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1. Поняття «заходи процесуального примусу», їх види 

 

 Правовий примус виявляється у різних формах юридичної відповідальності: 

кримінальної, адміністративної, дисциплінарної і майнової, а також у застосуванні 

уповноваженими державними органами та посадовими особами інших заходів примусового 

впливу щодо осіб, які не виконують вимоги правових норм. 

 Юридична відповідальність полягає у застосуванні заходів правового примусу до 

правопорушників з метою покарання особи, яка вчинила правопорушення. Заходи захисту (від-

новлення) правопорядку — це різновид правового примусу, який застосовується для поновлення 

нормального стану правовідносин через спонукання суб’єктів права до виконання тих чи інших 

обов’язків. 

Цивільний процесуальний примус — це сукупність передбачених ЦПК заходів 

примусового впливу, які покликані забезпечити виконання обов’язків учасниками процесу та 

належне виконання завдань цивільного судочинства.  

Заходи процесуального примусу — це процесуальні дії, що застосовуються за ухвалою 

суду до осіб, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають ефективному розгляду і 

вирішенню справ. 

Процесуальний порядок застосвування заходів процесуального примусу при розгляді 

цивільних справ визначено Розділом 1 Главою 9 ЦПК України. 

Статтею 144 ЦПК визначено види заходів процесуального примусу: 

  - попередження; 

  - видалення із залу судового засідання; 

  - тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; 

  - привід; 

- штраф. 

Тимчасове вилучення доказу для дослідження його судом — це захід процесуального 

примусу, що полягає у відібранні за ухвалою суду документа чи іншого об'єкта матеріального 

світу, який може бути доказом в цивільній справі, від його володільця з метою дослідження 

його в суді. 

Особи, яким направлено ухвалу суду про витребування доказів, зобов'язані неухильно її 

виконати і надати суду наявні в них докази. Якщо такі особи не мають можливості подати 

доказ, якого вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, вони зобов'язані повідомити 

про це суд із зазначенням відповідних причин протягом 5 днів з дня отримання ухвали (ст. 83 

ЦПК). Підставою застосування такого заходу, як тимчасове вилучення доказів для 

дослідження судом, є протиправне перешкоджання здійсненню цивільного судочинства у формі 

неподання без поважних причин письмових чи речових доказів, що витребувані судом, та 

неповідомлення причин їх неподання. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом 

полягає у припиненні володіння і, як наслідок, — користування й розпорядження особою, яка 

вчинила правопорушення, певною річчю або документом. 

Умовою застосування цього заходу процесуального примусу є наявність ухвали суду про 

витребування письмових чи речових доказів (ст. 84 ЦПК), яка має характер владного 

правозастосовного акта, на підставі якого встановлюється обов'язок у певної особи надати суду 

витребуваний доказ або повідомити про причини його неподання. За невиконання цього 



обов'язку без поважних причин суд постановляє ухвалу про тимчасове вилучення письмового 

чи речового доказу, яка є підставою примусового здійснення цього обов'язку. 

Виконання ухвали суду про тимчасове вилучення письмових або речових доказів для 

дослідження судом покладається на державну виконавчу службу. 

Привід свідка. Відповідно до ст.69 ЦПК свідок зобов'язаний з'явитися до суду у 

визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини, а у разі неможливості 

прибуття за викликом суду — завчасно повідомити про це суд. 

Примусовому приводу свідок може бути підданий за таких умов:  

1) його належним чином повідомили про час і місце судового засідання;  

2) він не з'явився в судове засідання без поважних причин або не повідомив про причини своєї 

неявки;  

3) він не підпадає під категорію осіб, до яких не дозволяється застосовувати цей захід.  

Якщо в діяннях свідка є ознаки злісного ухилення від явки до суду, його також можна 

притягти до адміністративної відповідальності (ч. 1 ст. 185-3 КпАП). 

Привід свідка може бути здійснений за місцем: 1) провадження в справі; 2) проживання, 

роботи чи навчання особи, яка підлягає приводу. 

Процесуальний закон встановлює заборону застосовувати привід до суду щодо: (ст.147 ЦПК) 

1) осіб, які не можуть бути допитані як свідки; 

  2) малолітніх і неповнолітніх осіб;  

3) вагітних жінок;  

4) інвалідів 1 і 2 груп;  

5) осіб, які доглядають дітей віком до 6 років або дітей-інвалідів. 

При постановленні ухвали про привід свідка суд повинен з'ясувати, чи не належить свідок до 

однієї з зазначених вище категорій. 

 Ухвала про привід свідка направляється для виконання до відповідного органу 

внутрішніх справ, начальник якого визначає конкретну посадову особу-виконавця. 

Підставою застосування приводу є протиправне перешкоджання здійсненню цивільного 

судочинства у формі неявки в судове засідання свідка без поважних причин або 

неповідомлення свідком причин неявки. Основною умовою застосування процесуального 

примусу є наявність доказів, які підтверджують належність виклику свідка до суду.  

Привід свідка здійснюється органами внутрішніх справ і регулюється Законом України 

"Про національну поліцію". 

У разі посилання особи, яка підлягає приводу, на хворобу чи інші обставини, що 

фактично перешкоджають виконанню приводу, негайно повідомляється суд, який постановив 

ухвалу. До повідомлення додаються: рапорт виконавця, копії листків непрацездатності та інші 

документи, що підтверджують зазначені обставини. 



 До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів процесуального примусу за 

одне й те саме правопорушення. 

2. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу 

Заходи процесуального примусу застосовуються у разі порушення певних правил 

цивільного судочинства. Однак їх не можна розглядати як вид відповідальності, а тим більше 

покарання, оскільки заходи процесуального примусу покликані забезпечити виконання правил 

цивільного судочинства, а не покарати особу. Тобто заходи процесуального примусу є по суті 

превентивними заходами, які застосовуються для припинення протиправних дій або для 

запобігання їх негативним наслідкам. 

ЦПК у ст. 143 встановлює підстави та загальний порядок застосування судом заходів 

процесуального примусу з метою забезпечення виконання особами необхідних процесуальних 

дій та дотримання правил поведінки в суді. Застосування судом заходів процесуального 

примусу спрямоване на припинення правопорушення, відновлення порушеного права та 

забезпечення виконання обов'язків. 

Заходи процесуального примусу — це процесуальні дії, що застосовуються за ухвалою 

суду до осіб, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають ефективному розгляду і 

вирішенню справ. 

Підстави застосування заходів процесуального примусу: 

-  реалізація принципу поваги до суду; 

-  необхідність дотримання порядку у судовому засіданні; 

-  необхідність забезпечення додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних 

дій; 

-  виховна мета; 

-  необхідність дотримання адвокатами, прокурорами правил професійної етики. 

-  спрямованість на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин 

справи. 

Заходи процесуального примусу застосовуються судом негайно після вчинення 

порушення шляхом постановлення ухвали. 

Порушення встановлених у суді правил, тобто порушення порядку під час судового 

засідання, зокрема невиконання розпоряджень головуючого, є підставою для застосування до 

осіб таких заходів процесуального примусу, як попередження та видалення із залу судового 

засідання. Протиправне перешкоджання особами здійсненню судочинства може дістати вияв у 

різноманітних діях, наприклад у недопущенні учасників процесу до залу судового засідання чи 

до виступу, неподанні письмових чи речових доказів, що витребувані судом, без поважних 

причин або без повідомлення причин їх неподання, неприбутті в судове засідання свідка, якого 

було викликано до суду, без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття, 

тобто йдеться про порушення не конкретних, встановлених законом правил, а про такі дії, що, 

на думку суду, створюють перешкоди для здійснення судочинства. 

Ознаками заходів процесуального примусу є: 



1) це процесуальні дії; 

  2) право їх застосовувати має лише суд, який розглядає цивільну справу; 

  3) про їх застосування суд постановляє ухвалу в судовому засіданні;  

4) ці дії застосовуються у зв'язку з процесуальними порушеннями осіб — учасників 

цивільного процесу або інших осіб, присутніх у залі судового засідання (недотриманням 

встановлених у суді правил або протиправним перешкоджанням здійсненню цивільного 

судочинства); 

  5) ці заходи мають особистий немайновий характер, оскільки спрямовані на особу 

порушника, а не на його майно;  

6) вони мають примусовий характер, тобто застосовуються до порушника без його згоди;  

7) ці дії спрямовані на забезпечення нормального ходу судового розгляду. 

Отже, заходи процесуального примусу є реакцією суду на ті правопорушення, які 

допустили учасники процесу або інші особи, присутні в залі судового засідання, і які заважають 

подальшому розгляду справи. Тому їх застосування є виключним правом суду. Застосування 

заходів процесуального примусу можливе судами всіх ланок судової системи, однак виключно 

під час судового засідання. 

Суд застосовує заходи процесуального примусу негайно після вчинення особою 

порушення шляхом постановлення відповідної ухвали, яка відповідно до ст. 247-248 ЦПК 

заноситься до журналу судового засідання. Така ухвала не впливає на рух справи, а тому не 

може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду. Проте заінтересовані 

особи можуть оскаржити цю ухвалу разом із рішенням відповідного суду.  

Судовий розпорядник також наділений відповідно до ст. 68 ЦПК певними 

повноваженнями із забезпечення порядку в судовому засіданні. Так, він забезпечує належний 

стан залу судового засідання і запрошує до нього учасників цивільного процесу; оголошує про 

вхід суду до залу судового засідання, про вихід суду із нього, слідкує за дотриманням порядку 

особами, присутніми у залі судового засідання; приймає від учасників цивільного процесу та 

передає документи і матеріали суду під час судового засідання; виконує розпорядження 

головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта; запрошує до залу судового 

засідання свідків та виконує розпорядження головуючого про приведення їх до присяги тощо. 

Заходи процесуального примусу можна поділити на 2 види:  

- заходи, що призначаються за дії особи (попередження, видалення із залу судового засідання),  

- заходи, що призначаються за бездіяльність (тимчасове вилучення доказів для дослідження 

судом, привід). 

Залежно від спрямованості заходи процесуального примусу можна поділити на 2 групи: 

1) ті, що застосовуються до порушників порядку в залі судового засідання (попередження і 

видалення із залу судового засідання); 

2) ті, що забезпечують процес доказування (тимчасове вилучення доказів для дослідження 

судом і привід). 



Попередження та видалення із залу судового засідання, можуть бути застосовані судом 

до осіб, які не дотримуються порядку в судовому засіданні або не виконують розпоряджень 

головуючого. Підставою для видалення особи із залу судового засідання може бути повторне 

вчинення порушення після того, як суд застосував попередження. 

Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом застосовується до осіб, у яких вони 

є, але які не подають цих доказів без поважних причин або без пояснення причин їх неподання. 

Привід застосовується до свідків, які були викликані судом, але не з'явилися в судове засідання 

без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття. 

Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання своїх 

обов'язків, що є ознакою стимулюючої функції інституту процесуального примусу. 

Застосування процесуального примусу не є кінцевою метою, воно є засобом для забезпечення 

виконання тих чи інших процесуальних обов'язків. Так, наприклад, застосування попередження 

до особи не звільняє її від обов'язку дотримуватися порядку в судовому засіданні, а навпаки, є 

нагадуванням про такий обов'язок. 

Суд не може за одне й те саме порушення особи застосовувати до неї одночасно кілька 

заходів процесуального примусу, що є важливою гарантією захисту прав, свобод та інтересів 

особи. Це положення деталізує принцип, закріплений в ст. 61 Конституції, про те, що ніхто не 

може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 

правопорушення. Застосування заходу процесуального примусу не виключає можливості 

застосування до особи заходів юридичної відповідальності, зокрема за прояв неповаги до суду.  

 

3. Попередження та видалення із залу судового засідання. 

Попередження — це роз'яснення порушнику проте, що його поведінка не відповідає 

встановленим у суді правилам і що йому слід припинити вчинення подібних дій, інакше він 

буде підданий більш суворому примусовому заходу. (ст.145 ЦПК) 

Змістом попередження є як інформування особи про здійснення нею протиправної 

поведінки, так і вимога до особи про те, від яких дій вона має утриматися, або які дії вона 

повинна виконати для припинення правопорушення. 

Про застосування попередження суд постановляє ухвалу (зазвичай в усній формі), у якій 

зазначає порушення, що стало підставою для попередження, і повідомляє про те, що у разі 

повторного вчинення такого порушення або його продовження особу буде видалено із залу 

судового засідання. 

Попередження може бути застосовано судом до учасників цивільного процесу (осіб, які 

беруть участь у справі, та інших учасників цивільного процесу) та осіб, які не є учасниками 

процесу, але присутні в судовому засіданні. 

Видалення із залу судового засідання є крайнім заходом процесуального примусу за 

порушення порядку під час судового засідання або невиконання розпоряджень головуючого. 

Воно застосовується до особи, яка повторно допускає порушення або продовжує його чинити 



після застосування до неї попередження, тобто воно спрямоване на припинення протиправної 

поведінки особи. 

Про видалення особи із залу судового засідання суд постановляє ухвалу (зазвичай в усній 

формі); її не може бути оскаржено окремо, але заперечення проти неї можуть бути включені до 

скарги на судове рішення, ухвалене за результатами розгляду справи. Особа зобов'язана 

негайно виконати ухвалу і залишити залу судового засідання. Якщо вона не виконує 

добровільно ухвалу, тоді її виводить із залу судовий розпорядник. 

Видалення із залу судового засідання перекладача має свої особливості. У разі повторного 

вчинення перекладачем порушення або його продовження суд оголошує перерву з метою 

заміни перекладача, оскільки просте видалення перекладача призведе до позбавлення 

можливостей особи, яка не володіє або недостатньо володіє мовою судочинства, доводити в 

суді свою позицію. Видалення із залу судового засідання, як і попередження застосовується до 

осіб, які беруть участь у справі, інших учасників цивільного процесу, а також осіб, які не є 

учасниками цивільного процесу, але присутні в судовому засіданні, у разі повторного 

невиконання розпоряджень головуючого чи повторного порушення порядку під час судового 

засідання. При цьому повторність має місце тільки в тому випадку, коли особа, до якої вже 

застосовувалося попередження за порушення порядку під час судового засідання або 

невиконання розпоряджень головуючого, вчиняє аналогічне порушення вдруге в межах одного 

судового засідання. 

З точки зору забезпечення порядку під час судового засідання видалення з залу судового 

засідання є заходом припинення порушення, оскільки фактично унеможливлює подальше 

порушення встановленого порядку цією особою. Видалення із залу судового засідання 

оформляється ухвалою судді, яка заноситься до журналу судового засідання і не підлягає 

оскарженню. Якщо порушення в судовому засіданні набуває ознак адміністративного 

правопорушення, суд робить перерву та вживає заходів до складання протоколу про 

адміністративне правопорушення. Сторони, свідки, треті особи за непідкорення 

розпорядженню головуючого або порушення порядку під час судового засідання несуть 

адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу. 
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