
 

 
Лекція 12 

з дисципліни Цивільний процес  

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема лекції 2.4. Судові  рішення суду першої інстанції 

 

План 

1. Поняття «судові рішення», їх суть та види.  

2. Ухвала суду. Відповідальність за невиконання судових рішень.  

3. Вимоги до рішення суду, його законність.  

4. Порядок постановлення рішення суду, його форма і зміст. Процесудра проголошення 

рішення суду. 

Самостійна робота: 

1. Ухвали суду, їх зміст, порядок постановлення. 

2. Окрема ухвала суду. Підстави для постановлення окремої ухвали суду. 

3. Письмові та усні ухвали суду, порядок їх постановлення. 

4. Доведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважає встановленими. 

5. Усунення недоліків судового рішення. Виправлення описок у судовому рішенні. 

6. Додаткові рішення. Роз’яснення рішення суду. 
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1. Поняття «судові рішення», їх суть та види. 

 Діяльність суду проходить у порядку, визначеному законом, у чіткій цивільній 

процесуальній формі, що включає процесуальне закріплення діяльності суду як органу 

державної судової влади.Суд при розгляді та вирішенні цивільних справ може постановляти 

різні процесуальні акти, серед них рішення та ухвали. 

  Суди апеляційної та касаційної інстанцій виносять рішення та ухвали, суд, який 

переглядає справу за нововиявленими та винятковими обставинами – ухвали.  

 Значення судових рішень (постанов) полягає у тому, що в них закріплюються владні 

волевиявлення суду щодо усіх питань, які виникають у ході розгляду та вирішення цивільної 

справи у суді. Отже, у порядку цивільного судочинства суди ухвалюють рішення, 

постановляють ухвали та видають судові накази. 

      Судове рішення — це висновок суду як акт судового права, в якому застосовуються 

норми матеріального та процесуального права при вирішенні судом цивільних справ. 

 Судове рішення – це акт правосуддя, що здійснює захист суб'єктивних прав шляхом 

застосування норм права для вирішення спору по суті та встановлення фактів, що мають 

юридичне значення. 

 Відповідно до положень ст. 258 ЦПК існують наступні види судових рішень: 1) ухвали; 

2) рішення; 3) постанови; 3) судові накази. 

  Загальною рисою, яка об'єднує всі види судових рішень, є те, що в них дійсно дістає вияв 

реалізація судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між 

сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, тобто справа вирішується 

по суті. Від ухвали рішення суду відрізняється тим, що ним захищаються порушені, невизнані 

або оспорювані права, свободи та інтереси, ухвала суті справи не стосується. 

 Ухвалами суду вирішуються окремі процесуальні питання, а також завершується 

провадження у справі без ухвалення рішення. Перелік питань, що вирішуються судом шляхом 

постановлення ухвал, не є вичерпним. Сюди належать також питання забезпечення доказів, 

забезпечення позову, передачі справи на розгляд іншому суду, роз'яснення рішення, 

виправлення описок і арифметичних помилок в судовому рішенні тощо. 

 Судовий наказ відповідно до ст. 160 ЦПК є особливою формою судового рішення про 

стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна за заявою особи, якій належить 

право такої вимоги. (ст.161 ЦПК) 

 Судові рішення поділяються за наступними критеріями: 

 1) за видом провадження в суді першої інстанції: а) рішення, які прийняті в порядку 

позовного провадження; б) рішення, які прийняті в порядку окремого провадження; в) рішення, 

які прийняті в наказному провадженні (судовий наказ); 

 2) рішення, які приймаються в порядку позовного провадження, в свою чергу можуть 

поділятися на види за тією самою ознакою, за якою поділяються позови (за процесуальною 

метою). Відповідно, суд ухвалює рішення а) про присудження; б) про визнання; в) 

перетворювальні (конститутивні); 

 3) залежно від виду інстанції суду рішення поділяються на: а) рішення суду першої 

інстанції (ст.ст. 265-268 ЦПК; б) постанова суду апеляційної інстанції (ст. 382 ЦПК); постанова 

суду касаційної інстанції (ст. 416 ЦПК); 

 4) за суб'єктним складом суду рішення поділяються на: а) рішення, які ухвалені суддею 

одноособово; б) рішення, які ухвалені в колегіальному складі; 



 5) за змістом рішення суду можуть бути основними та додатковими. Так, основним є 

рішення суду, що вирішує по суті вимоги, з приводу яких було відкрито провадження у справі. 

Додаткове рішення суду ухвалюється в разі нерозв'язання в основному рішенні окремих вимог, 

щодо яких розглядалася справа. 

 Законодавець також передбачає наявність заочного рішення, тобто такого, яке 

ухвалюється у разі, якщо немає відомостей про причину неявки відповідача, повідомленого 

належним чином, або причина його неявки визнається судом неповажною. 

 

2.  Ухвала суду. Відповідальність за невиконання судових рішень.  

Ухва́ла — письмове або усне судове рішення, яким вирішуються питання, пов'язані з 

процедурою розгляду справи, та інші процесуальні питання.  

Ухвала є актом застосування судом норм процесуального права. 

Відповідно до ст. 260 ЦПК ухвала, що викладається окремим документом, складається з: 

1) вступної частини із зазначенням: 

а) дати і місця її постановлення; 

б) найменування суду, прізвища та ініціалів судді (суддів); 

в) імен (найменувань) учасників справи; 

2) описової частини із зазначенням суті клопотання та імені (найменування) особи, яка його 

заявила, чи іншого питання, що вирішується ухвалою; 

3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов висновків, і закону, яким 

керувався суд, постановляючи ухвалу; 

4) резолютивної частини із зазначенням: 

а) висновків суду; 

б) строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження. 

      Ухвала, постановлена відповідно до статей 460, 479 та 487 цього Кодексу, також повинна 

відповідати вимогам, що містяться у зазначених статтях. 

Ухвалами судів апеляційної та касаційної інстанцій також вирішуються питання про 

відкриття апеляційного або касаційного провадження. 

Судовий розгляд, яким справа вирішується по суті, закінчується ухваленням рішення 

суду іменем України; інші випадки закінчення розгляду справи (зокрема, закриття провадження 

у справі, залишення заяви без розгляду) оформляються постановленням ухвали. 

Ухвали суду, що набрали чинності, є обов'язковими до виконання.  

Ухвали постановляють місцеві (окружні) суди, адміністративні, господарські суди. 

Окрема ухвала суду — це процесуальний засіб судового впливу на виявлені під час 

судового розгляду порушення законності, а також причини та умови, що цьому сприяли. 

 Згідно із ст. 430 Цивільного процесуального кодексу України суд допускає негайне 

виконання рішень у справах про: 

стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць; 

присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць; 

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної 

особи, - у межах суми стягнення за один місяць; 

поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника; 

відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала; 

розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних 

осіб; 

примусову госпіталізацію чи продовження строку примусової госпіталізації до 

протитуберкульозного закладу; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n9334
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n9470
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83
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встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, 

визначеній Верховною Радою України; 

надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку; 

видачу або продовження обмежувального припису. 

Суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне його виконання у разі стягнення 

всієї суми боргу при присудженні платежів, визначених пунктами 1, 2 і 3 частини першої цієї 

статті. 

Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах, 

вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено 

цим розділом. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням рішень інших органів (посадових 

осіб), вирішуються судом за місцем виконання відповідного рішення. 

Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили, є його 

примірник в електронній формі, надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку інформаційної взаємодії між 

Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції 

України спільно з Державною судовою адміністрацією України (ч. 2 ст. 431 ЦПК України). 

За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких 

воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів 

громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого 

рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено 

на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, чи резолютивною частиною 

рішення передбачено вчинення кількох дій, суд має право за заявою стягувачів видати кілька 

виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним 

виконавчим листом, або зазначити, що обов’язок чи право стягнення є солідарним. 

Виконавчі документи про стягнення судового збору надсилаються судом до органів 

державної виконавчої служби. Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за 

заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає 

копію документів, які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову. Для 

якомога скорішого вирішення питання з виконання судового рішення може розглядатися 

питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - 

юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших 

органів (посадових осіб). Дане питання вирішується судом за місцезнаходженням органу 

державної виконавчої служби за поданням державного виконавця або за місцезнаходженням 

виконавчого округу за поданням приватного виконавця. Суд негайно розглядає таке подання 

без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного 

виконавця, приватного виконавця. У разі невиконання судового рішення особа, на користь якої 

вирішено питання має право на оскарження дій чи бездіяльності державного або приватного 

виконавця до вищестоящого органу чи безпосередньо до суду. 

Кримінальна відповідальність 

Згідно із ст. 382 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за 

невиконання судового рішення: 

Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної 

сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. 
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Ті самі дії, вчинені службовою особою, - 

караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою, 

яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за 

злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним 

законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам 

юридичних осіб, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, 

рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку 

Конституційного Суду України - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми 

років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. 

Відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, та 

рішення про поновлення на роботі 

Відповідно до ст. 75 ЗУ “Про виконавче провадження” у разі невиконання без поважних 

причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, 

та рішення про поновлення на роботі виконавець виносить постанову про 

накладення штрафу на боржника - фізичну особу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, на посадових осіб - 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на 

боржника - юридичну особу - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та 

встановлює новий строк виконання. У разі повторного невиконання рішення боржником без 

поважних причин виконавець у тому самому порядку накладає на нього штраф у подвійному 

розмірі та звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення 

кримінального правопорушення. 

За наявності ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка умисно 

перешкоджає виконанню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги закону про виконавче 

провадження, виконавець складає акт про порушення і звертається до органів досудового 

розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення. 

Судовий контроль за виконанням судових рішень 

Сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо 

вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової 

особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання 

судового рішення порушено їх права чи свободи. 

 

3. Вимоги до рішення суду, його законність.  
 Судовий розгляд, яким справа   вирішується по суті, закінчується ухваленням рішення 

суду іменем України,  в тому числі при відшкодуванні шкоди відповідно до Закону України від 

01.12.1994 р. N 266/94-ВР  "Про порядок відшкодування шкоди,  завданої громадянинові 

незаконними діями органів дізнання, досудового  слідства,  прокуратури  і  суду",  в якому 

вирішуються питання, що  складають  його  зміст  (статті  259 ЦПК).  Інші  випадки  закінчення 

розгляду справи (зокрема, закриття провадження  у  справі,  залишення  заяви  без  розгляду) 

оформляються постановленням ухвали. 

 Судові рішення,  що  набрали  законної сили,  обов'язкові для всіх органів державної 

влади і органів  місцевого  самоврядування, підприємств,  установ, організацій, посадових чи 
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службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій  території  України,  а  у випадках,   

встановлених   міжнародними   договорами,   згода   на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою  України,  -  і  за  її межами. 

 Рішення  суду  як  найважливіший  акт правосуддя покликане забезпечити захист     

гарантованих      Конституцією      України  прав  і свобод людини та здійснення проголошеного 

Основним Законом України принципу верховенства права.  У зв'язку з цим  суди  повинні  

неухильно  додержувати  вимог про законність і обґрунтованість рішення  у   цивільній   справі   

(ст. ст. 264-265, 268 ЦПК). 

 Ухвалене у справі рішення має бути гранично повним, ясним, чітким, викладеним у 

послідовності,  встановленій ст.265 ЦПК  і обов'язково містити вступну, описову, мотивувальну 

та резолютивну частини. 

  Разом з тим рішення не повинно  містити  зайвої  деталізації, яка не має правового 

значення в даній справі, а також незрозумілих словосполучень,  занадто  довгих  речень,  через  

які   викладення фактичних обставин важко сприймається. 

  Рішення є  законним  тоді,  коли  суд,  виконавши  всі вимоги цивільного судочинства 

відповідно до ст.2  ЦПК , вирішив справу згідно з нормами матеріального права, що підлягають 

застосуванню до даних правовідносин.  

  Якщо є    суперечності    між   нормами   процесуального   чи матеріального права,  

які підлягають застосуванню при розгляді  та вирішенні  справи,  то рішення є законним,  якщо 

судом застосовано норми, що мають  вищу  юридичну  силу.  У  разі  наявності  суперечності 

між нормами законів  (кодексів),  що  мають  однакову  юридичну  силу, застосуванню  підлягає  

той  з  них,  який  прийнято пізніше.  При встановленні  суперечностей  між  нормами  права,  

які  підлягають  застосуванню   при   розгляді  та  вирішенні  справи,  суду  також необхідно 

враховувати роз'яснення Пленуму ВСУ, що містяться   в   постанові   від 01.11.1996р. N  9 «Про  

застосування   Конституції   України   при здійсненні правосуддя".  

     Обґрунтованим визнається рішення,  ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих 

обставин,  на які сторони  посилаються  як  на підставу  своїх  вимог і заперечень, 

підтверджених доказами,  які були досліджені в судовому засіданні і  які  відповідають  

вимогам закону  про  їх  належність та допустимість,  або обставин,  що не підлягають 

доказуванню,  а також  якщо  рішення  містить  вичерпні висновки   суду,   що   відповідають   

встановленим   на  підставі достовірних доказів обставинам,  які мають значення для вирішення 

справи.  

 Враховуючи   принцип   безпосередності  судового  розгляду рішення може бути 

обґрунтоване лише доказами, одержаними у визначеному законом порядку та дослідженими в  

тому  судовому  засіданні,   в   якому   ухвалюється   рішення.  Неприпустимим  є витребування і 

приєднання до справи матеріалів на підтвердження висновків і мотивів рішення після його 

ухвалення. 

 При заочному розгляді справи  складання  повного  рішення, яке  слід  називати  

заочним,  може бути відкладено,  проте в силу статті 272 ЦПК повний текст  рішення  

відповідачеві  у будь-якому випадку має бути направлено не пізніше п'яти днів з дня 

проголошення  рішення  суду  або  його  вступної  та  резолютивної частин.  Суд повинен 

ухвалити заочне рішення, яке за своїм змістом має відповідати вимогам статті 265 ЦПК містити 

в собі вступну, описову, мотивувальну та резолютивну частини у визначеній послідовності).  

При цьому в  описовій  частині  заочного  рішення необхідно   вказати,   що   заочний  розгляд  

справи  відбувся  за відсутності  відповідача  (усіх  відповідачів);   у   резолютивній частині 

цього рішення має бути зазначено,  крім загального порядку оскарження,  також строк і порядок 

подання відповідачем заяви  про його перегляд. 

 У необхідних випадках суд зазначає про урахування:   

 - рішення Конституційного Суду України про офіційне  тлумачення Конституції та законів 

України,  які підлягають застосуванню  в  даній  справі  та  при  вирішенні   питання   про 

відповідність  Основному Закону України нормативно-правових актів, перелічених у ст.150  

Конституції України ,  якими  сторони доводять свої вимоги чи  заперечення; 



 - постанов Пленуму    Верховного    Суду   України,   з питання застосування норм 

процесуального та матеріального права, які підлягають застосуванню в даній справі.  

 Вирішуючи за  позовами про визнання питання про наявність або відсутність тих чи 

інших правовідносин, суд при задоволенні позову зобов'язаний   у  необхідних  випадках  

зазначити  в  резолютивній частині рішення і про ті правові наслідки, які тягне за собою таке 

визнання (наприклад, про анулювання актового запису про реєстрацію шлюбу в разі визнання 

його  недійсним,  анулювання  свідоцтва  про право  власності  в разі задоволення позову про 

витребування майна від добросовісного набувача тощо).  

  З метою  запобігання  виникненню  неясності   при   виконанні рішення  у  його  

резолютивній частині зазначається точне та повне найменування  юридичної  особи,  прізвище,  

ім'я  та  по  батькові фізичної особи, відносно яких суд вирішив питання. 

 Рішення   суду   ухвалюється,   оформлюється  письмово  і підписується в нарадчій 

кімнаті суддею,  а  в  разі  колегіального розгляду   -  суддями,  які  розглядали  справу;  воно  

може  бути написаним від руки,  виконаним машинописним способом чи набране на комп'ютері   

в  одному  примірнику.  Рішення  суду  проголошується негайно  після  закінчення  судового  

розгляду  і  прилюдно,  крім випадків, установлених ЦПК. 

 

4. Порядок постановлення рішення суду, його форма і зміст. Процедура проголошення 

рішення суду. 

 Згідно із законом рішення суду викладається у письмовій формі і має відповідати 

вимогам щодо його змісту, передбаченим ст. 265 ЦПК, а саме - обов'язково містити вступну, 

описову, мотивувальну та резолютивну частини. 

У вступній частині рішення зазначаються: час і місце його ухвалення; повне найменування 

суду, що його ухвалив; прізвище та ініціали судді (суддів - за колегіального розгляду) і 

секретаря судового засідання; імена (найменування) сторін та інших осіб, які брали участь у 

справі. 

Описова частина рішення має містити інформацію щодо змісту і підстав позовних вимог 

відповідно до позовної заяви; внесених змін до підстави чи предмета позову, розміру позовних 

вимог, якщо вони мали місце. В описовій частині суд повинен узагальнено викласти: позицію 

відповідача - чи визнає він позов, а якщо визнає, то повністю чи частково, у разі заперечень - у 

чому суть заперечень проти позову; пояснення осіб, які беруть участь у справі; висновки 

органів державної влади або місцевого самоврядування, якщо вони брали участь у справі, а 

також зазначити докази і обставини, для встановлення яких вони досліджувалися. 

У мотивувальній частині рішення зазначаються дані про встановлені судом обставини, що 

мають значення для справи, їх юридичну оцінку та визначені відповідно до них 

правовідносини, а також про оцінку всіх доказів, розрахунки, з яких суд виходив при 

задоволенні грошових та інших майнових вимог. Встановлюючи наявність або відсутність 

фактів, якими обґрунтовувалися вимоги чи заперечення, визнаючи одні та відхиляючи інші 

докази, суд повинен мотивувати свої дії та враховувати, що доказування не може ґрунтуватися 

на припущеннях (ст. ст. 78-80 ЦПК). 

 У цій частині рішення мають міститися:  

- обґрунтування кожного доводу сторін по суті позову;  

- посилання на закони та інші нормативно-правові акти матеріального права, у відповідних 

випадках - на норми Конституції, на підставі яких визначено права та обов'язки сторін у 

спірних правовідносинах, на статті 10,11,60,212 та 214 ЦПК (статті 224-226 - при ухваленні 

заочного рішення) й інші норми процесуального права, керуючись якими суд установив 

обставини справи, права та обов'язки сторін.  



 У разі необхідності повинні наводитися посилання на Конвенцію про захист прав 

людини і основоположних свобод та рішення Європейського суду з прав людини, які згідно із 

Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини" є джерелом права та підлягають застосуванню у даній справі (п. 12 постанови ВСУ від 

18.02.2009 р.№14). 

 Резолютивна частина рішення повинна мати вичерпні, чіткі, безумовні й такі, що 

випливають зі встановлених фактичних обставин, висновки по суті розглянутих вимог. 

Резолютивна частина рішення суду має важливе значення, оскільки в ній стисло та у 

остаточному вигляді представлені висновки судового розгляду. 

Зокрема, зазначаються: 

1) висновок суду про задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково;  

2) висновок суду по суті позовних вимог: які саме права позивача визнано або поновлено; 

3) розмір грошових сум чи перелік майна, присуджених стороні;  

4) вартість майна, яке належить стягнути з відповідача, якщо при виконанні рішення 

присудженого майна у наявності не буде;  

5) конкретні дії, які відповідач повинен вчинити, та на чию користь, або інший передбачений 

законом спосіб захисту порушеного права;  

6) розподіл судових витрат відповідно до вимог статті 141 ЦПК;  

7) строк і порядок набрання рішенням суду законної сили та його оскарження;  

8) у яких межах допускається негайне виконання рішення суду. 

 У зв'язку з тим, що у формі рішення ухвалюється той судовий акт, яким справа 

вирішується по суті, закон забороняє включення до резолютивної частини рішення висновків з 

процесуальних питань, не пов'язаних з вирішенням справи по суті. Тому в цій частині 

неприпустимо вирішувати питання про виділення частини вимог у самостійне провадження або 

про закриття провадження за ними, залишення заяви без розгляду тощо. Висновки з таких 

питань викладаються у формі ухвал, які постановляються у вигляді самостійного 

процесуального документа і можуть постановлятися одночасно з рішенням. 

 Відповідно до ст.6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, а також усіх українських процесуальних кодексів, «Судове рішення проголошується 

публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового 

розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в 

демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист 

приватного життя сторін, або - тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, - коли за 

особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя». 

 Після виходу суду з нарадчої кімнати головуючий зачитує текст судового рішення. Під 

час проголошення рішення зазвичай присутні як особи, які беруть участь у справі, так і 

громадськість у залі судового засідання. 

 Правила проголошення судових рішень у різних видах судочинства дещо відрізняються. 

 Цивільне судочинство. Рішення суду у цивільних справах проголошується негайно після 

закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, коли розгляд проводився у закритому 

судовому засіданні. Рішення проголошується повністю, а у разі складності справи та 

відкладення у зв’язку з цим виготовлення рішення у повному обсязі – можуть бути проголошені 

лише його вступна та резолютивна частини. Після цього головуючий роз'яснює зміст рішення, 

порядок і строк його оскарження. 
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 У разі проголошення у судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин 

судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися 

з повним рішенням суду.  

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 

1. Розкрийте зміст поняття «судового рішення». 

2. Визначте і охарактеризуйте види судових рішень. 

2. Визначте порядок виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив. 

3. Охарактеризуйте процес набрання рішенням суду законної сили. 

4. Розкрийте зміст поняття «ухвала суду». 

5. Розкрийте структуру ухвали суду. 

 

 

Викладач ___________________Панченко Л.О. 
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