
Розділ 1. Загальна частина 

Тема 1.7. Заходи процесуального примусу  

 

Практичне заняття 3 

Тема заняття: Застосування заходів процесуального примусу при розгляді 

цивільних справ 

 

Мета заняття: засвоїти поняття «заходи процесуального примусу», їх види, 

підстави та процесуальний порядок застосування при розгляді цивільних справ. 

Обмеження щодо застосування заходів процесуального примусу до окремих категорій 

суб’єктів. 

Студенти повинні:  

Знати: поняття, види  та порядок застосування заходів процесуального примусу 

при розгляді цивільних справ; процесуальний порядок та особливості застосування 

окремих видів процесуального примусу. Правові наслідки застосування заходів 

процесуального примусу.  

Вміти: вирішувати ситуації щодо порядку, правових підстав застосування заходів 

процесуального примусу до учасників цивільного процесу, а також їх правові наслідки;  

оформити ухвалу про застосовування заходів процесуального примусу.   

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. 

4. Зразки документів 

Інформаційні ресурси 

 

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.http://www.mfu.gov.ua/  

2. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України. 

3. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   

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

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Визначте мету застосування заходів процесуального примусу до учасників цивільного 

процесу.  

2. Визначте види заходів процесуального примусу при розгляді цивільних справ? 

3. В якій процесуальній формі оформляються заходи процесуального примусу?  

4. Які правові наслідки застосування заходів процесуального примусу до учасника 

цивільного процесу? 

5. Які особливості застосування приводу свідка при розгляді цивільної справи?  

6. Визначте обмеження щодо застосування заходів процесуального примусу. 

7. Яким процесуальним документом оформлюється застосування заходів процесуального 

примусу? 

 

Вирішення ситуаційних завдань 

Методичні рекомендації 
Для вирішення практичних ситуацій, необхідно ознайомитись з Розділом I Главою 

9 Цивільного процесуального кодексу України «Заходи процесуального примусу». 

Відповідно до ст. 143 ЦПК України, заходами процесуального примусу є 

процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених ЦПК випадках з метою спонукання 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.mfu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.nau.ua/
https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n7047


відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання 

процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню 

протиправних перешкод у здійсненні судочинства.  

Заходи процесуального примусу в цивільному процесі застосовуються виключно судом 

шляхом постановлення ухвали. Всі ухвали суду щодо застосування заходів 

процесуального впливу повинні бути обгрунтовані нормами законодавства. 

Попередження. Відповідно до ст. 145 ЦПК України, до учасників судового процесу та 

інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового 

засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого застосовується 

попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій - видалення із зали судового 

засідання. 

Видалення із залу судового засідання. У разі повторного вчинення порушення порядку під 

час судового засідання або невиконання особами розпоряджень головуючого дій, суд 

оголошує перерву і надає час для його заміни. 

Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом як захід процесуального примусу. 

Відповідно до ст. 146 ЦПК України, у разі неподання письмових, речових чи електронних 

доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин їх 

неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним 

виконавцем для дослідження судом. 

Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим 

документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого 

документа, встановленим законом. 

Привід свідка як захід процесуального примусу. Відповідно до ст. 147 ЦПК України, 

належно викликаний свідок, який без поважних причин не з’явився на судове засідання 

або не повідомив про причини неявки, може бути підданий приводу через відповідні 

органи Національної поліції України з відшкодуванням у дохід держави витрат на його 

здійснення. Не підлягають приводу в суд особи, які не можуть бути допитані відповідно 

до статті 70 ЦПК України, а також малолітні та неповнолітні особи, вагітні жінки, особи з 

інвалідністю I і II груп, особи, які доглядають дітей віком до шести років або дітей з 

інвалідністю.  

Ухвала про привід оголошується свідку особою, яка її виконує. 

У разі неможливості приводу особа, яка виконує ухвалу, через начальника органу 

Національної поліції України негайно повертає її суду з письмовим поясненням причин 

невиконання. 

Штраф як захід процесуального примусу Відповідно до ст. 148 ЦПК України, суд може 

постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи 

штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

У випадку невиконання процесуальних обов’язків, зловживання процесуальними правами 

представником учасника справи суд з урахуванням конкретних обставин справи може 

стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника. 

Ухвалу про стягнення штрафу може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду 

вищої інстанції. Оскарження такої ухвали не перешкоджає розгляду справи. Постанова 

суду апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвали про накладення штрафу є 

остаточною і оскарженню не підлягає. 

Ухвала Верховного Суду про стягнення штрафу оскарженню не підлягає. 

Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом та має відповідати вимогам до 

виконавчого документа, встановленим законом. Стягувачем за таким виконавчим 

документом є Державна судова адміністрація України. Суд може скасувати постановлену 

ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, стосовно якої її постановлено, виправила 

допущене порушення та (або) надала докази поважності причин невиконання відповідних 

вимог суду чи своїх процесуальних обов’язків. 
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Ситуація № 1. 

 При розгляді цивільної справи за позовом гр. Дорошенко О.Л. до приватного 

нотаріуса Матвієнко А.Г. «про скасування реєстрації права власності» на житловий 

будинок по вул. Миру, б. 78 у м. Дніпро., судом було витребувано у відповідача додаткові 

докази. Відповідач 15.09.2020р. не з’явився в судове засідання, про причини неявки суд не 

повідомив, документи суду не надав. У зв’язку з чим суд був позбавлений можливості 

розглянути справу. 

 Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства та визначте:  

1. Які процесуальні права має позивач в даній ситуації?   

2. Які процесуальні дії має вчинити суд, згідно умов ситуації?  

3. Визначте вид відповідальності, яка може бути застосована до відповідача. 

Оформіть відповідну ухвалу, згідно умов ситуації. (Додаток 1. Відсутні дані визначте 

самостійно) 

 

Ситуація № 2. 

 Заочним рішенням Приморського районного суду м. Одеса від 27.11.2018 року 

позовні вимоги ПАТ КБ «Приватбанк» задоволено. Не погодившись з вказаним заочним 

рішенням, відповідач звернулась до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою. 

31.01.2019 року на адресу ПАТ КБ «Приватбанк» було надіслано судовий запит про 

витребування кредитної справи за договором №789 від 10.01.2016 року, укладеного між 

ПАТ КБ «Приватбанк» та клієнтом – відповідач по справі. Витребувані судом документи 

Позивачем суду не надано. Ухвалами від 02.02.2019р., 10.02.2019р. позивача було  

зобов’язано надати  оригінал кредитної справи за договором №789 від 10.01.2016 року. На 

виконання ухвали апеляційного суду від 10.02.2019 року ПАТ КБ «Приватбанк» надав 

кредитну справу за договором №897 від 30.01.2016 року. На титульному аркуші кредитної 

справи зазначено, що кредитна справа розпочата 30.12.2016 року.  

 Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства та визначте: 

1. Які процесуальні підстави та порядок  «витребування документів» в цивільній 

справі? 

2. Які правові наслідки невиконання вимог суду щодо надання документів, 

необхідних для розгляду справи, згідно умов ситуації? 

 

Ситуація № 3. 

 При розгляді цивільної справи «про визнання недійним договору дарування», до 

Кіровського районного суду м. Дніпро надійшло клопотання позивача про залучення до 

участі у справі свідка Матвієнко О.Л. Ухвала суду від 21.09.2020. про залучення до участі 

у справі свідка направлена на адресу Матвієнка О.Л. Але в судове засідання, яке 

призначене на 25.09.2020. свідок не прибув, про причини неявки суд не повідомив. 

В матеріалах судової справи наявні докази отримання свідком ухвали суду, що 

підтверджується поштовим повідомленням про вручення від 23.09.2020. 

Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства та визначте: 

1. До кого може бути застосований привід  в цивільній справі? 

2. Хто, і у який спосіб забезпечує привід свідка при розгляді цивільної справи? 

3. Які правові наслідки невиконання ухвали про привід свідка? 

4. Визначте коло суб’єктів, до яких не застосовується привід при розгляді 

цивільної справи.  

 

 

 

 
 

 

 

 



Додаток 1 

 
 

 

 

Справа № 303/1047/19 

2/303/791/19 

УХВАЛА   ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

/про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом/ 

27 травня 2019 року   м.Мукачево 

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області      в складі:   головуючого-

судді Монич В.О. 

при секретарі Лаврів Е.І. 

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву представника позивача ОСОБА_1 

Владислава Мирославовича про тимчасове вилучення документів для дослідження судом,- 

В С Т А Н О В И В: 

В провадженні Мукачівського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа за 

позовом ОСОБА_2 інтереси якої представляє ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , приватного 

нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Кішкін Дениса Володимровича 

про скасування реєстрації права власності. 

Представник позивача подав до суду заяву про тимчасове вилучення документів для 

дослідження судом.   Вказана заява мотивована тим, що оскільки судом від приватного 

нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Кішкіна Дениса Володимировича 

витребовувалися рішення приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального 

округу Кішкіна Д.В. та копії документів, що стали підставою для прийняття ним рішення 

09.06.2015 року про державну реєстрацію прав, індексний номер :21919527, згідно якого 

право власності на домоволодіння (будинок) по АДРЕСА_1 було зареєстроване за 

відповідачем-фізичною особою ОСОБА_4 , рнкпп : НОМЕР_1 та вчинення відповідного 

запису про право власності №9961818 від 09.06.2015 року. Однак, вимога суду 

проігнорована нотаріусом, а витребовувані документи є необхідними для об`єктивного 

вирішення справи, просить в порядку ст.ст. 143, 146 ЦПК України провести тимчасове 

вилучення для дослідження судом від приватного нотаріуса Ужгородського міського 

нотаріального округу Кішкіна Дениса Володимировича рішення приватного нотаріуса 

Ужгородського міського нотаріального округу Кішкіна Д.В. та копії документів, що стали 

підставою для прийняття ним рішення 09.06.2015 року про державну реєстрацію прав, 

індексний номер :21919527, згідно якого право власності на домоволодіння (будинок) по 

АДРЕСА_1 було зареєстроване за відповідачем-фізичною особою ОСОБА_4 , рнкпп : 

НОМЕР_1 та вчинення відповідного запису про право власності №9961818 від 09.06.2015 

року. 

Позивач та представник позивача подала до суду заяви про розгляд справи у їх 

відсутності. Інші сторони в судове засідання не зявилися, повідомлялися належним чином 

про час та місце розгляду справи. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8380/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#8380
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Вивчивши матеріали справи, ознайомившись із заявою представника позивача суд 

приходить до наступного. 

Відповідно до ст.144 ЦПК України, заходами процесуального примусу є, зокрема, 

тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Згідно з ст.146 ЦПК України, у разі 

неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без 

поважних причин або без повідомлення причин їх неподання суд може постановити 

ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження 

судом. Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим 

документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого 

документа, встановленим законом (ч. 3 ст.146 ЦПК України). Отже, враховуючи те, що 

приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Кішкіна Д.В. ухвала 

суду від 22.04.2019 року про витребування доказів не виконана з невідомих причин, хоча в 

матеріалах справи містяться дані про отримання приватним нотаріусом копії ухвали, суд 

дійшов висновку про необхідність застосування заходу процесуального примусу - 

тимчасового вилучення доказів, оскільки їх відсутність унеможливлює розгляд справи, а 

вищевказані докази у інший спосіб отримати неможливо. Відповідно до п.9 ч.1 ст.252, 

п.13 ч.1 ст.253 ЦПК України суд має право зупинити провадження у справі в разі 

прийняття ухвали про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем для 

дослідження судом - до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для 

дослідження судом. 

Таким чином, провадження у справі слід зупинити до закінчення виконавчого 

провадження з вилучення доказів для дослідження судом. 

Керуючись ст.ст.146,247,252-253,258-260, 353 ЦПК України, - 

У Х В А Л И В: 

Заяву представника позивача ОСОБА_3 про тимчасове вилучення документів для 

дослідження судом задовольнити. Тимчасово вилучити у приватного нотаріуса 

Ужгородського міського нотаріального округу Кішкіна Дениса Володимировича рішення 

приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Кішкіна Д.В. та копії 

документів належно завірені, що стали підставою для прийняття ним рішення 09.06.2015 

року про державну реєстрацію прав, індексний номер :21919527, згідно якого право 

власності на домоволодіння (будинок) по АДРЕСА_1 було зареєстроване за відповідачем-

фізичною особою ОСОБА_4 , рнкпп : НОМЕР_1 та вчинення відповідного запису про 

право власності №9961818 від 09.06.2015 року. Виконання ухвали доручити 

Ужгородському МВ ДВС головного територіального управління юстиції у Закарпатській 

області (88005, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Заньковецька, будинок 

10). Ухвала суду про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим 

документом та підлягає негайному виконанню. Зупинити провадження у цивільній справі 

№/1047/19 за позовом ОСОБА_2 інтереси якої представляє ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , 

приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Кішкін Дениса 

Володимровича про скасування реєстрації права власності - до закінчення виконавчих 

проваджень з вилучення доказів для дослідження судом. 

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за 

веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - 

https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707/ 

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і оскарженню не підлягає. 

Ухвала може бути оскаржена лише в частині зупинення провадження у справі (п.14 

ч.1 ст.353 ЦПК України) в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги 

протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення, з урахуванням п.15.5. Перехідних 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8383/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#8383
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8394/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#8394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8394/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#8394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_9220/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#9220
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_9235/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#9235
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8394/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#8394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_9167/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#9167
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_9220/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#9220
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_9287/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#9287
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_9861/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#9861
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_9861/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#9861
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10987/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#10987


положень ЦПК України (в редакції від 03.10.2017 р.) через Мукачівський міськрайонний 

суд. 

Головуючий      В.О.Монич 
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	Привід свідка як захід процесуального примусу. Відповідно до ст. 147 ЦПК України, належно викликаний свідок, який без поважних причин не з’явився на судове засідання або не повідомив про причини неявки, може бути підданий приводу через відповідні орга...
	Штраф як захід процесуального примусу Відповідно до ст. 148 ЦПК України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У...
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