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1. Поняття «судова повістка», її види 

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод закріплене право на 

справедливий судовий розгляд, що охоплює таку складову, як вчасне та належне повідомлення 

осіб, які беруть участь у справі, про судове засідання. Наслідки не виконання судом вимог 

щодо неналежного повідомлення осіб, які беруть участь у справі, про час і місце судового 

засідання процесуальним законом визначені надзвичайно суворо, оскільки, незалежно від 

обставин справи, презюмують незаконність судового рішення і тягнуть його обов'язкове 

скасування. 

Право особи на справедливий судовий розгляд забезпечується належним повідомленням 

учасників цивільного процесу щодо часу та місця розгляду справи. Невиконання цієї вимоги є 

суттєвим порушенням процесуального законодавства і, безумовно, - підставою для оскарження 

та подальшого скасування судового рішення, прийнятого без такого повідомлення, 

вищестоящою судовою інстанцією. Належним повідомленням учасників судового розгляду 

гарантується реалізація принципу законності та змагальності; крім того для осіб, які беруть 

участь у справі, створюються рівні можливості для захисту у суді своїх прав та інтересів. 

Про призначений день судового засідання з розгляду справи суд зобов'язаний своєчасно 

повідомити осіб, які беруть участь у ній, інших учасників процесу, щоб надати їм можливість 

належно підготуватися і взяти участь у справі.  

Відповідно до ст.128 ЦПК суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у 

вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов’язковою. 

Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення 

відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов’язковою. 

Судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик. 

Судові повідомлення здійснюються судовими повістками-повідомленнями. 

Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які 

викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді 

справи, але не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання, а судова повістка-повідомлення - 

завчасно. 

Судова повістка, а у випадках, встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних 

документів надсилається на офіційну електронну адресу відповідного учасника справи, у 

випадку наявності у нього офіційної електронної адреси або разом із розпискою 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення у випадку, якщо така адреса відсутня, 

або через кур’єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншим учасником справи. 

Стороні чи її представникові за їхньою згодою можуть бути видані судові повістки для 

вручення відповідним учасникам судового процесу. Судова повістка може бути вручена 

безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про дату, час і місце наступного 

засідання може бути повідомлено під розписку. 

У разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх адреси судова повістка 

надсилається: 

1) юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця 

проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань; 



2) фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за адресою їх місця проживання чи 

місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку. 

Днем вручення судової повістки є: 

1) день вручення судової повістки під розписку; 

2) день отримання судом повідомлення про доставлення судової повістки на офіційну 

електронну адресу особи; 

3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову 

повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи 

перебування особи, повідомленою цією особою суду; 

4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову 

повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи 

перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не 

повідомила суду іншої адреси. 

Якщо повістку надіслано на офіційну електронну адресу пізніше 17 години, повістка 

вважається врученою у робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від 

надходження до суду повідомлення про її доставлення. 

Суд викликає або повідомляє свідка, експерта, перекладача, спеціаліста, а у випадках 

термінової необхідності, передбачених цим Кодексом, зокрема у справах про видачу 

обмежувального припису - також учасників справи телефонограмою, телеграмою, засобами 

факсимільного зв’язку, електронною поштою або повідомленням через інші засоби зв’язку 

(зокрема мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. 

Судова повістка юридичній особі направляється за її місцезнаходженням або за 

місцезнаходженням її представництва, філії, якщо позов виник у зв’язку з їхньою діяльністю. 

Відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване місце проживання (перебування), 

місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, а також заінтересована особа у справах про 

видачу обмежувального припису викликаються до суду через оголошення на офіційному веб-

сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів, а у разі 

розгляду справи про видачу обмежувального припису - не пізніше 24 годин до дати 

відповідного судового засідання. З опублікуванням оголошення про виклик особа вважається 

повідомленою про дату, час і місце розгляду справи. 

Порядок публікації оголошень на веб-порталі судової влади України визначається 

Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. 

За наявності відповідної письмової заяви учасника справи, який не має офіційної електронної 

адреси, та технічної можливості, повідомлення про призначення справи до розгляду та про 

дату, час і місце проведення судового засідання чи проведення відповідної процесуальної дії 

може здійснюватися судом з використанням засобів мобільного зв’язку, що забезпечують 

фіксацію повідомлення або виклику, шляхом надсилання такому учаснику справи текстових 

повідомлень із зазначенням веб-адреси відповідної ухвали в Єдиному державному реєстрі 

судових рішень, в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-

телекомунікаційну систему. 

Згідно із ст. 128 ЦПК судові повістки як засіб інформування учасників цивільного процесу 

можуть мати дві форми: судових викликів і судових повідомлень 

Судовий виклик- це вимога з'явитися до суду для розгляду справи чи проведення 

процесуальних дій за участю осіб, які викликаються (сторін, експертів, свідків, спеціалістів 

тощо). 



Судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик, судовими повістками-

повідомленнями та через оголошення про виклик у пресі. 

Судова повістка про виклик повинна відповідати вимогам ст. 129 ЦПК України: 

1) ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка; 

2) найменування та адресу суду; 

3) зазначення місця, дня і часу явки за викликом; 

4) назву справи, за якою робиться виклик; 

5) зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, 

експерт, спеціаліст, перекладач); 

6) зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у попереднє судове засідання, а у 

разі повторного виклику сторони у зв'язку з необхідністю дати особисті пояснення - про по 

требу дати особисті пояснення; 

7) у разі необхідності - пропозицію особі, яка бере участь у справі, подати всі раніше неподані 

докази; 

8) зазначення обов'язку особи, яка одержала судову повістку в зв'язку з відсутністю адресата, за 

першої можливості вручити її адресату; 

9) роз'яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, яка 

викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, 

залишення заяви без розгляду), і про обов'язок повідомити суд про причини неявки. 

 Судові повістки про виклик направляються особам, які беруть участь у справі, в тому 

числі свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам. Їх неявка до суду без поважних причин 

передбачає застосування певних санкцій, передбачених ЦПК України та КпАП України. 

Судові повістки-повідомлення - це судові виклики, які направляються з метою 

повідомлення осіб, що беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій, 

коли їх участь є необов'язковою. Якщо разом із судовою повісткою надсилаються копії 

відповідних документів, у повістці особі, якій вони надсилаються, повинно бути зазначено, які 

документи надсилаються, а також про її право подати заперечення та відповідні докази на їх 

підтвердження. 

У судовій повістці-повідомленні потрібно зазначити: (ст.129 ЦПК) 

1) найменування та адресу суду; 

2) назву справи; 

3) вказівку про те, яку дію буде вчинено; 

4) місце, день і час вчинення процесуальної дії; 

5) вказівку про те, що участь у вчиненні такої дії для цієї особи не є обов'язковою. 

Учасники цивільного процесу вважаються належним чином повідомленими лише за 

сукупності таких умов:  

1) отримання ними судової повістки з урахуванням достатнього часу для підготовки до участі 

в судовому розгляді справи та своєчасної їх явки в суд;  



2) судова повістка направлена за адресою зазначеною стороною або іншою особою, яка бере 

участь у справі, чи за адресою, чітко визначеною у ст. 129 ЦПК;  

3) у суду є підтвердження інформування учасників цивільного процесу (розписка, квитанція 

про відправлення телеграми тощо). 

Судове повідомлення має інформаційний характер, оскільки має на меті інформування 

осіб, які беруть учать у справі, про вчинення процесуальних дій, в яких участь цих осіб не є 

обов'язковою. Наприклад, у разі вирішення питання про поновлення чи продовження 

пропущеного строку, розгляду заяви про забезпечення доказів, розгляду заяви про ухвалення 

додаткового рішення тощо. 

Судовий виклик є вимогою суду з'явитися у судове засідання для розгляду справи чи для 

проведення певних процесуальних дій саме за участю осіб, які викликаються, і участь яких є 

обов'язковою. Судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик. Судові повістки 

про виклик до суду надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, 

спеціалістам, перекладачам ( ст. 129 ЦПК). 

Таким чином, аналіз ст.129 ЦПК дозволяє зробити висновок, що залежно від процесуального 

статусу заінтересованої особи, а також обов'язковості її присутності при здійсненні 

процесуальних дій передбачено 2 форми повідомлення: судова повістка про виклик і судова 

повістка-повідомлення, які надсилаються в випадках, передбачених ЦПК. 

2. Строки вручення повістки про виклик  і повістки-повідомлення 

Встановлення строків для вручення судової повістки є гарантією процесуальних прав 

учасників цивільного процесу, які мають можливість підготуватися до судового засідання або 

повідомити суд про неможливість явки до суду на визначену дату. 

Законодавець не встановлює чіткого терміну для вручення судової повістки-

повідомлення, а натомість говорить про завчасне її вручення, тому можна зробити висновок, що 

вручення судової повістки-повідомлення повинно відбуватися хоча б за день до проведення 

відповідної процесуальної дії. 

Судові виклики та повідомлення повинні бути надіслані з таким розрахунком, щоб 

особа, яка викликається, мала після їх вручення достатньо часу для явки до суду і підготовки 

до участі в судовому розгляді справи. Такий час не повинен бути меншим за 3 дні. Вважається, 

що такий строк є розумним для створення передумов щодо належної реалізації процесуальних 

прав. 

Встановлення строків для вручення судової повістки є гарантією процесуальних прав 

учасників цивільного процесу, які мають можливість підготуватися до судового засідання або 

повідомити суд про неможливість явки до суду на визначену дату. 

Відповідно, час вручення повістки має принципове значення при вирішенні питання про 

наслідки неприбуття в судове засідання учасника процесу ( ст. 130 ЦПК), оскільки саме він 

дозволяє визначити, чи була особа своєчасно повідомлена про час та місце проведення судового 

засідання. 



Одночасно законодавець встановлює винятки щодо випадків, коли вручення судової повістки 

відбувається за іншими правилами, що пов'язано з тим, що йдеться про справу, яка 

розглядається, але в розгляді якої оголошується перерва або слухання якої відкладається (ст. 

130 ЦПК). Такий виняток пов'язаний з презумпцією того, що учасникам провадження відомо 

про існування цивільної справи, предмет судового розгляду, а тому вони повинні добросовісно 

виконувати покладені на них законом обов'язки, зокрема з'являтися до суду, проте оскільки 

судова повістка в цьому випадку вручається на прохання особи, яка є учасником цивільного 

процесу, безпосередньо в суді, то можна зробити висновок, що така процедура передбачена 

законодавцем для того, щоб зафіксувати офіційність виклику до суду на наступне судове 

засідання за місцем роботи, навчання, проживання особи тощо 

3.Форма і зміст судової повістки, повістки-повідомлення. 

 

Відповідно до ст. 129 ЦПК визначено зміст повістки, яка повинна містити наступну 

інформацію: 

1) найменування та адреса адміністративного суду; 

2) ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) фізичної особи, яку викликають до суду, або 

найменування органу, підприємства, установи, організації, представник яких викликається; 

3) дата, час і місце судового засідання (підготовчого судового засідання); 

4) назва і номер адміністративної справи; 

5) в якому процесуальному статусі викликається ця особа (як позивач, відповідач, свідок тощо); 

6) у разі необхідності - пропозиція учаснику справи подати всі раніше не подані докази; 

7) обов’язок адресата повідомити про наявність поважних причин неможливості прибути до 

суду; 

8) роз’яснення наслідків неприбуття до суду; 

9) обов’язок особи, яка одержала повістку у зв’язку з відсутністю адресата, за першої 

можливості вручити її адресату. 

2. У повістці-повідомленні зазначаються: 

1) найменування та адреса адміністративного суду; 

2) ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) особи або найменування органу, підприємства, установи, 

організації, яким адресується повістка; 

3) дата, час і місце судового засідання або проведення окремої процесуальної дії; 

4) назва і номер адміністративної справи; 

5) в якому процесуальному статусі має право брати участь ця особа (як позивач, відповідач, 

свідок тощо) в судовому процесі; 

6) обов’язок особи, яка одержала повістку у зв’язку з відсутністю адресата, негайно повідомити 

про неї адресата. 

3. Якщо разом із повісткою надсилаються копії документів, у повістці вказується їх перелік і 

роз’яснюється право подати заперечення та докази на їх підтвердження. 

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 

1. Поняття «судова повістка». 

2. Види судових повісток. 

3. Визначте зміст судової повістки. 

4. Порядок вручення судової повістки фізичній особі. 

5. Порядок вручення судової повістки юридичній особі 

6. Визначте порядок розшуку відповідача. 

 

Викладач __________________Панченко Л.О. 


