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Лекція за темою «Судові рішення»
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1. Поняття і види судових рішень.
2. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.
3. Питання, які вирішуються судом під час ухвалення рішення. Зміст судового
рішення як процесуального документа.
4. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його постановив.
5. Законна сила судового рішення.
6. Ухвали суду першої інстанції.
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Текст лекції
1. Поняття і види судових рішень
Суд є органом державної влади, відповідно і волевиявлення суду з тих чи
інших питань мають владний характер. Втілюються вони у відповідну
процесуальну форму – у форму судових рішень. Розрізняють три види судових
рішень: ухвали, рішення та постанови суду.
Рішення суду – це головний процесуальний документ, яким вирішується
справа по суті, тобто вирішується основна правова вимога у справі.Суди
ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду.
Рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в нарадчій кімнаті
суддею (суддями – у разі колегіального розгляду). 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. Вступна і резолютивна частини рішення мають бути
підписані всім складом суду і приєднані до справи (ст. 209 ЦПК України).
Копії повного рішення суду видаються особам, які брали участь у справі,
негайно після проголошення такого рішення. У разі проголошення

тільки

вступної та резолютивної частин судового рішення, особам, які брали участь у
справі

і

були

присутні

у судовому

засіданні,

негайно

після

його

проголошення видаються копії судового рішення із викладом вступної та
резолютивної частин.
Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому
засіданні,

копії повного судового

рішення

надсилаються рекомендованим

листом з повідомленням про вручення протягом двох днів з дня його складання
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або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо в суді. Якщо
судовим рішенням відповідачеві заборонено вчиняти певні дії, що потребуватиме
вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
їх посадовими чи службовими особами, копія такого судового рішення також
надсилається цим органам та/або особам у строки та порядку, визначені ст. 222
ЦПК.
Можна виокремити низку якісних особливостей судового рішення, що
можуть підкреслити його сутність:
1)

це, перш за все, акт органу державної влади. Воно не може бути

постановлене жодним іншим органом, окрім суду. Лише суд здійснює правосуддя,
спираючись на владу і силу держави;
2)

це правозастосовчий акт, оскільки правосуддя у цивільних справах –

це правозастосовча діяльність, що здійснюється щоразу, коли суб’єктивне право
втрачає свою визначеність внаслідок невизнання, оспорювання чи порушення
його зобов’язаною особою. Рішення суду забезпечує у цьому випадку зв’язок між
конкретною ситуацією, нормою права і силою державного примусу;
3)

цепроцесуальний акт-документ, що виноситься в особливому

порядку, визначеному законом. Судове рішення містить не тільки підтвердження
чи спростування певних фактів і наказ суду, але й низку положень
інформаційного характеру, наприклад, відомості про склад суду, секретаря
судового засідання, час і місце розгляду справи тощо. Таким чином, поняття
“судове рішення як процесуальний документ” є більш широким, що охоплює
поняття “судове рішення як акт правосуддя”;
4)

це юридичний факт, оскільки він тягне виникнення, зміну чи

припинення прав і обов’язків не тільки учасників спірних правовідносин, але й
усіх, кому адресується рішення.
Слід зазначити, що певні роз’яснення стосовно постановлення судами
судових рішень містяться у Постанові Пленуму Верховного Суду України від
18.12.2009 р. № 14 «Про судове рішення у цивільній справі».
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Рішення суду, яким вирішуються лише окремі питання, що ставляться
перед судом у заявах та клопотаннях особами, які беруть участь у справі, і
виникають самостійно у процесі відкриття, розвитку і припинення судочинства
у справі, називається ухвалою суду.
Ухвали можуть виноситися у формі окремого процесуального документа
або протокольно.
Ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом,
постановляються в нарадчій кімнаті, підписуються суддею (суддями) і
приєднуються до справи. Інші ухвали з нескладних питань, що не потребують
всебічного обговорення, суд може постановити на місці, вони заносяться до
журналу судового засідання.
Ухвали, постановлені у судовому засіданні, оголошуються негайно після їх
постановлення (ст. 209 ЦПК України).
Постанова

ухвалюється

за

наслідками

перегляду

судових

рішень

Верховним Судом України. Так, за результатами розгляду справи більшістю
голосів від складу суду, яким переглядалося рішення у Верховному Суді України,
приймається одна з таких постанов:
1) про повне або часткове задоволення заяви;
2) про відмову в задоволенні заяви.
Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку,
що додається до постанови.
Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена
тільки на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК (ст. 360-3 ЦПК).
2. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення
Основними вимогами, яким повинно відповідати судове рішення, є його
законність та обґрунтованість (ст. 213 ЦПК України). Ці вимоги взаємопов’язані.
Рішення не може бути законним, якщо воно не обґрунтоване, і навпаки.
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Законність судового рішення охоплює всі моменти дотримання і
застосування норм матеріального і процесуального права при розгляді цивільних
справ. Частина 2 ст. 213 ЦПК України вказує: законним є рішення, яким суд,
виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом.
В п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду Українивід 18.12.2009 р. № 14 «Про
судове рішення у цивільній справі» зазначено, що рішення є законним тоді, коли
суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства відповідно до ст. 2 ЦПК,
вирішив справу згідно з нормами матеріального права, що підлягають
застосуванню до даних правовідносин відповідно до ст. 8

ЦПК, а також

правильно витлумачив ці норми. Якщо спірні правовідносини не врегульовані
законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини
(аналогія закону),

а за відсутності такого - суд виходить із загальних засад

законодавства (аналогія права).
Обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно
з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і
заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і
які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або
обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить
вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних
доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.
Якщо вимога законності– це вимога до формальної, юридичної сторони
судового рішення, то вимога обґрунтованості – це вимога до фактичної сторони
рішення.
Самостійною вимогою, що пред’являється до судового рішення, є вимога
вмотивованості, яка не тотожна вимозі обґрунтованості. Суд не повинен
обмежуватися переліченням у рішенні доказів, якими підтверджуються ті чи інші
обставини, що мають значення для справи, а зобов’язаний викласти їхній зміст.
Якщо суд, оцінивши докази, встановить, що надані матеріали, показання свідків,
інші фактичні дані не підтверджують обставин, на які сторони посилалися як на
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підставу своїх вимог та заперечень, він повинен переконливо мотивувати свій
висновок про це у рішенні.
Рішення також повинно відповідати вимозі повноти, яка означає, що у
ньому мають бути вирішені усі заявлені позовні вимоги, вказаний їхній розмір, а
також вирішено питання про негайне виконання і судові витрати, а при ухваленні
рішення на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів суд повинен
зазначити, в якій частині рішення стосується кожного з них, або зазначити, що
обов’язок чи право стягнення є солідарним.
Вимога безумовності судового рішення, полягає в тому, що реалізація
судового рішення не може ставитися у залежність від настання чи ненастання
якихось умов (умовні рішення). Судове рішення має бути остаточним.
Судове рішення має бути визначеним. Вимога визначеності, або
категоричності, означає, що у рішенні суду повинно бути чітко сформульовано:
задоволений позов чи у його задоволенні відмовлено; якщо позов задоволено, –
що саме присуджено позивачу, яке право визнано за ним, до чого зобов’язується
відповідач.
Окрім

вищезазначених

вимог,

рішення

суду

повинно

відповідати

встановленій законом формі. По-перше, воно повинно бути оформлене у вигляді
письмового документа. По-друге, рішення як процесуальний документ повинно
відповідати визначеному законом змісту (ст. 215 ЦПК України).
Окремими вимогами, що пред’являються до судового рішення, є ясність та
чіткість.
Відповідно до вимоги ясності у рішенні суд повинен вказати повне і
правильне найменування сторін та інших осіб, які беруть участь у справі,
зрозуміло сформулювати своє судження стосовно їхніх прав і обов’язків з тим,
щоб рішення суду було належним чином виконано.
На відміну від ясності (вимога до форми викладення)чіткість є вимогою
до змісту рішення. Згідно з цією вимогою рішення повинно бути викладено
грамотно, не містити помилок, описок, арифметичних помилок.
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3. Питання, які вирішуються судом під час ухвалення рішення. Зміст
судового рішення як процесуального документа
Відповідно до ст. 214 ЦПК України, приймаючи рішення суд вирішує такі
питання:
1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувались вимоги і заперечення,
і якими доказами вони підтверджуються;
2) чи є інші фактичні дані (пропуск строку позовної давності тощо), що
мають значення для вирішення справи, і докази на їх підтвердження;
3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин;
4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин. При
виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних

правовідносин,

суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені
у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового
рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК;
5) чи варто позов задовольнити чи у позові відмовити;
6) яким чином розподілити між сторонами судові витрати;
7) чи є підстави допустити негайне виконання судового рішення;
8) чи є підстави для скасування заходів із забезпечення позову.
Згідно зі ст. 215 ЦПК України рішення суду складається з:
1) вступноїчастини із зазначенням: часу і місця його прийняття;
найменування суду, що прийняв рішення; прізвища та ініціалів судді (суддів – при
колегіальному розгляді); прізвища та ініціалів секретаря судового засідання; імен
(найменувань) сторін та інших осіб, які брали участь у справі; предмета позовних
вимог;
2) описової частини із зазначенням: узагальненого викладення позиції
відповідача; пояснень осіб, які беруть участь у справі; інших доказів, досліджених
судом;
3) мотивувальноїчастини із зазначенням: встановлених судом обставин і
визначених відповідно до них правовідносин; мотивів, за якими суд вважає
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встановленою наявність чи відсутність фактів, якими обґрунтовувались вимоги
або заперечення, бере до уваги чи відхиляє докази, застосовує вказані у рішенні
нормативно-правові акти; чи були порушені, не визнані або оспорені права,
свободи чи інтереси, за захистом яких особа звернулась до суду, а якщо були, то
ким; назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого
вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався;
4) резолютивної частини із зазначенням: висновку суду про задоволення
позову чи відмову в позові повністю або частково; висновку суду по суті
позовних вимог; розподілу судових витрат; строку і порядку набрання рішенням
суду законної сили і його оскарження.
4. Засоби усунення недоліків рішення судом,
який його постановив
Кожне рішення повинно відповідати певним вимогам, що до нього
пред’являються. У випадку порушення вимог законності та обґрунтованості суд,
який виніс рішення, не має права самостійно скасовувати або змінювати його.
Допущені недоліки виправляються вищестоящим судом. Але деякі з них,
пов’язані з неповнотою, неясністю та неточністю судового рішення, можуть
виправлятися тим судом, який постановив це рішення, шляхом ухвалення
додаткового рішення (ст. 220 ЦПК України), його роз’яснення (ст. 221 ЦПК
України), а також виправлення описок і арифметичних помилок (ст. 219 ЦПК
України).
Додаткове рішення – це акт правосуддя, яким усуваються недоліки
судового рішення, пов’язані з порушенням вимог щодо його повноти.
Відповідно до ст. 220 ЦПК України суд, що постановив рішення, може за
заявою осіб, які беруть участь у справі, або за власною ініціативою постановити
додаткове рішення у випадках, якщо:
1) стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали
докази і давали пояснення, не ухвалено рішення;
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2) суд, вирішивши питання про право, не визначив точної суми грошових
коштів, що підлягають стягненню, майно, що підлягає передачі, або які дії слід
вчинити;
3) суд не вказав про негайне виконання рішення у випадках, передбачених
ст. 367 ЦПК України;
4) суд не вирішив питання про судові витрати.
Додаткове рішення може бути ухвалено лише у випадках і за умов,
передбачених статтею 220 ЦПК; воно не може змінити суті основного рішення
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. Додаткове
рішення може ухвалити лише той склад суду, що ухвалив рішення в даній
справі. В іншому разі особа має право звернутися до суду з тими ж вимогами на
загальних підставах. При порушенні питання про
рішення

ухвалення

додаткового

з інших підстав суд ухвалою відмовляє в задоволенні заяви (п.

20Постанови Пленуму Верховного Суду Українивід 18.12.2009 р. № 14 «Про
судове рішення у цивільній справі» ).
Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення
строку на виконання рішення. Суд ухвалює додаткове рішення після розгляду
питання в судовому засіданні з повідомленням сторін. Їх присутність не є
обов’язковою.
На додаткове рішення може бути подано апеляційну скаргу. Апеляційну
скаргу також може бути подано на ухвалу суду про відмову ухвалити додаткове
рішення (ст. 293 ЦПК України).
Роз’яснення

судового

рішення

–

це

уточнення

і

більш

зрозумілевикладення змісту рішення. Відповідно до ст. 221 ЦПК України, якщо
рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, або для
державного виконавця, суд за їхньою заявою виносить ухвалу, де роз’яснює своє
рішення, не змінюючи при цьому його змісту. В ухвалі суд викладає більш повно
та ясно ті частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, не вносячи змін
у суть рішення і не торкаючись питань, які не були

предметом судового
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розгляду. Якщо фактично порушено питання про зміну рішення або внесення в
нього нових даних, у тому числі й роз'яснення мотивів ухваленого рішення, суд
ухвалою відмовляє в роз'ясненні рішення (п. 21Постанови Пленуму Верховного
Суду Українивід 18.12.2009 р. № 14 «Про судове рішення у цивільній справі»).
Подання заяви про роз’яснення рішення суду допускається, якщо воно ще
не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути
пред’явлено до примусового виконання.
Заява про роз’яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів.
Неявка осіб, які беруть участь у справі, і (або) державного виконавця не
перешкоджає розгляду питання про роз’яснення рішення суду.
Ухвала, в якій роз’яснюється рішення суду, надсилається особам, які беруть
участь у справі, а також державному виконавцю, якщо рішення суду роз’яснено за
його заявою. На ухвалу про роз’яснення рішення може бути подано апеляційну
скаргу (ст. 293 ЦПК України).
Як було відзначено раніше, згідно з вимогою чіткості рішення повинно бути
викладено грамотно, не повинно містити помилок, описок, арифметичних
помилок. Описка – це спотворення прізвищ, імен, по-батькові сторін або складу
суду, назви організації тощо. Арифметична помилка – це неточність розрахунку,
зрозуміла будь-якій особі при перевірці результатів арифметичної дії за тих самих
вихідних даних (наприклад, неправильно підраховані грошові кошти, що
підлягають стягненню; розмір часток у праві спільної власності на будівлю чи
інші об’єкти).
Недоліки такого характеру можуть бути усунені судом за власною
ініціативою або за заявою осіб, які беруть участь у справі, шляхом виправлення
описок і арифметичних помилок (ст. 219 ЦПК України). Заява про виправлення
описок чи арифметичних помилок у судовому рішенні розглядається протягом
десяти днів з дня її надходження. Питання про внесення виправлень вирішується
в судовому засіданні, про що постановляється ухвала. Особи, які беруть участь у
справі, повідомляються про час і місце засідання. Їхня неявка не перешкоджає
розглядові питання про внесення виправлень.
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На ухвалу про внесення виправлень у рішення може бути подано
апеляційну скаргу (ст. 293 ЦПК України).
5. Законна сила судового рішення
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання
апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання
апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після
розгляду справи апеляційним судом (ст. 223 ЦПК).
Набрання рішенням законної сили означає набуття ним властивостей акта
правосуддя, спрямованого на виконання завдань цивільного судочинства.
Рішення, що набрало законної сили, має такі специфічні властивості:
1)

обов’язковість означає, що судове рішення є обов’язковим для всіх

органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягає
виконанню на всій території України (ст. 14 ЦПК України);
2)

неспростовність– неможливість подальшого оскарження рішення в

апеляційному чи касаційному порядку і, відповідно, неможливість його
скасування чи зміни у цьому порядку, за винятком випадків поновлення
пропущеного строку на оскарження з поважних причин;
3)

виключність– неможливість для сторін, третіх осіб із самостійними

вимогами, а також їх правонаступників заявляти в суді ті самі позовні вимоги з
тих самих підстав (ч. 2ст. 223 ЦПК України);
4)

виконуваність– це гарантована можливість впровадження в життя

фактів і правовідносин, визначених рішенням суду, що набрало законної сили;
5)

преюдиційність–

обов’язковість

фактів

і

правовідносин,

встановлених рішенням суду в одній справі, при розгляді інших цивільних справ,
в яких беруть участь ті самі особи. Сторони, треті особи із самостійними
вимогами, а також їх правонаступники не можуть знову оспорювати в іншому
процесі встановлені судом факти і правовідносини (ч. 2ст. 223 ЦПК України).
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Законна

сила

рішення

суду

має

об’єктивні

та

суб’єктивні

межі.Об’єктивні межі визначаються предметом судового розгляду і являють
собою встановлені судом правовідносини і юридичні факти розглянутої справи.
Суб’єктивні межі законної сили судового рішення визначаються його дією щодо
сторін, інших осіб, які брали участь у справі, та правонаступників у частині
неспростовності, виключності і преюдиційності.
6. Ухвали суду першої інстанції
Ухвали суду першої інстанції – це процесуальні документи, якими
вирішуються різні питання, що виникають під час розгляду справи або у
випадку її закінчення без ухвалення рішення.
Класифікувати ухвали суду можна за такими ознаками:
1. За суб’єктною ознакою:
а) одноособові – ухвалюються суддею одноособово, головним чином з
питань руху справи;
б) колегіальні – ухвалюються судом при колегіальному розгляді справи з
питань її руху чи закінчення справи без постановлення рішення.
2. За формою, у яку вони втілюються:
а) протокольні– заносяться до журналу судового засідання (наприклад, про
відкладення розгляду справи);
б) у вигляді окремого процесуального документа (наприклад, про закриття
провадження у справі).
3. За змістом:
а) підготовчі– ухвали, якими вирішуються питання підготовки справи
(наприклад, про призначення експертизи, про розшук відповідача);
б) з питань, що виникають при розгляді справи (наприклад, про заміну
неналежного відповідача);
в) щодо застосування заходів процесуального примусу (гл. 9 ЦПК України);
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г) припинювальні (перетинальні) – ухвали, що перешкоджають відкриттю
справи чи подальшому її руху (наприклад, про відмову у відкритті провадження,
про залишення заяви без руху, про повернення заяви, зупинення провадження);
д) заключні – ухвали, що завершують розгляд справи (наприклад, про
закриття провадження у справі, про залишення заяви без розгляду);
е) з приводу винесеного рішення (наприклад, про роз’яснення рішення);
є) окремі ухвали можуть бути постановлені судом з приводу виявлених під
час розгляду справи порушень закону, причин та умов, що сприяли вчиненню
порушення (ст. 211 ЦПК України). Окрема ухвала – процесуальний засіб
реагування суду на виявлені ним під час судового розгляду порушення
законності, недоліки у діяльності органів управління, установ та організацій.
Відповідні особи та органи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали
повинні повідомити суд, який постановив окрему ухвалу, про вжиті заходи.
Зміст ухвали суду, що оформлюється окремим процесуальним документом,
регламентується ст. 210 ЦПК України і складається з:
1) вступної частини із зазначенням: часу і місця її постановлення; прізвища
та ініціалів судді (суддів – при колегіальному розгляді); прізвища та ініціалів
секретаря судового засідання; імен (найменувань) сторін та інших осіб, які брали
участь у справі; предмета позовних вимог;
2) описової частини із зазначенням суті питання, що вирішується ухвалою;
3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов
висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу;
4) резолютивної частини із зазначенням: висновку суду; строку і порядку
набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Ухвала, яка постановляється судом не виходячи до нарадчої кімнати,
повинна містити відомості, визначені п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 210 ЦПК України.
Якщо ухвала має силу виконавчого документа і підлягає виконанню за
правилами, встановленими для виконання судових рішень, то вона оформлюється
з

урахуванням

провадження”.

вимог,

встановлених

Законом

України

“Про

виконавче

17

