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Тема лекції 2.2. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі 

План 

1. Поняття «позов», його елементи та предмет. 

2. Підстави позову та їх види (активні, пасивні)  

3. Порядок та підстави зміни позову, об’єднання і роз’єднання кількох позовних вимог. 

4. Процесуальний порядок реалізації права на позов. Форма і зміст позову. 

 

Самостійна робота: 
1. Підстави та порядок повернення позову і відмови у відкритті провадження у справі. 

2. Залишення заяви без руху. 

3. Порядок вирішення судом питання про відкриття провадження у справі. 

4. Зміст ухвали про відкриття провадження у справі. 

5. Зустрічний позов, порядок його пред’явлення.  

6. Процесуальний статус позивача та відповідача після прийняття судом зустрічного 

позову. 

7. Поняття, завдання та підстави забезпечення позову. 
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1. Поняття «позов», його елементи та предмет. 

Основним видом цивільного судочинства визнається позовне провадження. Процесуальним 

засобом захисту прав особи у позовному провадженні є позов. 

Позов - це звернена через суд матеріально-правова вимога позивача до відповідача щодо 

захисту порушеного, оспорюваного чи невизнаного права або охоронюваного законом інтересу, 

яка розглядається у визначеному законом процесуальному порядку. 

Процесуальна наука розрізняє дві сторони позову:  

- матеріально-правову - вимога позивача до відповідача  

- процесуально-правову - вимога позивача до суду щодо захисту порушеного чи невизнаного 

права. 

Позов  має наступні елементи: предмет, підстава, зміст.  

Елементи позову — це його складові частини, які характеризують суть конкретного позову, 

його зміст та правову природу. 

Звідси випливає, що для приведення позовного механізму в дію та ефективного його 

використання недостатньо знати лише зовнішні ознаки позову, необхідне також глибоке знання 

його внутрішньої структури. Більше того, елементи позову визначають зміст судової 

діяльності, індивідуалізують позови. За елементами проводиться класифікація позовів на види, 

встановлюються межі судового розгляду і предмет доказування. Елементи позову мають 

важливе значення для організації захисту відповідача проти позову, для вирішення питання про 

прийняття позову до судового провадження. Вони визначають суть вимоги, на яку суд 

повинен дати відповідь у своєму рішенні. Тому для характеристики внутрішньої структури 

позову, тобто його змісту в теорії цивільного процесу використовується термін "елементи 

позову". 

Предмет позову - це матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої 

суд повинен винести рішення. Позивач може змінити предмет позову (ст. 49 ЦПК). Така 

процесуальна дія може відбутися до початку розгляду справи по суті і лише у межах спірних 

правовідносин. 

Підстава позову - це  юридичні факти, якими позивач обґрунтовує матеріально-правову 

вимогу до відповідача. Згідно зі ст. 175 ЦПК у позовній заяві мають зазначатися обставини, 

якими позивач обґрунтовує свої вимоги. 

Підстави позову, які підтверджують, що спірне право належить позивачу, а на 

відповідача покладені певні обов'язки, складають активну підставу. До її складу входять також 

факти, які обґрунтовують належність доказів до справи, і те, що позивач і відповідач є 

суб'єктами прав і обов'язків спірних правовідносин. 

Пасивну підставу позову складають факти, з яких вбачається, що відповідач вчинив дії, 

спрямовані на заперечення права позивача або утвердження за собою права, яке йому не 



належить. Ці факти обґрунтовують необхідність подання позову та захисту прав чи інтересів 

позивача. Вони свідчать, що право позивача порушено, оспорено чи не визнано, або є загроза у 

його порушенні чи необхідність у зміні існуючих між сторонами правовідносин. Підстава 

позову може бути змінена позивачем шляхом подання відповідної письмової заяви лише до 

початку розгляду судом справи по суті. 

Зміст позову - це звернена до суду вимога позивача про здійснення судом певних дій із 

зазначенням способу судового захисту. Позивач може просити суд присудити визначену річ, 

визнати наявність чи відсутність суб'єктивних прав, змінити (припинити, перетворити) існуючі 

між сторонами правовідносини тощо. 

Залежно від обраного позивачем способу захисту свого права позови поділяються на 

позови: про присудження, про визнання, перетворювальні. 

Позови про присудження - це позови, спрямовані на поновлення порушеного права і 

усунення наслідків правопорушення. Позови про присудження пред'являються, як правило, в 

тих випадках, коли право позивача вже порушено і необхідно здійснити певні дії для його 

відновлення. Прикладами позовів про присудження є позови про стягнення боргу за договором 

позики, про стягнення аліментів тощо. 

Позови про визнання - це позови, спрямовані на усунення непорозумінь між сторонами з 

приводу наявності чи відсутності визначених правовідносин між ними (визнання права 

власності, авторства тощо). Позови про визнання можна поділити на два види: позитивні 

позови щодо визнання, які містять вимогу підтвердити визначені правовідносини, і позови 

негативні, що характеризуються проханням підтвердити відсутність визначених правовідносин. 

Позови перетворювальні спрямовані на зміну або припинення правових відносин, які 

існують між сторонами (позови щодо припинення договору найму жилого приміщення, 

розірвання шлюбу тощо). 

У літературі зазначаються й інші підстави класифікації позовів. Наприклад, за характером 

інтересів, які захищаються, позови поділяють на: особисті; позови на захист суспільних 

інтересів; позови на захист інших осіб; позови на захист невизначеного кола осіб (групові 

позови) тощо. 

2.Підстави позову та їх види (активні, пасивні) 

  Право на захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав зведено на 

конституційний рівень. Водночас право на захист порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав, шляхом звернення до суду, є засобом поновлення порушених прав. Згідно із статтею 3 

Цивільного процесуального кодексу України, кожна особа має право в порядку, встановленому 

цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав, свобод чи інтересів. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися 

органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або 

державні чи суспільні інтереси. Засобом такого захисту є позов, зовнішнім проявом якого 

виступає позовна заява. Саме тому так важливо дослідити передумови права на пред'явлення 

позову і умови його належного здійснення. 



Підстава позову - це частина позову, що відображає обставини, якими позивач 

обґрунтовує свої вимоги, і докази, що підтверджують позов.  

Активні підстави позову – це підстви позову, які підтверджують, що спірне право 

належить позивачу, а на відповідача покладені певні обов’язки. До їхнього складу входять 

також факти, які обґрунтовують належність доказів до справи, те що позивач і відповідач є 

суб’єктами прав та обов’язків спірних правовідносин.  

Пасивні підстави позову становлять факти, з яких убачається, що відповідач учинив дії, 

спрямовані на заперечення права позивача або утвердження за собою права, яке йому не 

належить. Ці факти обґрунтовують необхідність подання позову та захисту прав чи інтересів 

позивача. Вони свідчать, що право позивача порушено, оспорено чи не визнано, є загроза його 

порушення чи необхідність у зміні існуючих між сторонами правовідносин» . 

У теорії цивільного процесу право на пред'явлення позову пов'язують з наявністю 

певних передумов. Виділяють загальні та спеціальні передумови. 

   

Загальні передумови, які стосуються всіх категорій справ: 

- наявність у позивача цивільної процесуальної правоздатності, що дозволяє йому бути 

стороною у процесі; 

- позовна заява підлягає розгляду і вирішенню судами у порядку цивільного 

судочинства; 

- відсутність рішення суду, що набрало законної сили, ухваленого у тотожній справі; 

- відсутність рішення третейського суду, прийнятого у межах його компетенції, щодо 

спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. 

  Спеціальні передумови застосовується лише у деяких категоріях справ, прямо 

передбачених законом:  

 До суб’єктивних передумов належить процесуальна правоздатність позивача і 

відповідача, процесуальна заінтересованість особи. 

Об’єктивні передумови права на звернення з позовом до суду підрозділяються на 

позитивні та негативні.  

Позитивні передумови – це передумови, наявність яких є необхідною для реалізації 

права на звернення до суду. До них належать: належність справи до цивільної юрисдикції суду; 

правовий характер вимоги позивача. При відсутності даних передумов процес не може бути 

порушений, оскільки позивач не має права на звернення до суду. 

  Негативними вважаються передумови, з відсутністю яких закон пов’язує можливість 

звернення з позовом. До них належать: відсутність рішення, що набрало законної сили, 

винесеного по спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; 

відсутність ухвали суду, яка набрала законної сили, про прийняття відмови позивача від позову 

або про визнання мирової угоди сторін; відсутність у провадженні суду справи по спору між 

тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; відсутність укладеного 

між сторонами договору про передачу даного спору на вирішення третейського суду. 



Порядок здійснення права на пред'явлення позову, встановлений законом, в теорії 

отримав назву умов здійснення права.  Ці умови наступні: 

1) визнання особи суб’єктом цивільно-процесуального права (правоздатність); 

2) встановлення наявності спору між сторонами; 

3) відсутність рішення суду, що набрало законної сили в тотожній справі; 

4) відсутність угоди про передачу даного спору між сторонами на вирішення третейського 

суду. 

  

Загальні умови пред’влення позову:  

- по-перше, підсудність спору даному суду; 

- по-друге, дієздатність позивача; 

- по-третє, дотримання належної форми позовної заяви. 

Таким чином, право на позов — це єдине матеріальне і цивільне процесуальне поняття, яке 

має матеріальний зміст і процесуальну форму. Тому в цивільному процесуальному праві не 

може бути самостійного права на звернення до суду, відірваного від права на позов в 

матеріальному розумінні і навпаки. Єдність матеріально-правового змісту права на позов і його 

процесуальної форми визначається тим, що право на позов — це право на відновлення 

порушеного права в певній, встановленій законом процесуальній формі, в певному 

процесуальному порядку, яка забезпечує об'єктивність і реальність захисту.  

 3. Порядок та підстави зміни позову, об’єднання і роз’єднання кількох позовних 

вимог. 

 

 Зміна підстав позову можлива, якщо у процесі розгляду справи встановлюється 

невідповідність між фактами, що обґрунтовують позов, і обставинами, за якими така вимога 

може бути задоволена. Зміна підстави позову означає, що замість юридичних фактів, які 

обґрунтовують позовну вимогу, викладені нові. 

Зміна предмета позову має місце, коли у процесі розгляду справи позивач замість 

первісних вимог заявляє нові матеріально-правові вимоги. При уточненні, доповненні чи 

конкретизації формулювання вимоги предмет позову залишається незмінним, а змінюється, як 

правило, зміст позову - збільшується або зменшується спірна сума або пред'являється 

альтернативна вимога. Зміна предмета позову можлива у межах спірних правовідносин, якщо 

така зміна слугує захисту інтересів і відповідає дійсним взаємовідносинам сторін у справі.  

У заявленому в суді позові позивач має право змінити або тільки предмет позову, або 

тільки його підставу. Одночасна зміна підстав та предмета позову у процесі призводить до 

зміни позову в цілому і має бути оформлена окремою позовною заявою за правилами ст. 119 

ЦПК. 

Для захисту своїх прав позивач може також збільшити або зменшити розмір позовних 

вимог. У такому випадку предмет і підстава позову залишаються незмінними, змінюється лише 

розмір матеріального об'єкта позову. У разі збільшення розміру позовних вимог позивач, до 

звернення в суд з відповідною заявою, повинен сплатити несплачену суму судового збору. 



Якщо позивачем зменшений розмір позовних вимог, сплачена ним сума судового збору 

повертається за ухвалою суду в розмірі переплаченої суми (ст. 7 ЗУ "Про судовий збір").  

Об'єднання позовів полягає в тому, що в одному провадженні у справі може бути 

об'єднано декілька вимог, пов'язаних між собою, одного і того ж позивача до того ж самого 

відповідача чи до різних відповідачів або за позовами різних позивачів до одного і того ж 

відповідача (ст. 188 ЦПК). Об'єднання позовів сприяє економії процесуальних засобів і є 

перешкодою для прийняття судом протилежних рішень. 

Розглядаючи питання про об’єднання позовів в одну справу, слід визнати, що суд не 

зобов’язаний об’єднувати зустрічний позов із первісним позовом в одну справу, а також позови 

третіх осіб із самостійними вимогами щодо предмета спору. Зустрічний чи інший позов, 

зокрема третьої особи з самостійними вимогами, має об’єднуватися в одне провадження з 

первісним позовом, якщо позови взаємопов’язані і їх спільний розгляд є доцільним. 

Критеріями доцільності об’єднання таких позовів, які передбачені законом, є позови, що 

виникають з одних правовідносин, або коли вимоги за позовами можуть зараховуватися, або 

коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення 

первісного позову. Спір щодо одного предмета має спонукати об’єднання вимог різних суб’єктів 

в одну справу. Наприклад, коли йдеться про розподіл спільної сумісної власності, до якої 

належить об’єкт (квартира, будинок), придбаний у кредит, то вимоги кредитної установи мають 

бути об’єднані в одне провадження з первісним позовом. У цій конкретній ситуації неможливо 

встановлювати права осіб на об’єкт без встановлення обов’язків нового власника перед 

кредиторами.  

Об'єднанням позовів забезпечується правильність і одностайність розгляду та вирішення 

окремих цивільних вимог, які можуть бути розглянуті як самостійні справи, але об'єднуються 

однорідністю вимог. 

Під однорідністю вимог необхідно розуміти вимоги, які випливають з одних і тих же 

правовідносин, зокрема; поновлення на роботі і виплата середнього заробітку за вимушений 

прогул; з сімейних правовідносин — розірвання шлюбу, стягнення аліментів на утримання 

дітей, поділ майна тощо. 

Для об'єднання в одне провадження кількох однорідних вимог одного позивача до того ж 

самого відповідача не будуть перешкодою обставини, які свідчать, що одні з них підвідомчі 

суду, а інші — арбітражному суду, оскільки всі вимоги підлягають розгляду в суді. 

Об'єднання позовів можливе за ініціативою позивача (ст. 188 ЦПК), коли декілька 

однорідних позовних вимог об'єднується в одній позовній заяві, що найчастіше зустрічається на 

практиці. Але кожна з вимог може бути пред'явлена до суду окремою позовною заявою і якщо в 

його провадженні буде декілька справ, то сторони можуть просити суд об'єднати їх для 

сумісного розгляду. Об'єднання позовів може бути зроблено під час провадження по одному з 

них, коли до пред'явленого в суді додаються нові вимоги, що допускається згідно з ст. 188 ЦПК 

в межах зміни позовних вимог — предмета або підстави позову, збільшення позовних вимог. 

Об'єднання позовів можливе також за ініціативою суду. Суддя, ґрунтуючись на ст. 188 ЦПК, 

може постановити ухвалу про об'єднання в одне провадження кількох однорідних позовних 

вимог, за позовами одного й того ж позивача до того ж самого відповідача чи до різних 

відповідачів або за позовами різних позивачів до одного й того ж відповідача. При об'єднанні 

позовів кожна з вимог зберігає самостійне значення і всі вони підлягають вирішенню судом 



сумісно в одному процесі. По кожній з них він повинен дати відповідь в своєму рішенні про 

задоволення позову або про відмову в позові повністю чи частково . 

Результати вирішення однієї вимоги можуть впливати на вирішення інших (поновлення 

на роботі і виплата заробітної плати за вимушений прогул). Якщо щодо якої-небудь позовної 

вимоги, до якої сторони подавали докази і давали пояснення, не постановлено рішення, то 

такий недолік може бути виправлено постановленням додаткового рішення (ст. 270 ЦПК). 

Залежно від обставин справи суддя вправі постановити ухвалу про роз'єднання одного 

або декількох об'єднаних в одне провадження позовів у самостійне провадження, якщо їх 

сумісний розгляд утруднює вирішення справи (ст. 188 ЦПК). Так, коли разом з розірванням 

шлюбу заявлена вимога про поділ сумісного майна подружжя і такий поділ впливає на інтереси 

інших осіб, то така вимога виділяється в самостійне провадження.  

4. Процесуальний порядок реалізації права на позов. Форма і зміст позову.  

Право на звернення до суду за судовим захистом посідає важливе місце серед інших прав, 

що забезпечують захист порушеного чи оскаржуваного права або охоронюваного законом 

інтересу. 

Право на позов є по суті поняттям збірним, оскільки воно поєднує в собі: право на 

пред'явлення позову та право на задоволення позову. 

Право на пред'явлення позову — це право відкрити та підтримувати судовий розгляд 

конкретного матеріально-правового спору в суді першої інстанції з метою його вирішення. Це 

— право на правосуддя по конкретному матеріально-правовому спору. 

Право на позов — самостійне суб'єктивне право. Як усяке суб'єктивне право, право на 

позов є не у всіх осіб, а лише у конкретних осіб з конкретних справ за наявності певних умов 

(передумов). 

До порядку (умов) реалізації права на пред'явлення позову належать: 

1. Підсудність справи даному суду. 

Якщо спір не підсудний даному суду, суддя відмовить у прийнятті позовної заяви не тому, що 

немає права на пред'явлення позову, а тому, що відсутня передбачена законом умова реалізації 

права на пред'явлення позову. 

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 (ст. 186 ЦПК України). 

2. Процесуальна дієздатність позивача. 

Дана обставина повинна бути встановлена суддею, що приймає заяву. Доказами, що 

підтверджують наявність або відсутність дієздатності, є паспорт, рішення суду (для визнаних 

обмежено дієздатними та недієздатними), свідоцтво про шлюб. 

3. Наявність належно оформлених повноважень на підписання або пред'явлення позовної 

заяви. 

Позовна заява подається до суду першої інстанції в письмовій формі та підписується позивачем 

або його представником ( ст. 175 ЦПК України). 

Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається 

довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження (ст. 175 ЦПК України). 

4. Сплата судового збору. 

5. Дотримання реквізитів позовної заяви. 



Пред'явлення позову до суду являє собою реалізацію позивачем права на пред'явлення позову. 

Саме з цією процесуальною дією пов'язується початок процесу у справі. Наявність права на 

пред'явлення позову є обов'язковим для порушення провадження у справі. Крім того 

необхідним є дотримання умов, порядку і форми реалізації цього права. 

Позовна заява має відповідати вимогам щодо її змісту. Зокрема, згідно із ст. 175 ЦПК 

реквізитами позовної заяви є:  

1) найменування суду, до якого подається заява;  

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо 

позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або 

місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;  

3) зміст позовних вимог (позивач також має право об'єднати в одній позовній заяві кілька 

пов'язаних між собою вимог);  

4) ціна позову щодо вимог майнового характеру;  

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;  

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення 

від доказування;  

7) перелік документів, що додаються до заяви.  

Позовна заява обов'язково підписується позивачем або його представником із зазначенням 

дати її подання. 

До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору, довіреність чи 

інший документ, що підтверджує повноваження представника, якщо позовна заява подається 

представником позивача. У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод 

та інтересів іншої особи, в заяві мають бути зазначені підстави такого звернення. Позовна заява, 

подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити також відомості про 

забезпечення доказів або позову. 

Законами можуть встановлюватися й інші вимоги, яким має відповідати позовна заява. 

Відповідно до ст.175 ЦПК позовна заява подається в письмовій формі і повинна містити: 

- найменування суду, до якого подається заява; 

- повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для 

фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних 

осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, 

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і 

організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а 

також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його 

наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі 

відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та 

адреси електронної пошти; 



- зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок 

сум, що стягуються чи оспорюються; 

- зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом 

чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить 

закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох 

відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 

- виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що 

підтверджують вказані обставини; 

- відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в 

тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання 

спору; 

- відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, 

якщо такі здійснювалися; 

- перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не 

можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у 

позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано 

до заяви; 

попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує  

понести у зв’язку із розглядом справи; 

- підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж 

відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. 

До  позовної заяви додаються: (ст.177 ЦПК)  

- документ про сплату судового збору або зазначається підстава звільнення від сплати 

судового збору; 

- документ, що підтверджує повноваження представника (якщо позовну заяву подає 

представник); 

- клопотання та заяви позивача про звільнення (відстрочення, зменшення) від сплати 

судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів тощо (за необхідності); 

- копії позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості 

відповідачів і третіх осіб (виключення: позови, що виникають з трудових правовідносин; 

про відшкодування шкоди, завданої завданою каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або 

смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або 

суду). 

За подання позову особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому Законом України 

«Про судовий збір». 

 

 

Викладач ______________Панченко Л.О. 
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