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1. Поняття  цивільної юрисдикції. Підвідомчість цивільних справ та її види. 

Конституцією України закріплено право кожного на судовий захист та передбачено, що 

юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (статті 55, 124), 

а Законом України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 2 червня 2016 р., 

визначено, що суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, 

господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. 

Суди мають враховувати, що забезпечення кожному права на справедливий суд та 

реалізація права особи на судовий захист мають здійснюватися з урахуванням норм Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950, далі - Конвенція 1950 

року), а також практики Європейського суду з прав людини, які відповідно до статті 17 Закону 

України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV "Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини" застосовуються судами при розгляді справ як джерело 

права. 

Відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції 1950 року кожен при вирішенні спору щодо його 

цивільних прав та обов'язків має право на справедливий і публічний розгляд його справи 

упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. 

Вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, суди повинні перевірити 

належність справ до їх юрисдикції та підсудності. Вирішуючи питання про відкриття 

провадження у справі, суди повинні виходити з того, що відповідно до статей 19 ЦПК у 

порядку цивільного судочинства суди розглядають справи: про захист порушених, невизнаних 

або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, 

сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин. Законом може бути передбачено 

розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства. 

У зв'язку з наведеним суди мають виходити з того, що критеріями відмежування справ 

цивільної юрисдикції від інших є, 

- по-перше, наявність у них спору про право цивільне (справи за позовами, що виникають із 

будь-яких правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами 

іншого судочинства), 

     - по-друге, суб'єктний склад такого спору (однією зі сторін у спорі є, як правило, фізична 

особа). 

Цивільна юрисдикція - це визначена законом сукупність повноважень судів щодо 

розгляду цивільних справ, віднесених до їх компетенції (ст.19 ЦПК). Підсудність визначає коло 

цивільних справ у спорах, вирішення яких належить до повноважень конкретного суду першої 

інстанції (статті 26 - 30 ЦПК). 

Цивільна юрисдикція як визначення сфери судової влади може бути предметною, 

територіальною і функціональною. 

Предметна юрисдикція визначає повноваження судів по розгляду тих чи інших 

цивільних справ по суті.  

Територіальна юрисдикція визначає повноваження між судами цивільної юрисдикції по 

розгляду справ по першій інстанції (підсудність),  

Функціональна юрисдикція визначає повноваження апеляційних та касаційного суду 

щодо перегляду судових рішень.  

Таким чином, цивільна юрисдикція — це владні повноваження суду із розгляду і вирішення 

цивільних справ, яка включає до свого змісту як складову й інститут підсудності. 

Цивільна юрисдикція або підвідомчість - це розмежування компетенції щодо розгляду та 

вирішення спорів та інших правових питань між судовими та іншими державними органами. 
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 Залежно від того, чи належить вирішення спорів до відання судових чи інших органів, 

цивільну юрисдикцію  поділяють на:  

- виключну; 

-  альтернативну; 

-  договірну;  

-  імперативну (умовну); 

- за зв’язком справ. 

 

Виключна юрисдикція - за якою розгляд певної категорії цивільних справ належить 

виключно до компетенції суду. 

Альтернативна юрисдикція належить як суду, так і іншому юрисдикційному органу. Така 

юрисдикція визначається за вибором заінтересованої особи, оскільки саме їй належить право 

вибору, до якого органу звернутися за вирішенням спору. 

Договірна юрисдикція визначається за взаємною згодою сторін. Прикладом цього може бути 

передача цивільного спору за згодою сторін на розгляд третейського суду. 

Імперативна (умовна) юрисдикція протягом тривалого часу включала в себе низку спорів, 

що могли стати предметом судового розгляду та вирішення тільки за умови дотримання поряд-

ку „досудового вирішення спору”. 

Юрисдикція за зв’язком справ є недопустимою, тобто не підлягають об’єднанню в одне 

провадження вимоги, які випливають з різних правовідносин, що належать до різних 

юрисдикцій. 

 

2. Види  підсудності 

Правила про підсудність мають велике практичне значення. Чітке, юридично обґрунтоване 

розмежування повноважень кожної ланки судової системи, а також однойменних судів однієї 

ланки щодо розгляду і вирішення цивільних справ забезпечує правильність функціонування 

всієї судової системи, здійснення покладених на неї завдань, є однією з правових гарантій 

справедливого правосуддя. Додержання правил про підсудність сприяє швидкому, всебічному і 

повному розгляду цивільної справи з урахуванням її конкретних особливостей та з найменшими 

затратами, здійсненню принципу рівності всіх громадян перед законом і судом, підвищує 

виховне значення правосуддя, забезпечує реалізацію права сторін на компетентний суд.  

Підсудність – це розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між 

судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчості їм справ. 

Існує два види підсудності: 1) інстанційна; 2) територіальна. 

Інстанційна – це підсудність, яка визначає компетенцію окремих ланок судової системи на 

підставі виконуваних ними функцій. 

Територіальна підсудність розмежовує компетенцію по розгляду підвідомчих судам справ між 

однорідними судами. 

 

По-перше, підсудність - це інститут цивільного процесуального права, тобто система 

норм, що регулюють відносини по визначенню конкретного суду при пред"явленні позову.  

По-друге, під підсудністю розуміють властивість конкретної справи, у чинність якого воно 

підлягає розгляду в певному суді, як суді першої інстанції.  

По-третє, підсудність варто розуміти і як сукупність цивільних справ, що підлягають 

розгляду й вирішенню в даній ланці судової системи й у даному суді.  

 Крім того, варто враховувати й те, що в компетенцію судів, що входять у систему судів 

загальної юрисдикції України, входять різні за своїм характером функції:  

1. розгляд і вирішення справи - функція суду першої інстанції;  



2. перевірка законності й обґрунтованості рішень і ухвал суду першої інстанції,що не вступили 

в законну силу - функція апеляційного суду;  

3. перевірка в касаційному порядку законності судових рішень, що вступили в законну силу - 

функція касаційного перегляду;  

4. функція по перегляду судових рішень, що вступили в законну силу у зв"язку з 

нововиявленними обставинами.  

Підсудність – це властивість цивільних справ, за допомогою якого їхній розгляд і 

вирішення віднесено законом до компетенції відповідного суду. 

Підсудність має бути чітко регламентована законом з метою виключити суб’єктивізм 

посадових осіб у вирішенні питання про те, в який суд потрібно скерувати справу для її 

розгляду по суті.  

Система місцевих (окружних) судів у відповідності зі ст. 125 Конституції України будується 

по принципах територіальності та спеціалізації.  

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд.  

Стаття 6 ЦК визначає, яким чином здійснюється захист цивільних прав. Частина 1 ст.19 

ЦПК – загальне правило про підвідомчість. 

Для можливості з‘ясування підвідомчості (суди загальної юрисдикції): 

1) наявність спірних правовідносин; 

2) суб‘єктивний склад; 

3) відсутність винятку у віднесені таких спорів до компетенції інших органів. 

Місцевим (окружним) судам не підвідомчі справи, які виникають із конституційних, 

фінансових, адміністративних правовідносин. 

Суди розглядають справи, в яких беруть участь іноземні громадяни або особи без 

громадянства. Питання про підвідомчість вирішується суддею одноособово в стадії 

прийняття заяви для розгляду. Якщо встановлено, що справа не підвідомча суду, то про це 

виноситься мотивована ухвала. В такій ухвалі суддя повинен роз‘яснити особі, до якого 

юрисдикційного органу вона має звернутися. Така ухвала про підвідомчість підлягає 

оскарженню. 

В окремих випадках ті самі суди виконують різні функції (наприклад, місцеві суди 

розглядають й вирішують цивільні справи як суди першої інстанції, а також здійснюють 

перегляд судових рішень по нововиявленним обставинам).  

Місцевим (окружним) судам підсудні: 1) позовні справи, що випливають з цивільних, 

трудових, кооперативних і сімейних правовідносин, у яких хоча б однією стороною є 

громадянин; 2) окремі справи, що виникають з адміністративних правовідносин; 3) справи 

окремого провадження; 4) справи за участю іноземних громадян, осіб без громадянства, 

іноземних підприємств і організацій та деякі інші справи.  

Визначення компетенції різних судів системи провадиться залежно від функцій, що 

виконуються ними, від роду (предмета) справи, суб"єктів спору, що підлягає вирішенню судом і 

місця (території), на яку поширюється компетенція певного суду.  

Підсудність підрозділяється на: 



- функціональну (функціональна компетенція)- визначає компетенцію окремих ланок судової 

системи України на підставі виконуваних ними функцій; 

 

 - родову (предметна, об"єктивна компетенція)-  визначає компетенцію різних ланок судової 

системи по розгляду цивільних справ по першій інстанції залежно від роду справи (предмета 

цивільного спору) або суб'єктного складу сторін спірних правовідносин; 

 

 - територіальну (особиста, суб"єктивна компетенція)-  розмежовує компетенцію по розгляду 

підвідомчих судам справ між однорідними судами залежно від території, на яку поширюється 

їх діяльність. 

3. Наслідки порушення правил підсудності 

Процесуальні наслідки порушення правил підсудності залежать від низки чинників. 

Ними, зокрема, є: 

- суб'єкт, який допустив таке порушення; 

- стадія процесу, на якій виявлено порушення; 

- дії відповідача у разі виявлення порушення правил підсудності.  

Відповідно до ст.ст.186-189 ЦПК якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття 

провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, заява повертається 

позивачеві для подання до належного суду, про що постановляється ухвала. Ухвала суду разом 

із заявою та всіма додатками до неї надсилаються позивачеві.  

  Правила підсудності можуть бути порушені як особою, яка звертається до суду, так і 

судом. Відповідно до цього розрізняють і правові наслідки порушення правил підсудності. 

Коментована стаття містить положення про наслідки порушення правил підсудності особою, 

яка звертається до суду (зацікавленою особою). 

Відповідно до ст. 186 ЦПК якщо справа не підсудна суду, то це є підставою для відмови 

у відкритті провадження по справі та поверненні такої заяви її заявнику (особі, що її подала). 

Порушення в цьому випадку заявником правил про підсудність є наслідком недодержання 

порядку подачі позовної заяви. Така заява повертається позивачеві для подання до належного 

суду, про що постановляється ухвала, в якій зазначається підстава повернення позовної заяви 

(заяви) та вказується той суд, куди може звернутися заявник. Оскільки така ухвала 

перешкоджає здійсненню права на порушення справи, то вона може бути оскаржена заявником 

в порядку апеляційного оскарження. Разом із ухвалою суду та заявою заявнику повертаються 

(надсилаються) всі додатки, що були ним додані до цієї заяви. 

Також, якщо непідсудність справи суду була виявлена після відкриття провадження по 

справі, але до початку її розгляду, суд повинен передати справу разом зі своєю мотивованою 

ухвалою до належного суду після закінчення строку на її оскарження. 

Підсудність справи встановлюється суддею при прийнятті позовної заяви до свого 

провадження — під час порушення справи в суді. Якщо справа даному судові не підсудна, суддя 

повертає її позивачеві для передачі до належного суду зі своєю мотивованою ухвалою про 

неприйняття. Така ухвала може бути оскаржена і на неї може бути внесено подання. 

При надісланні позовної заяви до суду поштою або якщо її непідсудність даному судові 

була виявлена не при прийнятті, суддя повинен негайно повідомити про це позивача та 

переслати заяву разом зі своєю мотивованою ухвалою до належного суду після закінчення 



строку на оскарження цієї ухвали, а в разі подання скарги, внесення подання — після 

постановлення ухвали судом апеляційної інстанції про залишення скарги, подання без 

задоволення. 

Подана до суду позовна заява з додержанням правил про підсудність повинна бути 

прийнята ним до свого провадження і розглянута по суті. Справи, розпочаті розглядом по суті, 

забороняється передавати до іншого суду (тобто змінювати підсудність) за незначними 

винятками. Зміна підсудності можлива судом, в провадженні якого перебуває справа, і 

керівниками вищестоящих судів. 

Передача справи судом, в провадженні якого вона перебуває, до іншого суду України 

можлива у випадках визначених ст. 31 ЦПК:  

1) справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду; 

2) після задоволення відводів (самовідводів) чи з інших підстав неможливо утворити новий 

склад суду для розгляду справи; 

3) ліквідовано або з визначених законом підстав припинено роботу суду, який розглядав справу.  

2. Справа, прийнята судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна 

бути ним розглянута і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною 

іншому суду, за винятком випадків, коли внаслідок змін у складі відповідачів справа належить 

до виключної підсудності іншого суду. 

3. Передача справи на розгляд іншого суду за встановленою цим Кодексом підсудністю з 

підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, здійснюється на підставі ухвали 

суду не пізніше п’яти днів після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги - не 

пізніше п’яти днів після залишення її без задоволення. 

4. Передача справи з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, здійснюється 

на підставі розпорядження голови суду на розгляд суду, найбільш територіально наближеного 

до цього суду. 

5. У разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, 

невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про 

припинення роботи суду, а якщо такий суд не визначено - до суду, що найбільш територіально 

наближений до суду, який ліквідовано або роботу якого припинено. 

6. Справа, у якій однією зі сторін є суд, до підсудності якого віднесена ця справа за загальними 

правилами, або суддя цього суду, не пізніше п’яти днів із дня надходження позовної заяви 

передається на підставі розпорядження голови суду до суду вищої інстанції для визначення 

підсудності. 

 Після закінчення строку на оскарження такої ухвали, а в разі пред'явлення скарги — 

після постановлення апеляційною інстанцією ухвали про залишення скарги, подання без 

задоволення заява разом з ухвалою пересилається до належного суду України. 

Зміна підсудності — передача справи з одного суду до іншого в межах України можлива 

також за ініціативою керівників вищестоящих судів з метою забезпечення належного 

виконання завдань правосуддя. 

Голова Верховного Суду, його заступники, а також голова Верховного суду Автономної 

Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів, військового суду 

регіону, Військове-Морських Сил мають право в межах своєї компетенції на клопотання 



сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, за заявою прокурора або з власної ініціативи 

витребувати будь-яку цивільну справу, що є у провадженні того чи іншого суду, і передати її на 

розгляд до іншого суду України. 

Зміна підсудності настає також тоді, коли після відсторонення судді замінити його в 

даному суді неможливо. Справа в таких випадках надсилається до Верховного суду Автономної 

Республіки Крим, обласного, Київського чи Севастопольського міського суду, військового суду 

регіону, Військо-во-Морських Сил для передачі на розгляд іншого суду (ст. 133 ЦПК). 

Справа, надіслана в установленому порядку від одного суду до іншого в межах України, 

повинна бути прийнята судом, до якого вона була спрямована до розгляду. Суперечки між 

судами про підсудність не допускаються (ст. 32 ЦПК). 

 

 

Викладач _____________Панченко Л.О. 
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