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1.Поняття «нововиявлені обставини» і підстави перегляду за нововиявленими обставинами 

судових рішень господарського суду, що набрали законної сили 

Перегляд рішень, постанов або ухвал за нововиявленими або виключними обставинами є 

особливим видом провадження в цивільному судочинстві. На відміну від перегляду судового рішення 

в порядку апеляційного та касаційного оскарження, підставою такого перегляду є не недоліки 

розгляду справи судом (незаконність та (або) необґрунтованість судового рішення чи ухвали, 

неправильне застосування судом норм матеріального права, порушення норм процесуального права), 

а те, що на час ухвалення рішення суд не мав можливості врахувати істотну обставину, яка могла 

суттєво вплинути на вирішення справи, оскільки учасники розгляду справи не знали про неї та, 

відповідно, не могли надати суду дані про неї, а також встановлення неконституційності нормативно-

правового акту, встановлення порушення міжнародних зобов'язань.  

Таким чином, перегляд справи за нововиявленими або виключними обставинами має на меті не 

усунення судових помилок, а лише перегляд вже розглянутої справи з урахуванням обставини, про 

існування якої стало відомо після ухвалення судового рішення. 

Порядок перегляду рішень, постанов або ухвал за нововиявленими або виключними 

обставинами регламентується главою 3 розділом IV ГПК України. 

Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є  фактичними даними,  що  в 

установленому порядку спростовують факти,  які було покладено в основу  судового  рішення.  Ці  

обставини  мають  бути належним   чином   засвідчені,   тобто  підтверджені  належними  і 

допустимими доказами.  

Нововиявлені обставини мають такі ознаки:  

1) істотне значення для справи;  

2) невідомість нововиявлених обставин ні заявнику, ні суду з причин, що від них не залежать;  

3) виявлення нововиявлених обставин після набрання судовим актом законної сили;  

4) існування нововиявлених обставин на момент розгляду і вирішення справи, тобто на момент 

первинного провадження у справі;  

5) значущість нововиявлених обставин для справи, що переглядається, тобто здатність 

вплинути на ухвалений раніше судовий акт, який набрав законної сили (якби нововиявлена обставина 

була відома суду під час прийняття судового акту, то вона обов’язково вплинула б на остаточні 

висновки суду)  

Необхідною ознакою існування нововиявлених обставин є одночасна наявність таких умов: 

1) їхнє існування на час розгляду справи;  

2) те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи;  

3) істотність даних обставин для розгляду справи (тобто коли врахування їх судом мало б 

наслідком прийняття іншого судового рішення, ніж те, яке було прийняте). 

Не може вважатися нововиявленою обставина, яка ґрунтується на переоцінці тих доказів,  які 

вже оцінювалися господарським судом у процесі розгляду справи.  

Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є: 

1) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі 

особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи; 

2) встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи 

від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного 

висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного перекладу, 



фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення 

незаконного рішення у цій справі; 

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає 

перегляду. 

Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є: 

1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, 

іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при 

вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане; 

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення 

Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї справи судом; 

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок 

якого було ухвалено судове рішення. 

При перегляді судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд не 

може виходити за межі тих вимог, які були предметом розгляду при ухваленні судового рішення, яке 

переглядається, розглядати інші вимоги або інші підстави позову. 

2. Порядок і строки подання заяви про перегляд судових рішень  за нововиявленими 

обставинами. 

Відповідно до ст. 321 ГПК визначено порядок і строк подання заяви про перегляд судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами. 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може 

бути подана: 

1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 320 цього Кодексу, - не пізніше трьох років 

з дня набрання таким судовим рішенням законної сили; 

2) з підстав, визначених пунктами 2, 3 частини другої та частиною третьою статті 320 цього Кодексу, 

- не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили. 

Строки, визначені в частині другій цієї статті, не можуть бути поновлені. 

Відповідно до ст. 322 ГПК України заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам ГПК щодо оформлення 

позовних заяв до суду першої інстанції. 

За подання і розгляд заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами 

судовий збір не сплачується. 

3.Господарські суди, що переглядають судові рішення за нововиявленими обставинами. 

Процесульний порядок розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами.  

Відповідно до ст. 323 ГПК України заява про перегляд судового рішення за нововиявленими 

або виключними обставинами, що надійшла до суду, передається судді, колегії суддів, які 

визначаються у порядку, встановленому статтею 32 цього Кодексу. 

Протягом п’яти днів після надходження заяви до суду суддя (суддя-доповідач) перевіряє її 

відповідність вимогам статті 322 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття провадження за 

нововиявленими чи виключними обставинами, про що постановляє відповідну ухвалу.  

До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами, яка 

не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 322 цього Кодексу, застосовуються 

правила ст.174 ГПК України. 
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Якщо в заяві міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової 

установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя (суддя-доповідач) невідкладно після відкриття 

провадження у справі постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її 

автентичним перекладом від органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної 

судової установи. 

 Відповідно до ст.323 ГПК України заява про перегляд судового рішення за нововиявленими 

або виключними обставинами, що надійшла до суду, передається судді, колегії суддів, які 

визначаються у порядку, встановленому статтею 32 цього Кодексу. 

 Відповідно до ст.324 ГПК України, особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, може відмовитися від такої заяви до початку 

розгляду справи у судовому засіданні. У разі прийняття відмови від заяви суд закриває провадження 

за нововиявленими або виключними обставинами, про що постановляє ухвалу. 

У разі прийняття відмови від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами або виключними обставинами інші учасники справи можуть вимагати компенсації 

особою, яка її подала, судових витрат, понесених ними під час перегляду судового рішення за 

нововиявленими обставинами або виключними обставинами. 

Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами, не може повторно звертатися до суду із такою самою заявою на тих 

самих підставах. 

Відповідно до ст.325 ГПК України заява про перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами розглядається судом у судовому засіданні протягом тридцяти днів з дня 

відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами суд може: 

1) відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами та залишити відповідне судове рішення в силі; 

2) задовольнити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами, скасувати відповідне судове рішення та ухвалити нове рішення чи змінити рішення; 

3) скасувати судове рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду. 

 

4.Оформлення результатів перегляду за нововиявленими обставинами 

Згідно ст. 325 ГПК України за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими 

або виключними обставинами Верховний Суд може також скасувати судове рішення (судові 

рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду першої чи апеляційної 

інстанції. 

У разі відмови в задоволенні заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за 

нововиявленими або виключними обставинами суд постановляє ухвалу. У разі задоволення заяви про 

перегляд судового рішення з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 3 частини 

третьої статті 320 цього Кодексу, та скасування судового рішення, що переглядається, суд: 

1) ухвалює рішення - якщо переглядалося рішення суду; 

2) приймає постанову - якщо переглядалася постанова суду; 

3) постановляє ухвалу - якщо переглядалася ухвала суду. 
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Верховний Суд за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, визначеної 

пунктом 2 частини третьої статті 320 цього Кодексу, приймає постанову. 

Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, видаються або надсилаються учасникам справи у 

порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу. 

З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові рішення 

інших судів у цій справі. 

Судове рішення, ухвалене за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами, може бути переглянуте на загальних підставах. 

 

Завдання студентам: 

1.Вам необхідно опрацювати ГПК України  (Розділ IV  Глава 3 «Перегляд судових рішень за ново 

виявленими та виключними обставинами» , Закон України «Про судоустрій у статус суддів». 

1. Опрацювати питання самостійної роботи. . 

 

 

 

Викладач___________________Л.О. Панченко 
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