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Текст лекції
1. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин
Відповідно до ст. 18 ЦПК України цивільні справи в суді першої

інстанції розглядаються суддею одноособово. Такий суддя є головуючим і
діє від імені суду. У випадках, встановлених ЦПК України, цивільні справи у
судах першої інстанції розглядаються колегією у складі одного судді і двох
народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма
правами судді. Так ч. 4 ст. 234 ЦПК України передбачає, що справи окремого
провадження розглядаються у складі одного професійного судді і двох
народних засідателів, зокрема, це справи про:
– обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної
особи недієздатною та поновлення в цивільній дієздатності фізичної особи;
– визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її
померлою;
– усиновлення;
– примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
– надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
Цивільні справи у судах апеляційної інстанції розглядаються колегією у
складі трьох суддів, головуючий з числа яких визначається в установленому
законом порядку.
Цивільні справи у суді касаційної інстанції розглядаються колегією у
складі не менше трьох суддів.
Цивільні справи у Верховному Суді України розглядаються колегіально.
Під час перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з
нововиявленими обставинами суд діє в такому самому складі, в якому вони
були ухвалені (одноособово або колегіально).
Суддя чи склад колегії суддів для розгляду конкретної справи визначається
в порядку, встановленому ч. 3 ст. 11-1 ЦПК України, тобто автоматизованою
системою документообігу суду.
Судові рішення ухвалюються судом у нарадчій кімнаті. Судді
приймають рішення простою більшістю голосів, при цьому головуючий
голосує останнім. Разом з тим ніхто із суддів не має права утримуватися від
голосування і підписання судового рішення. В разі незгоди з судовим

рішенням більшості суддя має право письмово викласти свою окрему думку.
Цей документ приєднується до справи, але і такий суддя зобов’язаний
підписати судове рішення. Окрема думка судді не проголошується в
судовому засіданні.
Відповідно до ст. 20 ЦПК України суддя не має права брати участі у
розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу) в разі:
– якщо під час попереднього розгляду цієї справи суддя брав участь як
свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового
засідання;
– якщо суддя прямо чи побічно заінтересований у вирішенні справи,
яку він розглядає;
– якщо він є членом сім'ї чи близьким родичем (чоловік, дружина,
батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчериця, брат, сестра,
дід, баба, онук, онука, усиновитель чи усиновлений, опікун або піклувальник,
член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони чи інших осіб, які беруть
участь у справі;
– якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктивності та
неупередженості судді.
- якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи,
встановлений ч. 3 ст. 11-1 ЦПК.
До складу суду не можуть входити особи, які є членами однієї сім'ї чи
близькими родичами між собою.
За наявності вказаних у законі підстав суддя повинен заявити
самовідвід, що передбачає ст. 23 ЦПК України. З цих же підстав відвід судді
може заявити особа, яка бере участь у справі.
Разом з тим, відвід чи самовідвід повинен бути вмотивований і
заявлений до початку судового засідання чи під час підготовчої частини
судового

засідання.

Заявляти

відвід

чи

брати

самовідвід

під

час

безпосереднього розгляду справи дозволяється лише у випадках, коли

обставини, передбачені ст. 20 ЦПК

України, стали відомі під час

дослідження обставин та перевірки їх доказами.
Суддя не може брати участі у розгляді справи в апеляційній чи
касаційній інстанції, якщо він брав участь у її розгляді в суді першої
інстанції. А також, якщо суддя брав участь у розгляді справи в апеляційній
інстанції, то він не може брати участь в її розгляді в касаційній інстанції.
У разі скасування судового рішення повторна участь у розгляді справи
того самого судді не допускається.
В той же час судді, які брали участь у розгляді справи в касаційному
порядку, не можуть розглядати такі справи після скасування рішення в суді
першої чи апеляційної інстанцій.
Суддя, який брав участь у перегляді справи Верховним Судом України,
не може брати участі у розгляді цієї ж справи в суді першої, апеляційної чи
касаційної інстанцій (ст. 21 ЦПК України).
У разі ж задоволення заяви про відвід судді, який розглядав справу
одноособово, справа розглядається іншим суддею того самого суду. Якщо ж
справа розглядається в колегії суддів, і заявлено відвід одному судді чи всій
колегії суддів і таку заяву задоволено, справа розглядається в тому самому
суді із заміною відведеного судді або іншим складом суддів.
2. Цивільна юрисдикція судів
Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦПК України суди розглядають в порядку
цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або
оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних,
житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших
правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за
правилами іншого судочинства.
Таким чином, законодавець замість раніше відомої «підвідомчості»
цивільних справ фактично вводить у цивільний процес нове поняття

«цивільної юрисдикції», тобто компетенцію суддів загальної юрисдикції з
розгляду цивільних справ, персоніфікуючи такі справи і відокремлюючи їх
від тих справ, які повинні розглядатися за правилами інших видів
судочинства – кримінального, адміністративного, господарського.
На відміну від зазначеного ст. 24 ЦПК України 1963 р. передбачала
підвідомчість справ за їх суб’єктами, закріплюючи, що справа розглядається
в порядку цивільного судочинства за умови, що хоча б однією зі сторін у
спорі повинен бути громадянин.
Поняття цивільної юрисдикції є ширшим, ніж поняття підвідомчості, з
цих підстав законом може бути передбачено розгляд і інших справ за
правилами цивільного судочинства. Наприклад, за правилами цивільного
судочинства розглядаються клопотання про надання дозволу на примусове
виконання рішень іноземних судів чи визнання рішень такими, що не
підлягають примусовому виконанню (розділ VІІІ ЦПК України).
Суди загальної юрисдикції розглядають справи в порядку
позовного, наказного та окремого провадження.
Разом з тим, не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які
підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не
встановлено законом (ст. 16 ЦПК України).
Сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім
випадків, установлених законом. Так, ст. 6 Закону України “Про третейські
суди” зазначає, що не підлягають розгляду в порядку третейського
судочинства справи з розгляду спорів, що виникають із сімейних
правовідносин, інші справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню
виключно судами загальної юрисдикції, наприклад, спори про поновлення
працівника на роботі, стягнення заробітної плати тощо.
Крім того, відповідно до ст. 235 ЦПК України на розгляд третейського
суду не можуть бути передані справи окремого провадження.

3. Поняття підсудності. Види підсудності. Наслідки порушення
правил підсудності
Одним із найголовніших питань, які стоять перед суддею при відкритті
провадження у цивільній справі, є питання підсудності такої справи даному
суду. На цьому початковому етапі суддя повинен визначити підсудність
справи виходячи із двох її критеріїв: територіальності, з якою пов’язані всі
види

підсудності,

та

компетенції

суду.

Таким

чином,

підсудність

визначається по горизонталі судової системи судів одного рівня та
компетенції цих судів.
Така особливість підсудності відрізняє це поняття від поняття
підвідомчості, яке, в свою чергу, полягає, з одного боку, в різнорівневій
системі судів загальної юрисдикції, а з другого – в різній компетенції з
судами інших спеціалізованих судових систем.
Система судів загальної юрисдикції в Україні складається із трьох її
рівнів: 1) районні, районні в містах, міські та міськрайонні суди, які є
основою судової системи; 2) апеляційні суди; 3) суд касаційної інстанції,
яким є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і
кримінальних справ. Разом з тим, судова система України має систему
господарських та адміністративних судів, які є спеціалізованими судами в
Україні.
Таким чином, визначити підсудність справи означає з’ясувати, до
компетенції якого із численних судів першої інстанції відноситься вирішення
даної справи.
Питання про підсудність справи вирішується судом з урахуванням
приписів ч. 3 ст. 122 ЦПК України.
За

основними

ознаками

підсудність

поділяють

на

родову

та

територіальну. За допомогою родової підсудності встановлюється суд того
рівня в судовій системі, який повинен розглядати спір по суті, тобто розподіл

справ визначається компетенцією судів по вертикалі. На сьогодні майже всі
цивільні справи розглядаються на рівні районних (міжрайонних) судів.
Норми права територіальну підсудність поділяють так:
а) загальна;
б) за вибором позивача (альтернативна);
в) виключна;
г) підсудність кількох вимог, пов’язаних між собою;
д) підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони
проживають за її межами.
Загальна територіальна підсудність. Відповідно до ст. 109 ЦПК
України позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у
встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим
у встановленому законом порядку місцем її перебування.
Позови

до

юридичних

осіб

пред'являються

в

суд

за

їхнім

місцезнаходженням.
Альтернативна підсудність характеризується тим, що позивачеві
надається право за своїм вибором пред’явити позов не лише в суд за
зареєстрованим місцем проживання (перебування, знаходження) відповідача,
але і в інший суд, передбачений законом. Разом з тим, ЦПК України обмежує
застосування альтернативної підсудності в суворо встановленому переліку
випадків.
Так, відповідно до ст. 110 ЦПК України правила альтернативної
підсудності передбачають:
- позови про стягнення аліментів,

про визнання

батьківства

відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть
пред'являтися

також

за

зареєстрованим

місцем

проживання

чи

можуть

пред'являтися

за

перебування позивача.
- позови

про

розірвання

шлюбу

зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі,
якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не

може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця
проживання

відповідача.

За

домовленістю

подружжя

справа

може

розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будького з них.
- позови про відшкодування шкоди,

завданої каліцтвом, іншим

ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої
внаслідок

скоєння

злочину,

можуть

пред'являтися

також

за

зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем
завдання шкоди.
- позови,
незаконними

пов'язані з відшкодуванням шкоди,

завданої особі

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює

оперативно-розшукову діяльність, досудове

розслідування, прокуратури

або суду, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання
чи перебування позивача.
- позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за
зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем
заподіяння шкоди чи виконання договору.
- позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або
юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди.
- позови, що виникають з діяльності філії або представництва
юридичної

особи,

можуть

пред'являтися

також

за

їх

місцезнаходженням.
- позови,

що виникають з договорів,

у яких зазначено місце

виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному
місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів.
- позови

до

відповідача,

місце

реєстрації проживання або

перебування якого невідоме, пред'являються за місцезнаходженням майна
відповідача

чи

за

останнім

відомим

зареєстрованим його місцем

проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

- позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання
чи

перебування,

можуть

пред'являтися

за місцезнаходженням

його

майна або за останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання
чи перебування в Україні.
- позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а
також про стягнення сум винагороди за рятування на морі, можуть
пред'являтися також за місцезнаходженням судна

відповідача або порту

реєстрації судна.
- позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса
таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за
виконавчим написом нотаріуса, можуть пред'являтися також за місцем його
виконання.
- позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних
договорів,

згода

на

обов'язковість

яких

надана Верховною Радою

України, в інтересах і за довіреністю позивача, який
зареєстрованого

місця

проживання

не має в Україні

чи перебування,

можуть

також

пред'являтися за місцезнаходженням міністерства або його територіальних
органів.
Таким чином, позивач має право на вибір між кількома судами, яким
може бути підсудна цивільна справа, за винятком виключної підсудності.
Виключна підсудність. Перелік цивільних справ, які підпадають під
дію правил виключної підсудності, є вичерпним. Він чітко передбачений в ст.
114 ЦПК України, яка встановлює:
- позови,

що

виникають

з

приводу

нерухомого

майна,

пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини;
-

позови

про

зняття

арешту

з

майна

пред'являються

за

місцезнаходженням цього майна або основної його частини;
- позови
спадщини

кредиторів спадкодавця,

спадкоємцями,

що подаються до прийняття

пред'являються

спадкового майна або основної його частини;

за

місцезнаходженням

- позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення
вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред'являються за місцезнаходженням
перевізника.
Справи

про

арешт

судна,

що

здійснюється для забезпечення

морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського
порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна.
Підсудність кількох вимог, пов’язаних між собою, полягає в тому, що
позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних
місцях, пред’являються за місцем проживання або місцезнаходженням
одного з відповідачів за вибором позивача. Разом з тим, коли спір
розглядається за місцем, передбаченим виключною підсудністю, позов
повинен бути пред’явленим до суду, який передбачений визначеними
правилами.
Зустрічний позов незалежно від його підсудності пред’являється в суді
за місцем розгляду первісного позову (ст. 113 ЦПК).
Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві
сторони проживають за її межами, за клопотанням позивача визначається
ухвалою судді Верховного Суду України. У такому ж порядку визначається
підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та
іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України
(ст.111 ЦПК).
Підсудність справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя цього суду,
визначається ухвалою судді суду вищої інстанції без виклику сторін.
Підсудність справ, у яких однією зі сторін є Верховний Суд України або
суддя цього суду, визначається за загальними правилами підсудності (ст. 108
ЦПК).
Питання підсудності справи певному суду вирішується суддею
одноособово при відкритті провадження у справі. Якщо справа не підсудна
цьому суду, суддя повертає позовну заяву (заяву) позивачеві (заявникові) (ст.
115 та п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК України). Така дія судді оформляється

вмотивованою ухвалою з обов’язковою вказівкою конкретного суду, в який
потрібно звернутися заявникові.
Якщо ж порушення правил підсудності буде виявлено після
помилкового відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду
виявиться, що таку заяву прийнято з порушенням правил підсудності, суд
своєю ухвалою передає справу на розгляд іншому суду (п. 2 ч. 1 ст. 116 ЦПК
України). Крім того, суд має право передати справу на розгляд іншому суду,
якщо: а) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання
відповідача, зареєстроване місце проживання або перебування якого раніше
не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання; б)
після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад
суду для розгляду справи; в) ліквідовано суд, який розглядав справу (п.п. 1, 3,
4 ч. 1 ст. 116 ЦПК України).
У випадках, передбачених п.п. 3 та 4 ч. 1 ст. 116 ЦПК України, справа
передається до суду, найбільш територіально наближеного до цього суду.
Таким чином, передача справи в інший суд для суду, який помилково
прийняв таку справу до свого провадження з порушенням правил
підсудності,

у

випадках,

передбачених

законом,

носить

безумовно

обов’язковий характер.
Разом з тим перелік випадків, передбачених ч. 1 ст. 116 ЦПК України,
щодо передачі справи з одного суду до іншого є вичерпним і розширеному
тлумаченню не підлягає. Це означає, що з інших підстав передавати справи з
одного суду до іншого заборонено. Права на передачу цивільних справ із
одного суду першої інстанції до іншого не мають і суди вищестоящого рівня.
Якщо ж справа уже розглядається судом, то передавати її до іншого
суду, за винятком випадків, передбачених ст. 116 ЦПК України,
забороняється.
Передача ж справи із одного суду до іншого здійснюється на підставі
ухвали суду після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання
скарги – після залишення її без задоволення.

З метою забезпечення своєчасного розгляду та вирішення цивільних
справ по суті ч. 1 ст. 117 ЦПК України встановлює правило, відповідно до
якого спори між судами про підсудність не допускаються. Таким чином,
цивільні справи, передані з одного суду до іншого в порядку, передбаченому
ст. 116 ЦПК України, повинні бути прийняті до провадження судом, якому
вони надіслані.

