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Лекція за темою «Провадження у справі до судового розгляду»
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Попереднє судове засідання. Мета, порядок та строк проведення
попереднього судового засідання. Питання, що вирішуються у
попередньому судовому засіданні.
2. Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики і
повідомлення. Види судових повісток. Зміст судової повістки.
Надіслання та вручення судових повісток.
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Текст лекції
1. Поняття та значення провадження у справі до судового розгляду.
Попереднє судове засідання
(мета, порядок та строк проведення попереднього судового засідання. Питання,
що вирішуються у попередньому судовому засіданні)
Провадження у справі до судового розгляду (підготовка справи) є важливою
стадією цивільного судочинства, мета якої – забезпечення своєчасного та
правильного розгляду і вирішення цивільної справи. Воно провадиться для того,
щоб справа була розглянута, як правило, в одному судовому засіданні та було
винесено законне і обґрунтоване рішення.
Окрім цього, провадження у справі до судового розгляду спрямовано на
з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду, у тому числі
шляхом примирення сторін.
Таким чином, провадження у справі до судового розгляду – стадія
цивільного процесу (судочинства), що являє собою систему процесуальних дій
учасників процесу, спрямованих на забезпечення своєчасного та правильного
розгляду і вирішення цивільної справи, а також з’ясування можливості
врегулювання спору до судового розгляду, у тому числі шляхом примирення
сторін.
Стадія провадження у справі до судового розгляду слідує за стадією
відкриття провадження у справі.
Статтею 127 ЦПК України

визначено, які процесуальні дії належить

вчинити після відкриття провадження у справі. Так, суд має невідкладно
направляти особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття

6

провадження у справі. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження
у справі відповідачу направляється копія позовної заяви з копіями доданих до
неї документів, а третій особі – копія позовної заяви.
Після одержання копій ухвали про відкриття провадження у справі і
позовної заяви відповідач має право подати суду письмове заперечення проти
позову із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення. Він може
заперечувати проти позову, посилаючись на незаконність вимог позивача, їх
необґрунтованість, відсутність у позивача права на звернення до суду або
наявність перешкод для відкриття провадження у справі. Заперечення проти
позову можуть торкатися всіх заявлених вимог чи їх певної частини або обсягу
(ст. 128 ЦПК України).
Більшість процесуальних дій, що становлять зміст стадії провадження у
справі до судового розгляду, вчиняються в попередньому судовому засіданні, яке
повинно бути призначено і проведено протягом десяти днів з дня відкриття
провадження у справі (ст. 129 ЦПК України ).
Попереднє судове засідання проводиться з метою з’ясування можливості
врегулювання спору до судового розгляду або забезпечення правильного і
швидкого розгляду справи (ст. 130 ЦПК України).
Попереднє судове засідання проводиться суддею за участю сторін та інших
осіб, які беруть участь у справі.
Для врегулювання спору до судового розгляду суд з’ясовує: чи не
відмовляється позивач від позову, чи визнає позов відповідач, чи не бажають
сторони укласти мирову угоду або передати справу на розгляд третейського суду.
Прийняття в попередньому судовому засіданні судового рішення (ухвали)
у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди
проводиться в порядку, встановленому ст. ст. 174, 175 ЦПК України.
Якщо між сторонами укладено договір про передачу спору на розгляд
третейського суду, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду.
Якщо спір не врегульовано в порядку, визначеному ч. 3 ст. 130 ЦПК
України, суд:
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1)уточнює позовні вимоги або заперечення проти позову;
2)вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі;
3)визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з них
визнає кожна сторона, а які підлягають доказуванню;
4)з'ясовує, які докази подані чи подаються на попередньомусудовому
засіданні кожною стороною для обґрунтування своїх доводів чи заперечень щодо
невизнаних обставин;
5)за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про
витребування доказів і виклик свідків, про проведення експертизи, залучення до
участі у справі спеціаліста, перекладача, особи, яка надає правову допомогу, або
про судові доручення по збиранню доказів;
6)у невідкладних випадках проводить огляд на місці, оглядписьмових і
речових доказів;
7)за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про
вжиття заходів забезпечення позову;
8)виконує інші дії, необхідні для підготовки справи до судового розгляду;
9) визначає час і місце судового розгляду.
Поряд із цим, за діючим законодавством попереднє судове засідання не є
обов'язковим. Питання про необхідність його проведення вирішується суддею
під час відкриття провадження у справі.
За заявою однієї або обох сторін про неможливість явки до суду проведення
попереднього судового засідання може бути відкладено, якщо причини неявки
будуть визнані судом поважними.
Відкладання попереднього засідання допускається один раз. Неявка на
попереднє засідання належно повідомлених третіх осіб не перешкоджає його
проведенню.
У разі неявки у попереднє

судове

засідання

сторони

без поважних

причин або неповідомлення нею причин неявки з'ясування обставин у справі
проводиться на підставі доказів, які було подано до або під час попереднього
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судового засідання. У подальшому прийняття інших доказів залежить від
поважності причин, через які вони були подані несвоєчасно.
Про процесуальні дії, які необхідно вчинити до судового розгляду, суд
постановляє ухвалу.
Попереднє судове засідання проводиться з дотриманням загальних правил,
установлених ЦПК України для судового розгляду, з винятками, встановленими
Главою 3 Розділу ІІІ ЦПК України.
Обсяг здійснених процесуальних дій під час провадження до судового
розгляду у конкретній справі є неоднаковим і обумовлюється її особливостями
(специфікою

спірних

правовідносин,

суб’єктним

складом,

фактичними

обставинами тощо), тому, окрім процесуальних дій, передбачених Главою 3
Розділу III ЦПК України, залежно від особливостей справи можуть бути вчинені й
інші процесуальні дії, спрямовані на досягнення мети стадії провадження у справі
до судового розгляду.
2. Призначення справи до судового розгляду.
Судові виклики і повідомлення
(види судових повісток; зміст судової повістки; надіслання та вручення судових
повісток)

Згідно зі ст. 156 ЦПК після закінчення підготовки справи до судового
розгляду суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає, які підготовчі дії ним
проведені, і встановлює дату розгляду справи.
Справа має бути призначена до розгляду не пізніше семи днів після
закінчення дій підготовки до судового розгляду.
Відповідно до ст. 74 ЦПК України судові виклики здійснюються судовими
повістками про виклик. Судові повідомлення здійснюються судовими повісткамиповідомленнями.
Судові повістки про виклик у суд направляють особам, які беруть участь у
справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а судові повістки-
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повідомлення – особам, які беруть участь у справі з приводу процесуальних дій, у
яких участь цих осіб не є обов'язковою.
Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком,
щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до
участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за три дні до судового
засідання, асудова повістка-повідомлення -

завчасно. Ці

положення

не

поширюються на випадки, передбачені абзацом 2 ч. 3 ст. 191 ЦПК.
Судова повістка разом із розпискою, а у випадках, встановлених ЦПК,
разом з копіями відповідних документів надсилається поштою рекомендованим
листом із повідомленням або через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи
іншою особою, яка бере участь у справі. Стороні чи її представникові за їх
згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам
цивільного процесу. Судова повістка може бути вручена безпосередньо в суді, а
у разі відкладення розгляду справи про час і місце наступного засідання може
бути повідомлено під розписку.
У разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо
їх адреси, судова повістка надсилається:
юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою
місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за адресою їх
місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому
законом порядку.
У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою,
вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним
чином.
Особи, які беруть участь у справі, а також свідки, експерти, спеціалісти і
перекладачі можуть бути повідомлені або викликані до суду телеграмою, факсом
або за допомогою інших засобів зв’язку, що забезпечують фіксацію повідомлення
або виклику.
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Якщо особа не проживає за адресою, повідомленою суду, судова повістка
може бути направлена за місцем її роботи.
Юридичній особі судова повістка направляється за місцем її знаходження
або за місцем розташування представництва, філіалу, якщо позов виник у зв'язку з
їх діяльністю.
Відповідач,

зареєстроване

місце

проживання

(перебування),

місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається в суд через
оголошення

у

пресі.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач

вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

На

ці випадки

поширюється правило ч. 4 ст. 74 ЦПК.
Друкований орган, в якому розміщуються оголошення про виклик
відповідача протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня
поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кабінет
Міністрів України своєю постановою затверджує порядок вибору друкованих
засобів масової інформації для розміщення оголошень про виклик до суду
відповідача, третіх осіб, свідка, місце фактичного проживання або перебування
яких невідомо. Так, згідно з постановою КМУ друкованим ЗМІ загальнодержавної
сфери розповсюдження, де розміщуються такі оголошення, визначена газета
«Урядовий кур’єр».
Згідно зі ст. 75 ЦПК України судова повістка про виклик в суд повинна
містити:
1)ім’я фізичної особи або найменування юридичної особи, якій адресується
повістка;
2)найменування та адресу суду;
3)зазначення місця, дня і часу явки за викликом;
4)назву справи, за якою здійснюється виклик;
5)зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач,відповідач, третя
особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач);
6)вказівку, викликається особа в судове засідання чи у попереднє судове
засідання, а в разі повторного виклику сторони у зв’язку з необхідністю дати
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особисті пояснення – про необхідність дати особисті пояснення;
7)у разі необхідності – пропозицію особі, яка бере участь у справі, подати
всі раніше неподані докази;
8) вказівку на обов’язок особи, яка отримала судову повістку у зв’язку з
відсутністю адресата, при першій нагоді вручити її адресату;
9) роз’яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу
особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи
за відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов'язок повідомити суд про
причини неявки.
В оголошенні про виклик вказуються дані, зазначені в пунктах 1–7 і 9 ч. 1
ст. 75 ЦПК України.
Судова повістка-повідомлення повинна містити найменування та адресу
суду, назву справи, вказівку про те, яку дію буде вчинено, місце, день і час її
вчинення, а також повідомлення про те, що участь у її вчиненні для цієї особи не є
обов’язковою.
Якщо разом із судовою повісткою особі направляються копії відповідних
документів, у повістці вказується, які це документи, а також повідомляється про
те, що особа має право подати заперечення і відповідні докази на їх
підтвердження.
ЦПК України детально регулює порядок вручення судовихповісток. Згідно
зі ст. 76 ЦПК України судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються
їм під розписку, а юридичним особам - відповідній

службовій

особі, яка

розписується про одержання повістки.
Розписка про одержання судової повістки з поміткою про дату вручення
в той самий день особами, які її вручали, повертається до суду.
Якщо особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в місці
проживання, повістку під розписку вручають будь-кому з повнолітніх членів
сім'ї, які проживають разом з нею, а за їх відсутності - відповідній житловоексплуатаційній організації або виконавчому органу місцевого самоврядування.
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У разі відсутності адресата особа, що доставляє судову повістку, негайно
повертає її до суду з поміткою про причини невручення.
Вручення судової повістки представникові особи, яка бере участь у справі,
вважається врученням повістки і цій особі.
Якщо особа, яка бере участь у справі, перебуває під вартою або

відбуває

покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний
строк,

тримання

у

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців,

обмеження волі, арешту, повістка та інші судові документи вручаються їй під
розписку адміністрацією місця утримання особи, яка негайно надсилає розписку
та письмові пояснення цієї особи до суду.
Особам, які проживають за межами України, судові повістки вручаються в
порядку, визначеному міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, в разі відсутності таких - у порядку,
встановленому статтею 419 ЦПК.
У разі відмови адресата одержати судову повістку особа, яка її доставляє,
робить відповідну помітку на повістці і повертає її до суду.

Особа,

яка

відмовилася одержати судову повістку, вважається повідомленою.
Якщо місцеперебування відповідача невідоме, суд розглядає справу після
надходження до суду відомостей щодо його

виклику

до суду в порядку,

визначеному ЦПК.
Відповідно до ст. 77 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь
у справі, зобов’язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання
(перебування, знаходження) або місцезнаходження під час провадження у справі.
За відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова
повістка направляється на останню відому суду адресу та вважається
доставленою, навіть якщо особа за цією адресою більше не проживає або не
знаходиться.

