської області Шевченко О. Ю. самостійне 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38977200
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38980061
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38985525
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38999775
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38979932
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38978434
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39009202
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38980255
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38980789
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39028050
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39021486
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39015149
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39025059
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39054068
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39087012
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39102643
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39094818
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39119584
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39223281
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39076049
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39469068
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38996418
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39031207
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39032855
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39044487
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39022226
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39064947
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39036209
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39036188
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39069064
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39053033
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39017933
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39077896
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39123121
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39106972
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39126642
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39384443
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39384389
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39438147
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39665781
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№ 
з/п 

№ 
рішення 

Дата 
ухвалення 
рішення 

№ судової спра-
ви Назва суду Суддя Тип 

рішення 

1 2 3 4 5 6 7 

41 39715407 03.06.2014 175/2170/14-ц Дніпропетровський районний суд 
Дніпропетровської області Борисов С. А. змінююче 

42 39036714 04.06.2014 267/7227/13-ц Гірницький районний суд м. Макіївки Кульбаков І. В. доповнююче 
43 39051209 04.06.2014 591/6451/13-ц Зарічний районний суд м. Сум Клименко А. Я. самостійне 

44 39045380 04.06.2014 189/550/14-ц Покровський районний суд Дніпропетровської 
області Лукінова К. С. доповнююче 

45 39051934 04.06.2014 639/4429/14-ц Жовтневий районний суд м. Харкова Єрмоленко В. Б. самостійне 

46 39040192 04.06.2014 2/0301/1346/11 Володимир-Волинський міський суд Волинської 
області Лященко О. В. самостійне 

47 39040006 04.06.2014 748/310/14-ц Чернігівський районний суд Чернігівської області Козак В. І. самостійне 
48 39036990 04.06.2014 437/1936/13-ц Ленінський районний суд м. Луганськ Золотарьов О. Ю. самостійне 
49 39104620 04.06.2014 758/14928/13-ц Подільський районний суд міста Києва Декаленко В. С. самостійне 
50 39065768 04.06.2014 309/3024/13-ц Хустський районний суд Закарпатської області Довжанин М. М. самостійне 
51 39139008 04.06.2014 755/8470/14-ц Дніпровський районний суд міста Києва Чех Н. А. самостійне 
52 39117371 04.06.2014 536/2138/13-ц Кременчуцький районний суд Полтавської області Кузнецов А. В. самостійне 
53 39142949 04.06.2014 713/5175/12 Хустський районний суд Закарпатської області Довжанин М. М. самостійне 

54 39156133 04.06.2014 380/1068/13-ц Тетіївський районний суд Київської області Архангельсь-
кий А.М. самостійне 

55 39145809 04.06.2014 257/1926/14-ц Київський районний суд м. Донецька Гурідова Н. М. доповнююче 
56 39218722 04.06.2014 647/1370/14-ц Бериславський районний суд Херсонської області Волошин Р. Р. самостійне 
57 39223599 04.06.2014 2-1109/05 Ленінський районний суд м. Полтави Кононенко С. Д. самостійне 
58 39371744 04.06.2014 309/295/13- ц Хустський районний суд Закарпатської області Орос Я. В. самостійне 
59 39418220 04.06.2014 431/758/14-ц Старобільський районний суд Луганської області Олійник С. В. змінююче 
60 39455253 04.06.2014 216/8567/13-ц Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Мясоєдова О. М. самостійне 
61 39446457 04.06.2014 620/446/14-ц Зачепилівський районний суд Харківської області Яценко Є. І. самостійне 
62 39516747 04.06.2014 145/2130/13-ц Тиврівський районний суд Вінницької області Мазурчак А. Г. самостійне 

63 39969075 04.06.2014 204/2657/13-ц Красногвардійський районний суд м. 
Дніпропетровська Нізік О. В. самостійне 

64 39080889 05.06.2014 258/4142/14-ц Кіровський районний суд м. Донецька Жолтий Д. В. самостійне 

65 39075606 05.06.2014 185/6239/13-ц Павлоградський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області Боженко Л. В. самостійне 

66 39081003 05.06.2014 437/15556/13-ц Ленінський районний суд м. Луганськ Антоненко М. В. самостійне 

67 39084822 05.06.2014 0907/2-120/2011 Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської 
області Бабій О. М. самостійне 

68 39083930 05.06.2014 639/8599/13-а Жовтневий районний суд м. Харкова Іванова І. В. самостійне 
69 39146307 05.06.2014 714/237/14-ц Герцаївський районний суд Чернівецької області Козловська Л. Д. самостійне 
70 39212730 05.06.2014 759/8581/14-ц Святошинський районний суд міста Києва Кривов`Яз А. П. самостійне 

71 39148447 05.06.2014 191/215/14-ц Синельниківський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області Бондаренко Г. В. самостійне 

72 39446385 05.06.2014 620/496/14-ц Зачепилівський районний суд Харківської області Яценко Є. І. самостійне 
73 39660289 05.06.2014 501/4661/13-ц Іллічівський міський суд Одеської області Петрюченко М. І. самостійне 
74 39073010 05.06.2014 545/3690/13-ц Полтавський районний суд Полтавської області Стрюк Л. І. самостійне 
75 39090837 06.06.2014 759/9128/14-ц Святошинський районний суд міста Києва Лук`Яненко Л.М. самостійне 
76 39102824 06.06.2014 756/2211/14-ц Оболонський районний суд міста Києва Камбулов Д. Г. змінююче 

77 39100373 06.06.2014 760/27276/13-ц Солом'янський районний суд міста Києва Шереметьєва Л. 
А. самостійне 

78 39089863 06.06.2014 295/1425/14-ц Богунський районний суд м. Житомира Полонець С. М. самостійне 
79 39109766 06.06.2014 668/9822/13-ц Суворовський районний суд м. Херсона Гаврилов Д. В. доповнююче 
80 39096541 06.06.2014 201/2750/14-ц Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська Демидова С. О. самостійне 
81 39104227 06.06.2014 206/2578/13-ц Самарський районний суд м. Дніпропетровська Сухоруков А. О. самостійне 
82 39100452 06.06.2014 515/913/14-ц Татарбунарський районний суд Одеської області Тимошенко С. В. змінююче 
83 39109324 06.06.2014 423/2258/13-ц Попаснянський районний суд Луганської області Мазур М. В. самостійне 
84 39089551 06.06.2014 251/9741/13-ц Калінінський районний суд м. Горлівки Єгорова О. В. самостійне 

85 39094166 06.06.2014 199/10155/13-ц Амур-Нижньодніпровський районний суд м. 
Дніпропетровська Спаї В. В. доповнююче 

86 39122972 06.06.2014 303/3402/14-ц Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської 
області Куропятник О.М. самостійне 

87 39114398 06.06.2014 227/1674/14-ц Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області Лаврушин О. М. самостійне 

88 39123631 06.06.2014 507/1164/14-ц Любашівський районний суд Одеської області Гнатюк В. О. змінююче 
89 39161362 06.06.2014 759/17833/13-ц Святошинський районний суд міста Києва П`Ятничук І. В. самостійне 
90 39217177 06.06.2014 646/9073/13-ц Червонозаводський районний суд м. Харкова Шуліка Ю. В. самостійне 
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91 39245279 06.06.2014 149/292/14-ц Хмільницький міськрайонний суд Вінницької 
області Клімик К. О. змінююче 

92 39286072 06.06.2014 279/2990/14-ц Коростенський міськрайонний суд Житомирської 
області Моголівець І. А. змінююче 

93 39314064 06.06.2014 545/891/14-ц Полтавський районний суд Полтавської області Кіндяк І. С. доповнююче 

94 39436902 06.06.2014 2-др/490/8632/13-
ц Центральний районний суд м. Миколаєва Батченко О. В. самостійне 

95 39831112 06.06.2014 505/1295/14-ц Котовський міськрайонний суд Одеської області Фабіжевський С.
А. самостійне 

96 39121889 10.06.2014 644/6985/13-ц Орджонікідзевський районний суд м. Харкова Зяброва О. Г. самостійне 
97 39161336 10.06.2014 759/8568/14-ц Святошинський районний суд міста Києва П`Ятничук І. В. доповнююче 
98 39118521 10.06.2014 203/3711/14-ц Кіровський районний суд м. Дніпропетровська Овчаренко Н. Г. самостійне 

99 39125991 10.06.2014 303/8123/13-ц Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської 
області Морозова Н. Л. самостійне 

100 39128426 10.06.2014 741/751/14-ц Носівський районний суд Чернігівської області Дикий В. М. самостійне 
101 39169833 10.06.2014 262/3096/14-ц Пролетарський районний суд м. Донецька Семіряд І. В. самостійне 

102 39215859 10.06.2014 175/6109/13-ц Дніпропетровський районний суд 
Дніпропетровської області Борисов С. А. доповнююче 

103 39234700 10.06.2014 486/2086/13-ц Южноукраїнський міський суд Миколаївської 
області Волкова О. І. доповнююче 

104 39253862 10.06.2014 266/5410/13-ц Приморський районний суд м. Маріуполя Федотова В. М. самостійне 
105 39326635 10.06.2014 643/6250/13-ц Московський районний суд м. Харкова Оксененко В. А. самостійне 

106 39383968 10.06.2014 495/4046/14-ц Білгород-Дністровський міськрайонний суд 
Одеської області Боярський О. О. змінююче 

107 39435689 10.06.2014 165/3983/13-ц Нововолинський міський суд Волинської області Свередюк А. В. самостійне 
108 39445025 10.06.2014 307/4282/13-ц Тячівський районний суд Закарпатської області Мельник В. І. доповнююче 
109 39536916 10.06.2014 257/15533/13-ц Київський районний суд м. Донецька Павленко Л. М. самостійне 
110 39134194 10.06.2014 560/379/14-ц Дубровицький районний суд Рівненської області Оборонова І.В. змінююче 
111 39585446 10.06.2014 432/2132/14-ц Стахановський міський суд Луганської області Бондаренко Н. О. самостійне 

112 39612218 10.06.2014 389/5558/13-ц Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської 
області Ябчик Н. М. доповнююче 

113 39152124 11.06.2014 686/385/14-ц Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької 
області Порозова І. Ю. самостійне 

114 39140265 11.06.2014 2-3429/11 Франківський районний суд м. Львова Ванівський Ю. 
М. самостійне 

115 39148748 11.06.2014 435/927/14-ц Жовтневий районний суд м. Луганська Татарінова О. А. самостійне 

116 39137850 11.06.2014 2-1898/11 Амур-Нижньодніпровський районний суд м. 
Дніпропетровська Подорець О. Б. самостійне 

117 39139685 11.06.2014 664/1502/14-ц Цюрупинський районний суд Херсонської області Яценко О. М. доповнююче 

118 39163432 11.06.2014 171/631/14-ц Апостолівський районний суд Дніпропетровської 
області Марченко Н. В. самостійне 

119 39174290 11.06.2014 427/2755/13-ц Свердловський міський суд Луганської області Александрина І. 
О. змінююче 

120 39165455 11.06.2014 460/697/14-ц Яворівський районний суд Львівської області Варениця В. С. самостійне 

121 39174304 11.06.2014 361/3745/14-ц Броварський міськрайонний суд Київської області Сердинський В. 
С. самостійне 

122 39251796 11.06.2014 666/3437/14-ц Дніпровський районний суд м. Херсона Дорошинська В. 
Е. самостійне 

123 39241266 11.06.2014 461/5644/14-ц Галицький районний суд м. Львова Мисько Х. М. самостійне 
124 39299831 11.06.2014 253/3061/13-ц Центрально-Міський районний суд м. Горлівки Тарасенко С. Б. самостійне 
125 39318331 11.06.2014 2117/6209/12 Новокаховський міський суд Херсонської області Чирський Г. М. доповнююче 
126 39284456 11.06.2014 323/337/14-ц Оріхівський районний суд Запорізької області Фісун Н. В. доповнююче 
127 39418690 11.06.2014 2-5618/11 Київський районний суд м. Одеси Луняченко В. О. самостійне 
128 39418165 11.06.2014 427/449/14-ц Свердловський міський суд Луганської області Алейников В. І. самостійне 

129 39224368 11.06.2014 2-2290/11 Синельниківський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області Михайлов В. А. доповнююче 

130 39619048 11.06.2014 1519/2-5427/11 Малиновський районний суд м. Одеси Бобуйок І. А. самостійне 

131 39163571 12.06.2014 183/2882/13-ц Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області Дубовенко І. Г. доповнююче 

132 39163935 12.06.2014 638/18686/13-ц Дзержинський районний суд м. Харкова Омельченко К. О. доповнююче 
133 39173983 12.06.2014 200/14925/13-ц Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська Шевцова Т. В. доповнююче 
134 39165657 12.06.2014 200/7312/14-ц Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська Татарчук Л. О. самостійне 
135 39171170 12.06.2014 487/2117/14-ц Заводський районний суд м. Миколаєва Павлова Ж. П. самостійне 
136 39220048 12.06.2014 1321/3674/2012 Сокальський районний суд Львівської області Фарина Л. Ю. самостійне 
137 39249131 12.06.2014 205/1166/14-ц Ленінський районний суд м. Дніпропетровська Залімська Н. В. самостійне 
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138 39255782 12.06.2014 303/1844/14-ц Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської 
області Гейруш В. Б. самостійне 

139 39221909 12.06.2014 570/2789/14-ц Рівненський районний суд Рівненської області Гнатущенко 
Ю.В. самостійне 

140 39273550 12.06.2014 712/8288/14-ц Соснівський районний суд м. Черкаси Марцішевсь-
ка О.М. самостійне 

141 39333089 12.06.2014 459/1523/13-ц Червоноградський міський суд Львівської області Мелешко С. І. самостійне 
142 39343917 12.06.2014 159/7698/13-ц Ковельський міськрайонний суд Волинської області Василюк О. С. самостійне 
143 39397398 12.06.2014 305/2426/13-ц Рахівський районний суд Закарпатської області Бліщ О. Б. самостійне 
144 39397327 12.06.2014 305/1940/13-ц Рахівський районний суд Закарпатської області Бліщ О. Б. самостійне 
145 39430857 12.06.2014 205/355/13- ц Ленінський районний суд м. Дніпропетровська Остапенко Н. Г. самостійне 

146 39438242 12.06.2014 607/15164/13-ц Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області Вийванко О. М. самостійне 

147 39486016 12.06.2014 332/1996/14-ц Заводський районний суд м. Запоріжжя Мєркулова Л. О. доповнююче 
148 39530572 12.06.2014 205/4702/13-ц Ленінський районний суд м. Дніпропетровська Остапенко Н. Г. самостійне 
149 39567103 12.06.2014 127/2-6611/10 Вінницький міський суд м. Вінниці Кашпрук Г. М. самостійне 

150 39695832 12.06.2014 607/8357/14-ц Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області Грицак Р. М. самостійне 

151 39821571 12.06.2014 2-7165/11 Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська Демидова С. О. змінююче 

152 39224402 13.06.2014 191/6017/13-ц Синельниківський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області 

Прижигалінсь-
ка Т.В. доповнююче 

153 39234216 13.06.2014 489/796/14-ц Ленінський районний суд м. Миколаєва Рум’Янцева Н. О. доповнююче 
154 39237375 13.06.2014 591/682/14-ц Зарічний районний суд м. Сум Шершак М. І. самостійне 
155 39229136 13.06.2014 238/303/14-ц Новоазовський районний суд Донецької області Бєльченко Л. А. самостійне 
156 39236587 13.06.2014 142/658/14-ц Піщанський районний суд Вінницької області Боднар В. В. доповнююче 
157 39271763 13.06.2014 127/29679/13-ц Вінницький міський суд м. Вінниці Сичук М. М. самостійне 
158 39246808 13.06.2014 728/3171/13-ц Бахмацький районний суд Чернігівської області Костенко О. Ф. самостійне 
159 39271730 13.06.2014 127/3991/14-ц Вінницький міський суд м. Вінниці Бар'як А. С. самостійне 
160 39263850 13.06.2014 587/152/14-ц Сумський районний суд Сумської області Куц В. І. самостійне 
161 39289991 13.06.2014 548/625/13-ц Хорольський районний суд Полтавської області Миркушіна Н. С. доповнююче 
162 39304368 13.06.2014 623/4121/13-ц Ізюмський міськрайонний суд Харківської області Зелінський В. Г. самостійне 
163 39296011 13.06.2014 206/3700/14-ц Самарський районний суд м. Дніпропетровська Сухоруков А. О. самостійне 
164 39518460 13.06.2014 257/1564/14-ц Київський районний суд м. Донецька Лях М. Ю. самостійне 
165 39555055 13.06.2014 489/1529/14-ц Ленінський районний суд м. Миколаєва Спінчевська Н.А. доповнююче 
166 39236538 13.06.2014 142/508/14-ц Піщанський районний суд Вінницької області Боднар В. В. доповнююче 
167 39702006 13.06.2014 518/670/14-ц Ширяївський районний суд Одеської області Николайчук В. О. самостійне 
168 39250418 14.06.2014 551/230/14-ц Шишацький районний суд Полтавської області Вергун Н. В. самостійне 

169 39222806 16.06.2014 171/1025/14-ц Апостолівський районний суд Дніпропетровської 
області Чумак Т. А. самостійне 

170 39293106 16.06.2014 759/4490/14-ц Святошинський районний суд міста Києва П`Ятничук І. В. доповнююче 
171 39248503 16.06.2014 132/2717/13-ц Калинівський районний суд Вінницької області Каращук О. Г. доповнююче 
172 39254612 16.06.2014 159/2061/14-ц Ковельський міськрайонний суд Волинської області Агеєва Є. О. самостійне 

173 39258869 16.06.2014 303/942/14-ц Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської 
області Гейруш В. Б. доповнююче 

174 39274069 16.06.2014 127/7942/14-ц Вінницький міський суд м. Вінниці Овсюк Є. М. самостійне 
175 39294919 16.06.2014 203/2289/14-ц Кіровський районний суд м. Дніпропетровська Маймур Ф. Ф. самостійне 
176 39289528 16.06.2014 536/1619/13-ц Кременчуцький районний суд Полтавської області Святська О. В. самостійне 
177 39294729 16.06.2014 203/3117/14-ц Кіровський районний суд м. Дніпропетровська Казак С. Ю. самостійне 

178 39339780 16.06.2014 199/9165/13-ц Амур-Нижньодніпровський районний суд м. 
Дніпропетровська Спаї В. В. доповнююче 

179 39337048 16.06.2014 545/5287/13-ц Полтавський районний суд Полтавської області Кіндяк І. С. самостійне 
180 39340985 16.06.2014 524/6890/13-ц Автозаводський районний суд м. Кременчука Кривич Ж. О. самостійне 
181 39384409 16.06.2014 212/4298/13-ц Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Тимошенко Т. І. змінююче 

182 39438152 16.06.2014 607/1084/14-ц Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської 
області Вийванко О. М. самостійне 

183 39465912 16.06.2014 295/530/14-ц Богунський районний суд м. Житомира Корицька В. О. самостійне 
184 39499444 16.06.2014 531/964/14-ц Карлівський районний суд Полтавської області Попов М. С. самостійне 

185 31893606 17.06.2014 110/1891/13-ц Красноперекопський міськрайонний суд 
Автономної Республіки Крим Литвиненко В. П. доповнююче 

186 39265094 17.06.2014 664/2150/14-ц Цюрупинський районний суд Херсонської області Сіденко С. І. самостійне 
187 39254733 17.06.2014 539/5077/13-ц Лубенський міськрайонний суд Полтавської області Гудков С. В. самостійне 
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№ 
з/п 

№ 
рішення 

Дата 
ухвалення 
рішення 

№ судової спра-
ви Назва суду Суддя Тип 

рішення 

1 2 3 4 5 6 7 

188 39255665 17.06.2014 303/181/14-ц Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської 
області 

Куропятник О. 
М. самостійне 

189 39285149 17.06.2014 159/7941/13-ц Ковельський міськрайонний суд Волинської області Окостень І. В. самостійне 

190 39339858 17.06.2014 199/7748/13-ц Амур-Нижньодніпровський районний суд м. 
Дніпропетровська Якименко Л. Г. самостійне 

191 39390787 17.06.2014 369/6671/13-ц Києво-Святошинський районний суд Київської 
області Дубас Т. В. самостійне 

192 39434940 17.06.2014 1522/6488/12 Приморський районний суд м. Одеси Шенцева О. П. самостійне 
193 39554527 17.06.2014 712/8832/14-ц Соснівський районний суд м. Черкаси Романенко В. А. самостійне 

194 39630971 17.06.2014 175/5176/13-ц Дніпропетровський районний суд 
Дніпропетровської області Борисов С. А. доповнююче 

195 39273706 18.06.2014 2218/22519/2012 Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької 
області Чевилюк З. А. доповнююче 

196 39299763 18.06.2014 239/289/14-ц Новогродівський міський суд Донецької області Пархоменко О.Ф. доповнююче 

197 39284720 18.06.2014 673/622/13-ц Деражнянський районний суд Хмельницької 
області Коваль Ф. І. самостійне 

198 39311173 18.06.2014 520/2038/13-ц Київський районний суд м. Одеси Куриленко О. М. змінююче 
199 39319348 18.06.2014 524/8761/13-ц Автозаводський районний суд м. Кременчука Кривич Ж. О. самостійне 
200 39325709 18.06.2014 524/10234/13-ц Автозаводський районний суд м. Кременчука Кривич Ж. О. самостійне 

 

Таблиця Е.2 

Параметри вибірки 

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua) 

Параметри пошуку:  

Пошук за контекстом «Додаткове рішення» 

Інстанція Перша 

Період ухвалення (постановлення) з 01.06.2014 по 30.06.2014 

Форма судового рішення Рішення 

Форма судочинства Цивільне 

Сортування За датою ухвалення рішення, за зростанням 

Розмір вибірки 200 

 

Таблиця Е.3 

Результати дослідження вибірки 

Показник Результат, од. Частка, % 
Кількість додаткових рішень 
з них: 

200 - 

- самостійних 142 71 
- доповнюючих 43 21,5 
- змінюючих 15 7,5 
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