
Лекція 22 

з дисципліни Цивільний процес  

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема лекції 2.14. Відновлення втраченого судового  провадження. Порядок розгляду 

цивільних   справ у третейських судах 

 

План 

1. Поняття та порядок відновлення втраченого судового провадження.  

2. Порядок розгляду справ про відновлення втраченого судового провадження. 

3. Поняття, завдання та правова регламентація діяльності третейського суду. Підвідомчість 

цивільних справ третейському суду. Форма і зміст позовної заяви.  

4. Порядок розгляду цивільних справ третейським судом.  

 

 

Самостійна робота: 

1. Порядок розгляду цивільних справ третейським судом.  

2. Мирова угода. Докази. 

3. Рішення третейського суду.  

4. Оскарження та виконання рішень третейського суду. 

 

Література: 

Базова:  

1. Цивільний процес України : Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих навчальних 

закладів / І. О. Ізарова, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД «Дакор», 2018. – 276 с.  

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/ 

2. Цивільне право. Конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форм 

навчання, Терещук Галина Андріївна. - Луцьк: ЛНТУ, 2017. - 88 с.  

http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/cpp_lekciy.pdf 

 

Допоміжна: 

1. Конституція України від 28.06.1996 (із змінами і доповненнями) 

2. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18 березня 2004 р. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1618-15/print. 

3.Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України 

(актуальний).https://urist-ua.net/.  

4. Закон України «Про третейські суди» від 11.05.2004. № 1701-IV 

5. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994. 

 

Інтернет - ресурси: 

1. Інформаційна сторінка системи судоустрою України URL: www.court.gov.ua.  

2.Офіційний веб-портал судової влади України https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707 

 
 

 

1.Поняття та порядок відновлення втраченого судового провадження 

 Інститут відновлення втраченого провадження дозволяє особам, які брали участь у 

справі, відновити в особливій процесуальній процедурі документи втраченого судового 

провадження, необхідні їм для реалізації своїх прав і законних інтересів. 

 Відновлення втраченого судового провадження є самостійним інститутом цивільного 

процесуального права, різновидом цивільного провадження і має цілу низку особливостей, 
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завдяки яким він відрізняється від інших видів провадження цивільних справ в загальних судах 

загальної юрисдикції. Судове провадження може бути втрачено внаслідок стихійного лиха 

(пожежа, повінь, землетрус тощо), протиправних дій заінтересованих осіб (крадіжка або 

знищення), недбалості працівників апарату суду. Іноді виникає потреба поновити судове 

провадження, яке було знищено у зв'язку із закінченням строку зберігання судових справ та 

документів. 

 

 Судове провадження може бути втрачено внаслідок стихійного лиха (пожежа, повінь, 

землетрус тощо), протиправних дій заінтересованих осіб (крадіжка або знищення), недбалості 

працівників апарату суду. Іноді виникає потреба поновити судове провадження, яке було 

знищено у зв'язку із закінченням строку зберігання судових справ та документів 

 За чинним законодавством України названий інститут регулюється окремим розділом X 

ЦПК України (ст. ст. 488-495 ЦПК).  

 Об'єктом відновлення є конкретний перелік відсутніх повністю або частково матеріалів 

втраченої цивільної справи.  

 Предметом відновлення є зміст окремих процесуальних документів чи їх частин, що 

містились у втраченій цивільній справі. 

Відновлення втраченого судового провадження може мати місце у двох випадках:  

1) щодо усього судового провадження чи його частини;  

2) якщо справа закінчена ухваленням судового рішення або у ній закрито провадження. 

Підставами для відновлення судового провадження у цивільній справі є: 

- повна або часткова втрата судового провадження у цивільній справі, яке закінчилося 

ухваленням рішення; 

- повна або часткова втрата судового провадження у цивільній справі, провадження у якій 

закрито. 

 Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який 

ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.  

Заява  може туби подана до суду незалежно від строку зберігання судового провадження, крім 

випадку, передбаченого ч.5 ст.491 ЦПК.  Заява про відновлення втраченого судового 

провадження для виконання судового рішення,  може бути подана до закінчення строку 

пред’явлення виконавчого документа до виконання.  Суд може поновити зазначений строк, 

якщо за клопотанням заявника визнає причини пропуску поважними. (ст.491 ЦПК). Згідно зі ст. 

488 ЦПК відновленню підлягає тільки втрачене судове провадження у цивільній справі, 

закінчене ухваленням рішення або в якій провадження закрито. Правила про підсудність мають 

дотримуватися й у випадку, коли питання про відновлення втраченого судового провадження 

ставиться за ініціативою суду. 

 2. Розгляд справ про відновлення втраченого судового провадження. Рішення суду 

у справі. 

 При розгляді справи про відновлення судового провадження повністю або якоїсь його 

частини суд використовує ту частину провадження, що збереглася. Суд також використовує 

документи, видані зі справи фізичним чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих 

документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження. 

(ст.494 ЦПК). Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення 



процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у справі, а в необхідних випадках - 

осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також 

осіб, які виконували судове рішення. 

 3.Поняття, завдання та правова регламентація діяльності третейського суду. 

Підвідомчість цивільних справ третейському суду. Форма і зміст позовної заяви. 

Відповідно до ст.2 Закону України “Про третейські суди” надано наступні визначення: 

третейський суд - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним 

рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим 

Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносини. 

Третейський суддя - фізична особа, призначена чи обрана сторонами у погодженому 

сторонами порядку або призначена чи обрана відповідно до цього Закону для вирішення спорів 

у третейському суді. 

Відповідно до ст. 5 Закону України “Про третейські суди”, юридичні та/або фізичні 

особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з 

цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. 

Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами 

третейської угоди, яка відповідає вимогам цього Закону. Спір може бути переданий на 

вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж 

сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав. 

Третейська угода може бути укладена у вигляді: третейського застереження в договорі, 

контракті; окремої письмової угоди.Якщо сторони не домовилися про інше при передачі спору 

до постійно діючого третейського суду, а також при вказівці у третейській угоді на конкретний 

постійно діючий третейський суд регламент третейського суду розглядається як невід'ємна 

частина третейської угоди. Третейська угода має містити відомості про найменування сторін та 

їх місцезнаходження, предмет спору, місце і дату укладання угоди. 

Відповідно до ст. 35 Закону "Про третейські суди" позовна заява до третейського суду 

подається у письмовій формі. 

4.Порядок розгляду цивільних справ третейським судом.  

Третейський розгляд та виконання рішення третейського суду. 

Третейський розгляд регулюється розділом V Закону України “Про третейські суди” 

Місцем проведення третейського розгляду справи у постійно діючому третейському суді є 

місцезнаходження цього третейського суду. 

Рішення третейського суду є обов'язковим до виконання. 

Рішення третейського суду є остаточним і оскарження не підлягає, крім випадків, 

передбачених цим Законом. Рішення третейського суду може бути оскаржене та скасоване 

лише з таких підстав: 1) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча 

третейському суду відповідно до закону;2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не 

передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі 

третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі 

третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які 

виходять за межі третейської угоди; 3) третейську угоду визнано недійсною компетентним 

судом; 4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам статей 16-19 
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цього Закону; 5) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали 

участь у справі. 

Рішення третейського суду виконуються зобов'язаною стороною добровільно, в порядку 

та строки, що встановлені в рішенні. 

Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному 

виконанню. Заява про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду 

протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом. 

Ухвала про видачу виконавчого документа направляється сторонам протягом п'яти днів з дня її 

прийняття. Сторона, на користь якої виданий виконавчий документ, одержує його 

безпосередньо у компетентному суді. Рішення третейського суду, яке не виконано добровільно, 

підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче 

провадження" 

Рішення третейського суду викладається у письмовій формі і підписується третейським 

суддею, який одноособово розглядав справу, або повним складом третейського суду, що 

розглядав справу. Суддя, який не згоден з рішенням більшості, також підписує рішення, однак 

його окрема думка викладається письмово та додається до рішення третейського суду. 

 Статтею 46 Закону "Про третейські суди" встановлені вимоги до рішення третейського 

суду. Висновки третейського суду, що містяться в рішенні у справі, не можуть залежати від 

настання або ненастання будь-яких обставин. 

 За загальним правилом третейський суд, який ухвалив і оголосив рішення, не має права 

його змінити або скасувати. Однак існують випадки, в яких суд, який виніс рішення, має право 

дещо доповнити, роз'яснити або виправити рішення, не зачіпаючи при цьому його суті. 

Рішення третейського суду може бути оскаржено сторонами, третіми особами, а також 

особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх 

права і обов'язки. 

 Виконуватись рішення третейського суду може в добровільному порядку та примусово. 

Так, зі змісту ст.ст. 50 та 55 Закону "Про третейські суди" випливає, що сторони, які передали 

спір на вирішення третейського суду, зобов'язані добровільно виконати рішення третейського 

суду, без будь-яких зволікань чи застережень в порядку та строки, що встановлені в рішенні. 

Однак рішення третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому 

виконанню в порядку, встановленому Законом "Про виконавче провадження". 

 

Завдання для студентів: 

1.Вам необхідно  опрацювати питання самостійної роботи, використовуючи рекомендовані 

джерела. 

2. Підготуватися до модульного контролю №7. (Питанння додаються) 

Викладач _____________Панченко Л.О. 
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Питання модульного контролю №7 

 з дисципліни «Цивільний процес» для студентів IV курсу спеціальності 081 Право 

1. Поняття «виконання судового рішення», види виконання.  

2. Поняття «виконавче провадження», його завдання та порядок здійснення.  

3. Негайне виконання судового рішення.  

4. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

5. Підсудність справ за участю іноземних суб’єктів, їх процесуальні права та обов’язки. 

6. Позови до іноземних держав і міжнародних організацій.  

7. Дипломатичний імунітет. 

8. Порядок виконання судових доручень іноземних судів в Україні.  

9. Строки виконання рішень іноземних судів. 

10. Клопотання про примусове виконання рішень іноземного суду. 

11. Втілення рішень Європейського суду з прав людини у цивільний процес України. 

12. Вирішення процесуальних питань, які пов’язані із виконання судових рішень.  

13. Поняття та порядок відновлення втраченого судового провадження.  

14. Порядок розгляду справ про відновлення втраченого судового провадження. 

15. Поворот виконання рішення. 

16. Порядок розгляду цивільних справ третейським судом.  

17. Мирова угода. Докази. 

18. Рішення третейського суду.  

19. Оскарження та виконання рішень третейського суду. 

20. Порядок розгляду цивільних справ третейським судом.  

21. Мирова угода. Докази. 

22. Рішення третейського суду.  

23. Оскарження та виконання рішень третейського суду. 

24. Поняття та порядок відновлення втраченого судового провадження.  

25. Порядок розгляду справ про відновлення втраченого судового провадження. 

26. Поняття, завдання та правова регламентація діяльності третейського суду. 

27. Підвідомчість цивільних справ третейському суду.  

28. Форма і зміст позовної заяви до третейського суду. 

29. Порядок розгляду цивільних справ третейським судом.  

30. Поняття, завдання та правова регламентація діяльності третейського суд 
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