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Лекція за темою «Судовий розгляд»

1. Поняття і значення стадії судового розгляду.

Строки розгляду справ
Розгляд та вирішення цивільної справи є стадією цивільного процесу,
яка займає центральне місце. Ця стадія призначена для виконання судом
завдань справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення
цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб,
інтересів держави (ст. 1 ЦПК України). Розгляд та вирішення цивільної
справи досягає мети лише при відправленні правосуддя у суворій
відповідності з вимогами цивільного процесуального законодавства.
Судовий розгляд є основною стадією цивільного процесу, де на основі
всебічного та об’єктивного дослідження доказів встановлюються
фактичні обставини, що мають значення для правильного вирішення
справи; встановлюються права та обов’язки сторін у рамках конкретних
матеріальних правовідносин і від імені держави ухвалюється рішення
суду.
Відповідно до ст. 158 ЦПК України розгляд судом цивільної справи
відбувається в судовому засіданні з обов’язковим повідомленням осіб, які
беруть участь у справі. Судове засідання є формою судового розгляду.
Судове засідання проводиться в спеціально обладнаному для цього
приміщенні суду - залі засідань.
Поряд із цим, суд за власною ініціативою або за клопотанням сторони
чи іншого учасника цивільного процесу може постановити ухвалу про їх
участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (ст. 158-1 ЦПК).
На важливість стадії судового розгляду в підвищенні ефективності
правозахисної, виховної і попереджувальної функцій судочинства вказується
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в Постанові Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 року
«Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при
розгляді справ у суді першої інстанції». Так, у п. 1 Постанови вказується, що
при здійсненні правосуддя у цивільних справах суд першої інстанції,
неухильно дотримуючись норм матеріального та процесуального права,
повинен забезпечити їх справедливий, неупереджений та упродовж
розумного, але не більш встановленого законом строку розгляд і вирішення з
метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Будь-який

відступ

від

вимог

процесуального

закону,

спрощення

передбачених законом процедур знижує виховний вплив цивільного процесу,
впливає на якість розгляду цивільних справ.
Суд, згідно зі ст. 157 ЦПК України, розглядає справу протягом
розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття
провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення
аліментів – одного місяця. У виняткових випадках за клопотанням сторін, з
урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити
розгляд справи, але не більш як на п’ятнадцять днів.
Для встановлення розумності строку розгляду конкретної справи у
національних судових органах Європейський Суд виробив у своїй практиці
кілька взаємопов’язаних критеріїв: складність справи; поведінка заявника
(тобто особи, яка звернулася до Європейського Суду); поведінка судових та
інших державних органів; важливість предмету розгляду для заявника1.
Довга тривалість розгляду справи може бути визнана розумною, якщо сама
справа є складною як з фактичного, так і з правового кутів зору.
Відповідно до рекомендацій Верховного Суду України суди повинні
здійснювати розгляд цивільних справ протягом розумного строку, який у
кожній конкретній справі з урахуванням справедливого і своєчасного їх
1

Див. § 47Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Альне де Рібемон проти Франції» від 10
лютого 1995року // Европейский Суд по правам человека. Избранныерешения. В2 т. — Т.2. — С. 89; web:
http://www.echr.ru/documents/doc/2461453/2461453.htm(§ 47 of Judgment of the European Court of Human Rights: Allenet de
Ribemont v. France, 10 February 1995, Published in A 308).
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розгляду

визначається:

складністю

справи;

поведінкою

заявника;

процесуальними діями суду, але не більше строку, визначеного ч. 1 ст. 157
ЦПК України. При цьому, якщо в одному провадженні об'єднані вимоги, для
одних з яких законом установлений строк розгляду в один місяць, а для
інших - у два місяці, справа підлягає розгляду і вирішенню в розумний строк,
але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі. При
продовженні строку необхідно дотримання вимоги ч. 2 ст. 157 ЦПК України
щодо постановлення ухвали про подовження розгляду справи. Оскільки
закон передбачає дослідження певних обставин при постановленні такої
ухвали (виняткові випадки, особливості розгляду справи тощо), то зміст
ухвали повинен відповідати вимогам ч. 1 ст. 210 ЦПК України (п. 36
зазначеної Постанови).
Під розумним строком слід розуміти сукупність процесуальних
строків,

встановлених

процесуальним

законом

для

справедливого,

неупередженого та своєчасного вирішення справи з метою захисту
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних
осіб,

прав

та

інтересів

юридичних

осіб,

інтересів

держави

без

необґрунтованих зволікань, перебіг яких розпочинається з дня відкриття
провадження у справі, а закінчується набранням законної сили остаточним
рішенням або його виконанням, без втрати його сенсу та можливості
досягнення практичних цілей заінтересованих осіб2.
2. Судове засідання
Судовий розгляд цивільних справ повинен проводитися у порядку,
встановленому процесуальним законодавством. Для розгляду та вирішення
цивільних справ цивільним процесуальним законодавством передбачена
2

Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України. – Автореф дис...на здобуття наукового

ступеня к. ю. н. за спец. 12.00.03. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.
- 21 с. – с. 6.

4

процесуальнаформа

здійснення

дій

судом

та

іншими

учасниками

судочинства - судове засідання.
За обсягом вчинених дій прийнято виділяти наступні частини
судового засідання:
1) підготовчу;
2) розгляд справи по суті;
3) судові дебати;
4) ухвалення та проголошення рішення.
Успішне вирішення завдань, покладених на суд, багато в чому
залежить від самого суду, і насамперед від головуючого, який керує судовим
розглядом.
Під час одноособового розгляду справи в суді першої інстанції
головуючим є суддя, який розглядає справу. Головуючий керує ходом
судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення
процесуальних

дій,

здійснення

учасниками

цивільного

процесу

їх

процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд
на забезпечення повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин
справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має істотного значення для
вирішення справи. У разі виникнення заперечень у будь-кого з осіб, які
беруть участь у справі, а також свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів
щодо дій головуючого ці заперечення заносяться до журналу судового
засідання і про їх прийняття чи відхилення суд постановляє ухвалу.
Головуючий вживає необхідних заходів для забезпечення в судовому
засіданні належного порядку. Особи, які беруть участь у справі, і просто
присутні в судовому засіданні зобов’язані беззаперечно підкорятися
розпорядженням головуючого.
Головуючий розглядає скарги на дії чи бездіяльність судового
розпорядника щодо виконання покладених на нього обов’язків, про що
постановляється ухвала (ст. 160 ЦПК України).

5

До учасників цивільного процесу та інших осіб, присутніх у судовому
засіданні, відповідно до ст. 92 ЦПК України, за порушення порядку під час
судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого
застосовується попередження, а в разі повторного вчинення зазначених дій видалення із залу судового засідання. У разі повторного вчинення дій, що
порушують

порядок

під

час

судового

засідання,

або

невиконання

розпоряджень головуючого перекладачем суд оголошує перерву і надає час
для його заміни.
3. Підготовча частина судового засідання
Підготовча частина судового засідання є системою процесуальних дій,
спрямованих на те, щоб виявити можливість розгляду справи по суті. У ході
підготовчої частини з’ясовуються наступні групи питань:
а) можливість за наявної кількості осіб, які беруть участь у справі,
розглянути цивільну справу (перевіряється явка осіб, які беруть участь у
справі, а також розглядається питання про наслідки їхньої неявки - ст. ст.
169, 170 ЦПК України). Перевіряючи явку в судове засідання осіб, які беруть
участь у справі, суд встановлює, чи повідомлені особи, які не з’явились, про
час і місце судового засідання з дотриманням вимог закону, чи вручені
особам, які беруть участь у справі, судові повістки в строк, визначений ч. 4
ст. 74 ЦПК. У разі неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі,
належним чином повідомленої про дату та час судового засідання, питання
про можливість судового розгляду вирішується з урахуванням вимог статей
169, 224 ЦПК.
Встановлюючи особи учасників процесу, які з’явилися в судове
засідання, суду на підставі даних паспорта, службового посвідчення чи
іншого документа, що посвідчує особу, належить з’ясувати їх прізвище, ім’я
та по батькові, дату народження, рід заняття і місце проживання. З’ясування
інших відомостей чи обсягу повноважень у певних учасників процесу
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(наприклад, представника юридичної особи, свідка, експерта, спеціаліста)
здійснюється на підставі окремих норм процесуального законодавства з
метою забезпечення встановлення наявності/відсутності обставин, які
виключають можливість участі в процесі, чи родинних та інших стосунків зі
сторонами, що впливає на оцінку доказів.
б) можливість даному складу суду розглядати та вирішувати конкретну
цивільну справу та можливість участі у справі інших учасників (вирішується
питання про відводи судді (суддів), експерта, перекладача, секретаря
судового засідання - ст. ст. 18-25, 191 ЦПК України);
в)

можливість

при

наявних

доказах

розглядати

цю

справу

(перевіряється явка свідків, експертів і вирішуються питання про наслідки
їхньої неявки (ст. 170 ЦПК України);
г) роз’яснення учасникам процесу їхніх процесуальних прав і
обов’язків (ст. ст. 167, 171, 172 ЦПК України). Відповідно до вимог ст. 167
ЦПК України, головуючий має роз’яснити особам, які беруть участь у справі,
їх права та обов’язки, зокрема ті, що передбачені статтями 10, 11, 27 і 31
ЦПК України, а також попередити про те, що вони зобов’язані добросовісно
здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки.
Підготовча частина як складова судового засідання та етап судочинства
має такі процесуальні завдання: встановлення наявності чи відсутності умов,
необхідних для забезпечення правильного вирішення справи, створення
необхідних передумов для повного, об’єктивного дослідження доказів у
справі. Невиконання судом зазначених дій не може не вплинути на
дотримання вимог норм процесуального права та здійснення правосуддя на
засадах змагальності та рівноправності сторін і виконання завдань
цивільного судочинства.
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4. Розгляд справи по суті як частина судового засідання
Розгляд справи по суті (ст. ст. 173-192 ЦПК України ) є головною
частиною судового засідання, оскільки її завданням є встановлення і
перевірка фактичних обставин цивільної справи за допомогою доказів.
Ця частина судового засідання розпочинається доповіддю головуючого
про зміст заявлених вимог та про визнання сторонами певних обставин під
час попереднього судового засідання.
Якщо справа вже розглядалась і її розгляд було відкладено,
головуючий називає з яких причин це відбулося та повідомляє про їх
усунення.
Відповідно до ст. 158 ЦПК України особа, яка бере участь у справі, має
право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності. Якщо справа
розглядається за відсутності відповідача, головуючий доповідає про позицію
останнього щодо заявлених вимог, викладену в письмових поясненнях.
Заяви і клопотання осіб, які беруть участь у справі, розглядаються
судом після того, як буде заслухана думка решти присутніх у судовому
засіданні осіб, які беруть участь у справі, про що постановляється ухвала.
Ухвала суду про відмову в задоволенні клопотання не перешкоджає
повторному його заявленню з інших підстав (ст. 168 ЦПК України). Суд
вправі при вирішенні повторного клопотання з урахуванням зміни обставин у
ході розгляду справи постановити іншу ухвалу по суті заявленого
клопотання. Відкладення вирішення клопотань не допускається.
Головуючий має з’ясовувати, чи підтримує позивач свої вимоги, чи
визнає відповідач вимоги позивача та чи не бажають сторони укласти мирову
угоду або звернутися для вирішення спору до третейського суду. В цьому
зв’язку головуючому необхідно уточнити, в якому обсязі та з яких підстав
підтримується позов або в якій частині визнається позов, а якщо сторони
мають намір укласти мирову угоду, то на яких конкретно умовах (стаття 173
ЦПК України).

8

При відмові позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття
провадження у справі. У разі визнання відповідачем позову, яке має бути
безумовним, і якщо таке визнання не суперечить закону й не порушує права,
свободи чи інтереси інших осіб (не відповідача), суд ухвалює рішення про
задоволення позову, обмежившись у мотивувальній частині рішення
посиланням на визнання позову без з’ясування і дослідження обставин
справи.
Суд не приймає відмову позивача від позову, визнання позову
відповідачем у справі, в якій особу представляє законний представник, якщо
його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє. Якщо сторони
виявили намір укласти мирову угоду, то при необхідності їм може бути
надана можливість оформити умови мирової угоди, для чого суд оголошує
перерву в судовому засіданні. У разі якщо умови мирової угоди не
суперечать закону, не порушують права, свободи чи інтереси інших осіб (не
сторін), суд визнає мирову угоду та закриває провадження у справі.
До

ухвалення

судового

рішення

щодо

кожної

із

зазначених

процесуальних дій суд роз’яснює сторонам їх наслідки.
Відповідно до ч. 1 ст. 61 ЦПК України обставини, визнані сторонами та
іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню.
Проте в ході розгляду справи сторона може відмовитися від визнання нею чи
її представником обставин, довівши при цьому належними та допустимими
доказами, що вона визнала обставини внаслідок помилки, що має істотне
значення, обману, насильства, погрози, тяжкої обставини або обставини
визнано у результаті зловмисної

домовленості її представника з другою

стороною (ч. 1 ст. 178 ЦПК). При доведеності причин відмови від визнання
обставин суд постановляє ухвалу, яка оскарженню не підлягає, після чого
такі обставини доводяться в загальному порядку. Зокрема, це означає, що
іншій стороні у справі може бути надано право подати докази на
підтвердження чи заперечення певних обставин, які вона своєчасно не подала
у зв’язку з попереднім визнанням обставин (постанова Пленуму ВСУ № 2).
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Відповідно до ст. 176 ЦПК України після доповіді у справі суд
заслуховує пояснення позивача та третьої особи, яка бере участь на його
стороні, відповідача та третьої особи, яка бере участь на його стороні, а
також інших осіб, які беруть участь у справі. Якщо поряд із стороною,
третьою особою у справі беруть участь їх представники, суд після пояснень
сторони, третьої особи заслуховує пояснення їх представників. За
клопотанням сторони, третьої особи пояснення може давати тільки
представник.
Особи, які звернулися до суду за захистом прав, свобод та інтересів
інших осіб, дають пояснення першими.
Якщо в справі заявлено кілька вимог, суд може зобов'язати сторони та
інших осіб, які беруть участь у справі, дати окремо пояснення щодо кожної з
них.
Пояснення даються у довільній формі. Процесуальним законодавством
не регламентована послідовність викладення обставин, на які особи, що
беруть участь у справі, посилаються з метою обґрунтування своїх вимог та
заперечень.
Якщо сторони та інші особи, які беруть участь у справі, висловлюються
нечітко або з їх слів не можна дійти висновку про те, визнають вони
обставини чи заперечують проти них, суд може зажадати від цих осіб
конкретної відповіді – "так" чи "ні".
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, можуть ставити
питання одне одному.
Якщо у справі є письмові пояснення сторін та інших осіб, які беруть
участь у справі, головуючий оголошує зміст цих пояснень.
Після пояснень осіб, які беруть участь у справі, чи їх представників суд
встановлює порядок з’ясування обставин, на які сторони посилаються як на
підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими
вони обґрунтовуються. Порядок дослідження доказів визначається судом
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залежно від змісту спірних правовідносин і в разі потреби може бути
змінений.
Предметом доказування під час судового розгляду є факти, які
обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для
вирішення

справи (причини пропуску строку позовної давності тощо) і

підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Як правило, після пояснень осіб, які беруть участь у справі, суд
допитує свідків, а потім досліджує письмові та речові докази, висновок
експерта, використовує консультації та роз’яснення спеціаліста, проголошує
висновок органів державної влади та місцевого самоврядування.
Порядок допиту свідків визначений ст. 180 ЦПК України. Кожний
свідок допитується окремо. Свідки, які ще не дали показань, не можуть
перебувати в залі судового засідання під час розгляду справи. Перед допитом
свідка головуючий встановлює його особу, вік, рід занять, місце проживання
і стосунки із сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі,
роз'яснює його права і з’ясовує, чи не відмовляється свідок із встановлених
законом підстав від давання показань. Допит свідка розпочинається з
пропозиції суду розповісти все, що йому особисто відомо у справі, після
чого першою задає питання особа, за заявою якої викликано свідка, а потім
інші особи, які беруть участь у справі. За загальним правилом кожний
допитаний свідок залишається в залі судового засідання до закінчення
розгляду справи. Свідок може бути допитаний повторно в тому самому або
наступному засіданні.
Свідок, даючи показання, може користуватися записами в тих
випадках, якщо його показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та
іншими даними, які важко зберегти в пам’яті. Ці записи подаються судові та
особам, які беруть участь у справі, і можуть бути приєднані до справи за
ухвалою суду.
Допит малолітніх свідків відповідно до ст. 182 ЦПК України і, за
розсудом суду, неповнолітніх свідків проводиться в присутності батьків,
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усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не заінтересовані у
справі,або представників органів опіки та піклування, а також служби у
справах дітей. Свідкам, які не досягли шістнадцятирічного віку, головуючий
роз'яснює обов'язок про необхідність

дати

правдиві показання,

не

попереджуючи про відповідальність за відмову від давання показань і за
завідомо неправдиві показання, і не приводить до присяги.
У разі відкладення

розгляду справи

показання свідків, зібрані за

судовими дорученнями в порядку забезпечення доказів під час допиту їх за
місцем проживання, або показання, дані ними у судовому засіданні, в якому
було ухвалено скасоване рішення, відповідно до ст. 183 ЦПК України,
повинні бути оголошені і досліджені в судовому засіданні, в якому ухвалено
рішення, якщо участь цих свідків у новому судовому засіданні є
неможливою. Особи, які беруть участь у справі, мають право висловити
своє ставлення до цих показань і дати щодо них свої пояснення.
Якщо сторона, третя особа, їх представники заявляють, що факти,
які мають значення для справи, їм відомі особисто, вони за їх

згодою

можуть бути допитані як свідки згідно із ст. ст.180-182 ЦПК (ст. 184
ЦПК).
Дослідження письмових доказів згідно зі ст. 185 ЦПК України полягає
в оголошенні їх у судовому засіданні. Письмові докази або протоколи їх
огляду оголошуються в судовому засіданні та надаються для ознайомлення
особам, які беруть участь у справі, а в необхідних випадках – також
експертам, спеціалістам і свідкам. Особи, які беруть участь у справі, можуть
давати свої пояснення з приводу цих доказів або протоколу їх огляду.
У разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до
суду особою, яка бере участь у справі, для ознайомлення документ викликає
сумнів з приводу його достовірності або є фальшивим, особа, яка подала
цей документ, може просити суд виключити його з числа доказів і
розглядати справу на підставі інших доказів.
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Зміст особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм
та інших видів кореспонденції фізичних осіб може бути оголошений і
досліджений

у

відкритому судовому засіданні тільки за згодою осіб,

визначених Цивільним кодексом України.
Дослідження речових доказів визначено ст. 187 ЦПК України. Речові
докази оглядаються судом або досліджуються ним іншим способом, а
також пред'являються для ознайомлення особам, які беруть участь у
справі, а в необхідних випадках - також експертам, спеціалістам і свідкам.
Особи, яким пред'явлено для ознайомлення речові докази, можуть звернути
увагу суду на ті чи інші обставини, пов'язані з оглядом. Ці заяви заносяться
до журналу судового засідання.
Протоколи огляду речових доказів оголошуються в судовому засіданні.
Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої пояснення з приводу цих
протоколів.
Особи, які беруть участь у справі, можуть ставити питання з приводу
речових доказів свідкам, а також експертам, спеціалістам, які їх оглядали.
Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження
як речових доказів мають певні особливості та встановлені ст. 188 ЦПК
України.
Відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису проводяться в
судовому засіданні або в іншому приміщенні, спеціально підготовленому для
цього, з відображенням у журналі судового засідання особливостей
оголошуваних матеріалів і зазначенням часу демонстрації. Після цього суд
заслуховує пояснення осіб, які беруть участь у справі.
У разі потреби відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису
можуть бути повторені повністю або у певній частині.
З метою з'ясування відомостей, що містяться у матеріалах звуко- і
відеозапису, а також у зв'язку з надходженням заяви про їх фальшивість
судом може бути залучено спеціаліста або призначено експертизу.
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Під час відтворення звукозапису, демонстрації відеозапису, що мають
приватний характер, а також під час їх дослідження застосовуються правила
ЦПК щодо оголошення і дослідження змісту особистого листування і
телеграфних повідомлень.
Дослідження висновку експерта. Висновок експерта оголошується в
судовому засіданні. Для роз’яснення і доповнення висновку експерту можуть
бути поставлені питання. Першою ставить питання експертові особа, за
заявою якої призначено експертизу, та її представник, а потім інші особи, які
беруть участь у справі. Якщо експертизу призначено за клопотанням обох
сторін, першим ставить питання експертові позивач і його представник.
Суд має право з'ясовувати суть відповіді експерта на питання осіб,
які беруть участь у справі, а також ставити питання експерту після
закінчення його допиту особами, які беруть участь у справі.
Викладені письмово і підписані експертом роз'яснення і доповнення
висновку приєднуються до справи.
Під

час

дослідження

доказів

суд

може

скористатися

усними

консультаціями або письмовими роз'ясненнями (висновкам) спеціалістів.
Спеціалісту можуть бути поставлені питання по суті наданих усних
консультацій чи письмових роз'яснень. Суд має право з’ясовувати суть
відповіді спеціаліста на питання осіб, які беруть участь у справі, а також
ставити питання спеціалісту після закінчення його опитування особами, які
беруть участь у справі. Викладені письмово і підписані спеціалістом
роз’яснення приєднуються до справи.
Після з’ясування всіх обставин та перевірки їх доказами головуючий
надає сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, можливість дати
додаткові пояснення, які можуть доповнити матеріали справи. У зв’язку з
додатковими поясненнями особи, яка бере участь у справі, суд може ставити
питання іншим учасникам цивільного процесу. Вислухавши додаткові
пояснення і вирішивши заявлені при цьому клопотання осіб, які беруть
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участь у справі, суд постановляє ухвалу про закінчення з’ясування обставин
справи та перевірки їх доказами і переходить до судових дебатів.
5. Судові дебати. Порядок ухвалення і проголошення судового
рішення.
Судові дебати – це частина судового розгляду, що має за мету
підведення підсумків щодо досліджених доказів, і складається з промов
сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.
Судові дебати являють собою виступи осіб, послідовність яких
визначена ст. 193 ЦПК України: позивач, третя особа на його стороні, їхні
представники; відповідач, третя особа на його стороні, їхні представники;
третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, її представник.
Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та
інтереси інших осіб, виступають у судових дебатах першими. Після них
виступають особи, в інтересах яких відкрито провадження у справі.
Суд не може обмежувати тривалість судових дебатів певним часом.
Разом із тим головуючий може зупинити промовця тоді, коли він виходить за
межі справи, що розглядається судом, або повторюється. З дозволу суду
промовці можуть обмінюватися репліками. Право останньої репліки завжди
належить відповідачеві та його представникові.
Під час судових дебатів не можна подавати нові докази, заяву про
залишення позову без розгляду, збільшувати або зменшувати розмір
позовних вимог.
Позовну заяву від третьої особи, що заявляє самостійні вимоги щодо
предмету спору, подану після початку судових дебатів, суд своєю ухвалою
повертає заявнику.
Якщо під час судових дебатів виникає необхідність з’ясування нових
обставин, що мають значення для справи, або дослідження нових доказів,
суд, відповідно до ст. 194 ЦПК України, постановляє ухвалу про повернення
до з’ясування обставин у справі. Після закінчення з’ясування обставин у
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справі та перевірки їх доказами судові дебати проводяться в загальному
порядку.
Після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати (спеціально
обладнаного для прийняття судових рішень приміщення) для ухвалення
рішення, оголосивши орієнтовний час його проголошення. Якщо під час
ухвалення рішення виникає потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом
повторного допиту свідків або вчинення іншої процесуальної дії, суд, не
ухвалюючи рішення, постановляє ухвалу про поновлення судового розгляду.
В такому випадку розгляд справи проводиться виключно в межах з’ясування
обставин, що потребують додаткової перевірки.
Після закінчення поновленого розгляду справи суд залежно від його
результатів відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених
обставин і виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення або, якщо
вчинення необхідних процесуальних дій у даному судовому засіданні
виявилося неможливим, постановляє ухвалу про відкладення розгляду
справи чи оголошує перерву (ст. 195 ЦПК України).
Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права перебувати в
нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає справу. Під час
перебування в нарадчій кімнаті суддя не має права розглядати інші судові
справи. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення
рішення у нарадчій кімнаті.
Суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення
судового розгляду. Рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується
в нарадчій кімнаті суддею, а в разі колегіального розгляду – суддями, які
розглядали справу. У виняткових випадках залежно від складності справи
складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж
п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну
частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому
закінчився розгляд справи.
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Рішення суду, що містить вступну та резолютивну частини, має бути
підписане всім складом суду і приєднане до справи.
Виправлення в рішеннях повинні бути застережені перед підписом
судді.
6. Фіксування цивільного процесу
Суд, відповідно до ст. 197 ЦПК України, під час судового розгляду
справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою
звукозаписувального технічного засобу. Фіксування судового засідання
технічним засобом здійснює, як правило, секретар судового засідання або за
розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду.
Фіксування судового процесу є однією з гарантій його гласності, що
є основоположним принципом правосуддя. Це означає також обов’язковість
процесуального оформлення документів, які відображають процесуальні дії
суду, сторін та інших учасників цивільного процесу, а також обставини
(факти) при розгляді справи. У зв’язку з цим суди мають забезпечити суворе
виконання вимог статей 197 - 200 ЦПК про порядок фіксування цивільного
процесу.
Повне або часткове відтворення технічного запису судового засідання
здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою
суду.
Носій інформації, на який здійснювався технічний запис судового
засідання (касета, дискета тощо), є додатком до журналу судового засідання
і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи.
За клопотанням особи, яка бере участь у справі, може бути за плату
здійснено повне або часткове роздрукування технічного запису судового
засідання за розпорядженням головуючого. Особа, яка бере участь у справі,
має право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався
технічний запис цивільного процесу. Розмір судового збору за роздрукування
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та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання
встановлюється законом.
Одночасно з проведенням фіксування технічними засобами секретарем
судового засідання ведеться журнал судового засідання. У журналі судового
засідання відповідно до ст. 198 ЦПК України зазначаються такі відомості:
1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
2) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали
судді, секретаря судового засідання;
3) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших
осіб, що беруть участь у справі;
4) порядковий номер вчинення процесуальної дії;
5) назва процесуальної дії;
6) час вчинення процесуальної дії;
7) інші відомості, визначені ЦПК України.
Журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання
та підписується ним невідкладно після судового засідання і приєднується до
справи.
Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися
із технічним записом судового засідання, журналом судового засідання та
протягом трьох днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду
письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх запису (ст. 199
ЦПК).
Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням
відповідно до ст. 200 ЦПК України складається протокол. При його
складанні можуть застосовуватися технічні засоби. У протоколі вчинення
окремої процесуальної дії зазначаються такі відомості:
1) рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії;
2) час початку вчинення процесуальної дії;
3) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали
судді, секретаря судового засідання;
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4) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших
осіб, які беруть участь у справі;
5) відомості

про явку осіб, які беруть участь у справі, експертів,

спеціалістів, перекладачів, свідків;
6) відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які беруть
участь у справі, їх процесуальних прав та обов'язків;
7) усі розпорядження головуючого та постановлені ухвали;
8) заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;
9) основний зміст пояснень сторін, третіх осіб, їх представників та
інших осіб, які беруть участь у справі, а також показання свідків, усне
роз'яснення експертами своїх висновків

і відповідей

на поставлені їм

додаткові питання; консультацій та висновків спеціалістів;
10) докази, а в разі якщо докази не додаються до справи, – номер, дата
та зміст письмових доказів, опис доказів;
11) час закінчення вчинення процесуальної дії;
12) інші відомості, визначені ЦПК України.
Протокол, оформлений не пізніше наступного дня після вчинення
окремої процесуальної дії, приєднується до справи.

7. Підстави і наслідки відкладення розгляду справи, оголошення
перерви в розгляді справи

Відкладення розгляду справи – це перенесення її розгляду на інше
судове засідання з вказівкою дня і часу для здійснення визначених
процесуальних дій.
Як правило, відкладення судового розгляду є наслідком не належним
чином проведеної підготовки справи до судового розгляду чи неявки в
судове засідання осіб, без участі яких не можна розглянути справу.
Підстави відкладення можна розділити на наступні групи:
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а) суб'єктивні підстави, тобто залежні від учасників процесу: неявка в
судове засідання кого-небудь з учасників процесу, без яких неможливий
розгляд справи в даному судовому засіданні;
б) об'єктивні підстави - недостатність доказів, унаслідок появи нових
обставин; задоволення клопотань про відвід тощо.
Так, згідно зі ст. 169 ЦПК України суд обов’язково відкладає розгляд
справи у випадку неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з
інших осіб, які беруть участь у справі, про яких нема відомостей, що їм
вручені судові повістки; першої неявки в судове засідання сторони або будького з інших осіб, які беруть участь у справі, оповіщених у встановленому
порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони повідомили про
причини неявки, які судом визнано поважними; першої неявки без поважних
причин належним чином повідомленого позивача в судове засідання або
неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява
про розгляд справи за його відсутності.
Суд обов’язково відкладає розгляд справи також у разі виникнення
необхідності заміни відведеного судді або залучення до участі в справі інших
осіб.
Факультативне відкладення можливе, якщо суд визнає потрібним,
щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала
особисті пояснення. Викликати

позивача або відповідача для особистих

пояснень можна і тоді, коли в справі беруть участь їх представники.
Неявка представника в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення ним про причини неявки не є перешкодою для розгляду
справи. Але, за клопотанням сторони та з урахуванням обставин справи суд
може відкласти її розгляд.
Якщо ж неможливість продовження розгляду справи обумовлена
необхідністю подання нових доказів, суд оголошує перерву на час,
необхідний для цього.
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Відкладаючи судовий розгляд, суд постановляє ухвалу, в якій указує
підставу відкладення, які дії і хто повинен зробити для забезпечення розгляду
справи в новому судовому засіданні. При відкладенні розгляду справи
призначається день нового судового засідання, про що повідомляється під
розписку учасникам процесу, які з’явилися.
Тих учасників процесу, що не з’явилися, або яких суд залучає вперше
до участі в процесі, суд викликає в судове засідання на призначений день
судовими повістками у порядку, визначеному статтями 74 - 76 ЦПК України.
У разі відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її
розгляді, суд, на прохання особи, яка є учасником цивільного процесу, вручає
їй судову повістку безпосередньо в суді.
При відкладенні розгляду справи, суд повинен допитати свідків, які
з'явилися. Тільки у виняткових випадках за ухвалою суду свідки не
допитуються і викликаються знову.
Якщо розгляд справи відкладався, справа розглядається спочатку.
8. Підстави і наслідки зупинення провадження у справі
Зупинення провадження у справі –це тимчасове припинення всіх
процесуальних дій у справі, яке викликано настанням зазначених у законі
обставин, що перешкоджають подальшому судочинству.
Судове засідання в разі зупинення провадження переноситься до
моменту зникнення перешкод, що стали підставою зупинення провадження у
справі. При цьому припиняється і перебіг терміну позовної давності.
Зупинення провадження у справі істотно відрізняється від відкладення
розгляду справи. Розгляд справи відкладається для здійснення судом чи
сторонами визначених процесуальних дій, а при зупиненні провадження у
справі, як правило, припиняється здійснення будь-яких процесуальних дій.
Якщо при відкладенні розгляду справи суд обов'язково вказує день і час
нового розгляду справи, то при зупиненні провадження такий термін не
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вказується. Поновлення провадження можливе тільки при настанні умов,
передбачених законом.
Зупинення провадження відрізняється від відкладення розгляду і тим,
що цивільний процесуальний закон дає вичерпний перелік підстав зупинення
провадження у справі.
Питання про наявність обставин, що є підставою для зупинення
провадження, може бути порушено як за ініціативою суду, так і за
клопотанням осіб, які беруть участь у справі.
В залежності від характеру підстав розрізняють два види зупинення
провадження у справі: обов'язкове і факультативне.
Обов'язкове зупинення провадження у справі передбачено у випадках:
1) смерті або оголошення померлою фізичної особи, яка була стороною
у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво.
Зупинення провадження у цьому випадку можливе за наявності
відомостей про реєстрацію смерті громадянина;
2) злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була
стороною у справі;
3) перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил
України або інших утворених відповідно до закону військових формувань,
що переведені на воєнний стан;
4) неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що
розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського,
кримінального чи адміністративного судочинства;
Цю підставу необхідно розуміти таким чином, що факти, які можуть
бути встановлені судом при вирішенні іншої справи, будуть мати
преюдиціальне значення для справи, провадження в якій зупинено;
5) призначення або заміни законного представника у випадках,
передбачених ч. 1–3 ст. 43 ЦПК України;
6) звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до
іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави;
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7) надання сторонам у справі про розірвання шлюбу строку для
примирення (ст. 201 ЦПК).
Факультативне зупинення провадження у справі, передбачене ст. 202
ЦПК України, здійснюється судом на прохання осіб, які беруть участь у
справі, чи зі своєї ініціативи у випадках:
1)

перебування

сторони

на

строковій

військовій

службі

або

альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання;
2) захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що
виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу;
3) перебування сторони у тривалому службовому відрядженні;
4) розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його
відсутності;
5) призначення судом експертизи;
6) направлення судового доручення щодо збирання доказів у порядку,
встановленому статтею 132 ЦПК України.
Суд не зупиняє провадження у випадках, зазначених в пунктах 1–3,
якщо відсутня сторона веде справу через свого представника.
Строки зупинення провадження, як правило, залежать від обставин, які
стали підставами для такої процесуальної дії, та визначені ст. 203 ЦПК
України.
Зупинення провадження у справі оформляється ухвалою суду, яка може
бути оскаржена в апеляційному порядку, оскільки така ухвала перешкоджає
подальшому руху справи.
Відповідно

до

ст.

204

ЦПК

України

провадження

у справі

відновлюється ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у справі, або з
ініціативи суду після усунення обставин, що викликали його зупинення. З
дня відновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків
продовжується. Після відновлення провадження суд викликає сторони та
інших осіб, які беруть участь у справі, і продовжує судовий розгляд за
загальними правилами.
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9.Закінчення справи без ухвалення судового рішення
Як правило, розгляд цивільної справи закінчується вирішенням спору
по суті та ухваленням судового рішення. Однак, у ході розгляду справи
можуть виникнути обставини, за наявності яких на підставі закону
провадження у справі закінчується без ухвалення рішення: закриття
провадження у справі (ст. 205 ЦПК України); залишення заяви без розгляду
(ст. 207 ЦПК України). Зазначені процесуальні дії підлягають вчиненню
також в апеляційному та касаційному провадженні.
Закриття провадження у справі – це форма закінчення справи,
обумовлена такими передбаченими законом обставинами, які цілком
виключають ухвалення судового рішення.
Цивільним процесуальним законодавством встановлений вичерпний
перелік підстав для припинення провадження у справі (ст. 205 ЦПК України),
що не підлягає розширеному тлумаченню. Застосування інших підстав
призводить до обмеження прав громадян і організацій на судовий захист і,
власне кажучи, означає відмову у здійсненні правосуддя.
Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо:
1) справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;
2) набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття
провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або
укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору
між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.
Приймаючи позовну заяву, суддя може відмовити у відкритті
провадження тільки тоді, коли тотожність позовів (той самий предмет,
підстава та сторони) не викликає ніяких сумнівів. Разом з тим, тотожність
позовів не завжди може бути встановлена судом в момент прийняття заяви до
провадження, тому суд повинен відкрити провадження та розглянути
питання про тотожність позовів під час провадження у справі до судового
розгляду чи під час судового розгляду, де з урахуванням конкретних
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обставин у справі, доводів та міркувань сторін вирішити, чи підлягає
закриттю провадження у справі з наведених вище підстав;
3) позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом.
Відмова позивача від позову є безумовною процесуальною дією. Під
час її вчинення суд не перевіряє дотримання законодавства, прав свобод чи
інтересів інших осіб. У зв’язку з відмовою від позову суд лише роз’яснює
сторонам

наслідки

відповідної

процесуальної

дії,

перевіряє

обсяг

повноважень представника позивача;
4) сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом.
До ухвалення судового рішення у зв'язку з укладенням сторонами
мирової угоди суд роз'яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє,
чи не обмежений представник сторони, який висловив намір вчинити ці дії, у
повноваженнях на їх вчинення. Закриваючи провадження у справі, суд за
клопотанням сторін може постановити ухвалу про визнання мирової угоди.
Умови мирової угоди не повинні суперечити закону чи порушувати права,
свободи чи інтереси інших осіб. У протилежному випадку суд постановляє
ухвалу про відмову у визнанні мирової угоди і продовжує судовий розгляд;
5) є рішення третейського суду, прийняте 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 відмовив 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;
6) померла фізична особа, яка була однією зі сторін у справі, якщо
спірні правовідносини не допускають правонаступництва.
Провадження у справі підлягає закриттю, якщо померла особа, яка була
отримувачем чи платником аліментів; особа за позовом про виселення; про
відшкодування шкоди, спричиненої здоров’ю, та за іншими підставами, що
мають особистий характер, коли правонаступництво у матеріальних
правовідносинах неможливе;
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7) ліквідовано юридичну особу, яка була однією зі сторін у справі (ст.
205 УПК України).
Ліквідація юридичної особи відповідно до ст. 111 ЦК України
вважається завершеною, а юридична особа такою, що припинила своє
існування після внесення про це відповідного запису до єдиного державного
реєстру. Захист прав кредиторів юридичної особи, яка підлягає ліквідації,
здійснюється відповідно до ст. 112 ЦК України.
Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.
Стаття 206 ЦПК України передбачає правові наслідки закриття
провадження у справі. Якщо провадження у справі закривається з тієї
підстави, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства,
суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено
розгляд таких справ.
Якщо провадження у справі було закрито, повторне звернення до суду з
приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих
самих підстав не допускається. Наявність ухвали про закриття провадження у
зв'язку з прийняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в
цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.
Ухвала

про

закриття

провадження

може

бути

оскаржена

в

апеляційному порядку, тому що вона перешкоджає подальшому руху
процесу (ст. 293 ЦПК України)
Другим способом закінчення цивільної справи без винесення судового
рішення є залишення заяви без розгляду.
Залишення заяви без розгляду – це форма закінчення цивільної
справи без ухвалення судового рішення внаслідок передбачених законом
обставин, що перешкоджають подальшому руху справи саме під час
даного судового розгляду, але після усунення яких можливе повторне
звернення до суду .
Цей спосіб закінчення цивільної справи без винесення рішення
відрізняється від попереднього тим, що перешкоди, які стали підставою
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залишення заяви без розгляду, переборні, а тому після їх усунення можна
знову звернутися до суду з позовом.
Суд залишає заяву без розгляду в таких випадках:
1) заяву подано особою, яка не має цивільної

процесуальної

дієздатності.
Особа, яка звернулася до суду із заявою, могла бути до цього часу
недієздатною, але суду, що відкривав провадження, про це не було відомо, чи
визнана такою згодом. Відповідно, заява, подана такою особою, залишається
без розгляду. Визнання особи обмежено дієздатною не є перешкодою для
звернення до суду;
2) заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має
повноважень на ведення справи.
Представництво, незалежно від виду, повинно бути оформлено
належним чином. Звернення до суду особи, яка не є представником, і, як
наслідок, не має права здійснювати будь-які процесуальні дії від імені та в
інтересах іншої особи, є порушенням принципу диспозитивності;
3) належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився в
судове засідання, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за
його відсутності;
4) спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих
самих підстав розглядається в іншому суді;
5) позивач подав заяву про залишення позову без розгляду;
6) між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення
до третейського суду і від відповідача надійшло до початку з'ясування
обставин у справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення
спору в суді;
7) особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито
провадження у справі за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і
від неї надійшла відповідна заява;
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Відповідно до цивільного процесуального законодавства, такими
повноваженнями на звернення до суду в інтересах інших осіб наділені у
випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи;
8) провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання
вимог, викладених у ст. ст. 119 і 120 ЦПК України, та не було сплачено
судовий збір, і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк;
9) позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і
не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності.
Особа, заяву якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були
підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду
повторно.

