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1. Вступ 

  

 Главою 8 розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України (із 

змінами) (далі – ЦПК) визначений заочний розгляд цивільних справ (заочне 

провадження). 

Мета запровадження заочного розгляду справи у сучасне процесуальне 

законодавство – забезпечити доступ сторін до більш оперативних форм 

судочинства та захистити їх від можливих зловживань і затримок, надати суду 

повноваження здійснювати судочинство більш ефективно. Інститут заочного 

провадження відповідає положенням та спрямований на виконання 

Рекомендації № R (84) 5 від 28.02.1984 Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам щодо реалізації принципів цивільного судочинства, 

спрямованих на вдосконалення судової системи.  

 Заочне провадження спрямоване також на розвиток та реалізацію 

частини 3 статті 27 ЦПК про те, що особи, які беруть участь у справі, 

зобов’язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати 

процесуальні обов’язки. Заочне провадження є додатковою гарантією 

позивачеві від зловживання відповідачем процесуальними правами, усунення 

причин затягування процесу, дотримання судами строків розгляду справи. 

Заочне провадження відповідно до ЦПК є особливим порядком розгляду та 

вирішення цивільної справи за відсутності відповідача, належним чином 

повідомленого про час та місце судового розгляду, від якого не надійшло 

заяви про розгляд справи за його відсутності або повідомлені ним причини 

неявки визнані неповажними, та якщо позивач не заперечує проти такого 

вирішення справи, з ухваленням заочного рішення. 

Введення процедури заочного розгляду справ дозволило розумно 

спростити цивільний процес і значно прискорити захист порушених прав, тим 

самим підвищуючи ефективність правосуддя. 

 Заочне провадження широко застосовується у різних правових 

системах світу (Франції, Англії, США) для забезпечення ефективності й 

своєчасності цивільного судочинства.  

 

2. Загальний порядок звернення до суду 
 

 Необхідно звернути увагу на те, що заочне рішення може 

ухвалюватися лише у справах позовного провадження. Норми, які регулюють 

порядок заочного розгляду справи, розміщені в межах розділу ІІІ ЦПК 

«Позовне провадження» і встановлюють особливості розгляду справ у порядку 

позовного провадження, а не окремого провадження, наказного чи іншого 

провадження. 

 Позивач, пред’являючи суду першої інстанції позовну заяву повинен 

дотримуватися вимог, встановлених цивільним процесуальним 

законодавством, вказаних в статті 119 ЦПК, а саме, викласти її в письмовій 

формі, зазначивши: 

 1) найменування суду, до якого подається заява;  
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 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;  

4) ціну 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. 

   Таким чином, позивач зобов’язаний, зокрема, зазначати в позовній 

заяві місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, 

докази, підтверджуючі кожну обставину. Зазначені положення відображені в 

ЦПК з метою посилення закріплених в пункті 3 статті 129 Конституції України  

(із змінами) змагальних засад, в силу яких кожна сторона повинна довести ті 

обставини, на які вона посилається, оскільки в Конституція  вказує – однією з 

основних засад судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними 

суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Це означає, що 

особи, які беруть участь в справі, не лише подають докази та доводять їх 

переконливість, а й мають право на дослідження їх в судовому засіданні.  

 Якщо несумлінний відповідач, зловживаючи своїми процесуальними 

правами, не з’являється до судового засідання та затягує розгляд справи, 

додаткові процесуальні гарантії позивачеві надаються ЦПК – заочним 

розглядом справи. 

    

3. Умови для заочного розгляду справи 
 

 Проведення заочного розгляду справи можливе за умов, визначених у 

статті 224 ЦПК. А саме, згідно частини 1 зазначеної статті у разі неявки в 

судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого 

не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо 

повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити 

заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не 

заперечує проти такого вирішення справи. 

 Таким чином, для заочного розгляду справи судом необхідні наявність 

таких умов: 

 1) належне повідомлення відповідача про час і місце судового 

засідання; 

 2) неявка відповідача до суду; 

 3) відсутність заяви відповідача про розгляд справи за його 

відсутності; 

 4) відсутність поважних причин неявки відповідача; 

 5) відсутність заперечень з боку позивача на розгляд справи у заочному 

провадженні.  
 

  Розглянемо умови більш досконало. 

1) Належне повідомлення відповідача про час і місце судового засідання.  
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 Порядок викликів і повідомлень до суду передбачений 

главою 7 ЦПК. Зокрема, згідно статті 74 ЦПК вказаної глави судова повістка 

про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які 

викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в 

судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за 3 (три) дні до судового 

засідання, а судова повістка-повідомлення - завчасно. Положення цієї частини 

не поширюються на випадки, передбачені абзацом 2 частини 3 статті 191 ЦПК 

– у разі відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді, суд, 

на прохання особи, яка є учасником цивільного процесу, вручає їй судову 

повістку безпосередньо в суді. 

Судова повістка разом із розпискою, а у випадках, встановлених ЦПК, 

разом з копіями відповідних документів надсилається поштою 

рекомендованим листом із повідомленням або через кур'єрів за адресою, 

зазначеною стороною чи іншою особою, яка бере участь у справі. Стороні чи її 

представникові за їх згодою можуть бути видані судові повістки для вручення 

відповідним учасникам цивільного процесу. Судова повістка може бути 

вручена безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про час і 

місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку. 

У разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо їх 

адреси, судова повістка надсилається: 

- юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою 

місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 

- фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за адресою їх 

місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому 

законом порядку. 

У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою, 

вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним 

чином. 

 Якщо насправді особа не проживає за адресою, повідомленою суду, 

судова повістка може бути надіслана за місцем її роботи. 

Судова повістка юридичній особі направляється за її місцезнаходженням 

або за місцезнаходженням її представництва, філії, якщо позов виник у зв'язку 

з їх діяльністю. 

Судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються їм під 

розписку, а юридичним особам - відповідній службовій особі, яка 

розписується про одержання повістки. Розписка про одержання судової 

повістки з поміткою про дату вручення в той самий день особами, які її 

вручали, повертається до суду. Якщо особу, якій адресовано судову повістку, 

не виявлено в місці проживання, повістку під розписку вручають будь-кому з 

повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з нею, а за їх відсутності - 

відповідній житлово-експлуатаційній організації або виконавчому органу 

місцевого самоврядування.  

Якщо особа, яка бере участь у справі, перебуває під вартою або відбуває 

покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний 

строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, 
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обмеження волі, арешту, повістка та інші судові документи вручаються їй 

під розписку адміністрацією місця утримання особи, яка негайно надсилає 

розписку та письмові пояснення цієї особи до суду. 

У разі відмови адресата одержати судову повістку особа, яка її 

доставляє, робить відповідну помітку на повістці і повертає її до суду. Особа, 

яка відмовилася одержати судову повістку, вважається повідомленою. 

За відсутності адресата особа, що доставляє судову повістку, негайно 

повертає її до суду з поміткою про причини невручення.  

Вручення судової повістки представникові особи, яка бере участь у 

справі, вважається врученням повістки і цій особі.  

В матеріалах справи повинні бути належні докази такого повідомлення. 

Якщо відповідні докази відсутні, то відповідач не може вважатися 

повідомленим належним чином, і підстав для заочного розгляду справи не 

існує. В такому випадку суд повинен відкласти провадження у справі згідно з 

пунктом 1 частини 1 статті 169 ЦПК. 

Особам, які проживають за межами України, судові повістки вручаються 

в порядку, визначеному міжнародними договорами, згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України, в разі відсутності таких - у порядку, 

встановленому статтею 419 ЦПК, тобто, надсилається судове доручення про 

вручення документів громадянину України, який проживає на території 

іноземної держави, яке виконується працівниками дипломатичного 

представництва чи консульської установи України у відповідній державі. 

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), 

місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається в суд через 

оголошення у пресі. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач 

вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. 

Друкований орган, у якому розміщуються оголошення про виклик 

відповідача протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня 

поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 р. № 52 (із змінами) 

затверджено «Порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у 

якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, 

свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, повістки 

про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні 

документи». Відповідно до абзацу 1 пункту 2 зазначеного Порядку, 

оголошення про виклик до суду публікується в установлені законодавством 

строки у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження та в друкованому засобі масової інформації місцевої сфери 

розповсюдження за останнім відомим місцем проживання (перебування) на 

території України відповідача, третіх осіб, свідків.  

Друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження є газета «Урядовий кур’єр», що визначається 

розпорядженнями Кабінету Міні стрів України, якими щорічно затверджується 

Перелік  друкованих засобів масової інформації місцевої сфери 

розповсюдження, в яких розміщуються оголошення про виклик до суду 

відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran2827#n2827
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/52-2006-%D0%BF
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яких невідоме. Зокрема, розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 21 січня 2015 р. № 41-р друкованим засобом масової інформації 

місцевої сфери розповсюдження в Чернігівській області у 2015 році 

встановлено газету «Деснянська правда». В 2016 році відповідний Перелік 

затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 

р. № 1333-р. та визначено також газету «Деснянська правда». В 2017 році 

відповідний Перелік затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2016 р. № 972-р та визначено також газету «Деснянська 

правда». 
 

2) Неявка відповідача до суду 
 

 Для з’ясування питання, які саме випадки слід вважати неявкою 

відповідача до судового засідання слід виділити такі випадки: 

● відповідач особисто не з’явився до судового та не подав будь-яких заяв. 

За статтею 77 ЦПК обов’язком сторін є повідомити суд про причини неявки, в 

інших випадках вважається, що вони не з’явилися в судове засідання без 

поважних причин. Неявкою є фактична відсутність сторони в залі судового 

засідання при розгляді справи по суті. При розгляді щодо можливості 

ухвалення заочного рішення слід звертати увагу, що така можливість пов’язує 

ЦПК лише з неявкою належним чином повідомленого відповідача у судове 

засідання, водночас ухвалення заочного рішення щодо позивача не 

допускається.   

     ●  відповідач до судового засідання подав заяву про розгляд справи за його 

відсутності. При надходженні заяви про розгляд справи за відсутності 

відповідача, останній вважається присутнім у залі судового засідання, а суд в 

таких випадках не з’ясовує причину неявки відповідача до суду. В даному 

випадку заочне рішення не ухвалюється. При надходженні від відповідача 

заяви про відкладення провадження у справі за зазначеними ним причинами і 

запереченні проти ухвалення заочного рішення, суд також не вправі 

ухвалювати заочне рішення, навіть в разі, коли причина неявки відповідача у 

судове засідання буде визнана судом неповажною, судове рішення при цьому 

ухвалюється за загальними правилами ЦПК України. Не може бути винесено 

заочне рішення при неявці обох сторін, що не подавали заяву про розгляд 

справи за їх відсутності. В разі подачі позивачем та відповідачем заяв про 

розгляд справи за їх відсутності ухвалення заочного рішення також неможливо, 

оскільки немає заперечення позивача проти заочного розгляду справи. 

       ● замість відповідача до зали судового засідання з’явився його 

представник  без належно оформлених повноважень (довіреності чи іншого 

документа, що підтверджує його повноваження). В разі явки представника 

відповідача з належно оформленими повноваженнями, які дають право брати 

участь у справі без участі в ній сторони, суд не вправі ухвалювати заочного 

рішення.   

      ● відповідач залишив залу судового засідання. ЦПК визначає наслідки як 

можливості ухвалення заочного рішення так і вирішення справи на загальних 

підставах.  
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      ●  відповідач з’явився, але за порушення порядку або невиконання 

розпоряджень головуючого був видалений із зали судового засідання (в 

порядку статті 92 ЦПК). В таких випадках заочний розгляд справи не 

допускається. 
 

Відсутність заяви відповідача про розгляд справи за його відсутності 

 Відповідач не надав (не надіслав) суду заяву про розгляд справи і в 

його відсутності проводиться заочний розгляд справи. У разі надходження від 

відповідача заяви про розгляд справи у його відсутності суд не вправі 

ухвалювати заочне рішення. Суд за таких обставин розглядає справу в 

загальному порядку або відкладає розгляд справи на підставі пункту 4 частини 

1 статті 169 ЦПК. 
 

 Відсутність поважних причин неявки відповідача 

 На підставі статті 224 ЦПК перевіряється не лише факт належного 

повідомлення відповідача про час і місце судового засідання, але й поважність 

причин неявки відповідача в судове засідання, якщо вони відповідачем були 

повідомлені. За відсутності відповідача з причин, які судом визнано 

поважними, заочний порядок розгляду справи виключається. 

 У випадку, коли відповідач, оповіщений в установленому порядку про 

час і місце судового розгляду, вперше не з'явився у судове засідання і 

повідомив про причини неявки, які судом визнані поважними, - суд відкладає 

розгляд справи. У разі повторної неявки в судове засідання відповідача, 

повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній 

даних чи доказів - постановляє заочне рішення. 
 

Відсутність заперечень з боку позивача на розгляд справи  

у заочному провадженні 

 Якщо позивач, з’явившись у судове засідання не погоджується на 

розгляд справи в порядку заочного провадження за відсутності відповідача, 

суд відкладає розгляд справи та напрямляє відповідачеві, що не з’явився, 

повторне повідомлення про час і місце нового судового розгляду. Тому суд 

повинен роз’яснити позивачеві правові наслідки винесення заочного рішення 

та його право на винесення звичайного рішення. Однак, якщо позивач 

попросить суд розглянути справу у його відсутності і в його заяві буде 

міститися згода на ухвалення заочного рішення при неявці відповідача, суд не 

обмежений правом винести заочне рішення. Відповідна усна заява позивача, 

зроблена у підготовчій частині судового засідання, повинна фіксуватися в 

протоколі судового засідання.      

 Відповідно до частини 2 статті 224 ЦПК у разі участі у справі кількох 

відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове 

засідання всіх відповідачів. Це означає, що ухвалення заочного рішення 

можливо лише при неявці всіх відповідачів і якщо хоч один з’явиться в судове 

засідання заочне рішення не виноситься.  
 

 Згідно частини 3 даної статті у разі зміни позивачем предмета або 

підстави позову, зміни розміру позовних вимог суд відкладає судовий розгляд 

для повідомлення про це відповідача. Відповідне положення пов’язано з тим, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page5?text=%ED%E5%FF%E2%EA#w113
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що відповідач, повідомлений про час і місце розгляду справи, захищається 

проти перших вимог позивача за пред’явленим до нього позовом і відповідно 

має право на ознайомлення з додатковими чи зміненими вимогами та надання 

доказів на обґрунтування своїх заперечень проти зміненого позову. При цьому 

право на заочний розгляд справи зберігається, якщо відповідач, отримавши це 

повідомлення, знову не з’явився в судове засідання.  

 

4. Особливості заочного розгляду справи 
 

 Про заочний розгляд справи суд постановляє ухвалу. Розгляд справи і 

ухвалення рішення проводяться за загальними правилами розгляду позову з 

винятками і доповненнями, встановленими главою 8 ЦПК. Зокрема, за 

формою і змістом заочне рішення повинно відповідати вимогам, встановленим 

статтями 213 і 215 цього Кодексу, і, крім цього, у ньому має бути зазначено 

строк і порядок подання заяви про його перегляд. Таким чином в заочному 

рішенні є варіанти поведінки сторін – позивача та відповідача, спрямованих на 

оскарження даного рішення: 

 - подання заяви про перегляд заочного рішення – для відповідача; 

 - подання апеляційної скарги – для позивача. 

 У першому випадку розгляд заяви про перегляд заочного рішення 

здійснюється тим самим судом першої інстанції, що ухвалив заочне рішення, 

за письмовою заявою відповідача. В разі скасування заочного рішення справа 

призначається до розгляду у загальному порядку в тому самому суді. Лише в 

разі постановлення судом ухвали про залишення заяви про перегляд заочного 

рішення без задоволення, відповідачеві надається право оскаржити заочне 

рішення у апеляційному порядку. Виключення допускається лише для 

повторного заочного рішення, де згідно частини 3 статті 232 ЦПК позивач та 

відповідач наділені правом оскаржити повторне заочне рішення у загальному 

порядку.   

 Згідно статті 227 ЦПК відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, 

направляється рекомендованим листом із повідомленням копія заочного 

рішення не пізніше 3 (трьох) днів з дня його проголошення. Обчислення 

даного строку здійснюється за загальними правилами обчислення 

процесуальних строків, тобто з дня, наступного за днем проголошення 

рішення. 

 

5. Перегляд заочного рішення 
 

 Якщо відповідач не згоден з заочним рішенням він може подати заяву 

про його перегляд до суду, який виніс вказане рішення.  

 Стаття 228 ЦПК визначає порядок і строк подання заяви про перегляд 

заочного рішення. Так, заочне рішення може бути переглянуте судом, що його 

ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Форма та зміст заяви про перегляд 

заочного рішення передбачена статтею 229 ЦПК. Форма звісно письмова. 

Зміст є наступним: 

     1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення;  
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     2) ім'я (найменування) відповідача або його представника, які подають 

заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв'язку;  

     3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання 

і неповідомлення їх суду, і докази про це;  

     4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення 

проти вимог позивача;  

     5) клопотання про перегляд заочного рішення;  

     6) перелік доданих до заяви матеріалів.  

 Заява про перегляд заочного рішення підписується особою, яка її подає. 

До заяви про перегляд заочного рішення, поданої представником відповідача, 

додається довіреність або інший документ, який підтверджує його 

повноваження. 

 Термін подачі заяви про перегляд заочного рішення – протягом 10 

(десяти) днів з дня отримання його копії.  

 До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю 

осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів для 

направлення зазначених документів всім особам, які беруть участь у справі.  

 До заяви про перегляд заочного рішення додається документ про 

сплату судового збору. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на         

1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до 

суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. 

Ставка судового збору згідно підпункту 4 пункту 1 частини 2 статті 4 Закону 

України «Про судовий збір» (із змінами) за подачу заяви про 

перегляд заочного рішення встановлюється в розмірі: 

  

юридичною особою або фізичною 

особою - підприємцем 

 - 0,5 розміру прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб 

фізичною особою  - 0,2 розміру прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб 

 Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII (із змінами) для працездатних 

осіб встановлено прожитковий мінімум з 1 січня 2017 року - 1600 гривень. 

Таким чином, за подання юридичною особою або фізичною особою - 

підприємцем заяви про перегляд заочного рішення додається документ про 

сплату судового збору в сумі 800 гривень, за подання відповідно заяви 

фізичною особою – в сумі 320 гривень. 

 До неналежно оформленої заяви про перегляд заочного рішення або 

несплати судового збору застосовуються правила статті 121 ЦПК щодо 

винесення ухвали про залишення заяви без руху, в якій повинно зазначатися 

підстави залишення заяви без руху, про що повідомляється позивач і надається 

йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати 5 (п'яти) днів 

з дня отримання позивачем ухвали.  
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 Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк 

виконає всі вимоги, сплатить суму судового збору, заява вважається поданою в 

день первісного її подання до суду.  

Крім цього, заява повертається у випадках, коли: 

1) позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення 

йому позову; 

2) заяву подано недієздатною особою; 

3) заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на 

ведення справи; 

4) справа не підсудна цьому суду; 

5) подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до 

досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, встановлених 

Сімейним кодексом України; 

      6) подана заява без дотримання порядку, визначеного частиною 3 статті 

118 ЦПК. 

 Якщо вказані судом недоліки не будуть усунені відповідачем у 

встановлений зазначеною статтею строк – 5 (п’ять) днів з дня отримання 

ухвали про залишення заяви без руху, заява вважається неподаною і 

повертається відповідачеві. За наявності підстав,вказаних в статті 207 ЦПК, 

суд виносить ухвалу про залишення заяви без розгляду, наприклад, згідно 

пункту 8 частини 1 стаття 207 ЦПК. За правилами пункту 16 частини 1 статті 

293 ЦПК ухвала про залишення заяви про перегляд заочного рішення без 

розгляду оскаржується в апеляційному порядку. Строк апеляційного 

оскарження ухвали визначений в частині 2 статті 294 ЦПК, яка передбачає, що 

апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом  5 

(п’яти) днів з дня її проголошення; у разі якщо ухвалу було постановлено без 

участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 (п’яти) 

днів з дня отримання копії ухвали.  

 Коли заява про перегляд заочного рішення відповідає всім 

вищезазначеним вимогам та оплачена судовим збором, то суд, прийнявши 

належно оформлену відповідну заяву, невідкладно надсилає її копію та копії 

доданих до неї матеріалів іншим особам, які беруть участь у справі, та 

одночасно повідомляє осіб, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду 

заяви. Заява про перегляд заочного повинна бути розглянута протягом 15 

(п'ятнадцяти) днів з дня її надходження в судовому засіданні. Неявка осіб, 

належним чином повідомлених про час і місце засідання, не перешкоджає 

розгляду заяви.  

 Головуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто з осіб, які беруть 

участь у справі, з'явився, встановлює їх особу, перевіряє повноваження 

представників, після чого повідомляє зміст заяви і з'ясовує думку сторін та 

інших осіб, які беруть участь у справі, щодо вимог про перегляд заочного 

рішення. 

 У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може 

своєю ухвалою:  

           1) залишити заяву без задоволення;  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran779#n753
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran779#n753
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           2) скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в 

загальному порядку.  

 У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без 

задоволення дане рішення може бути оскаржене в загальному порядку, 

встановленому ЦПК. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення 

починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви 

про перегляд заочного рішення без задоволення. 

 Заочне рішення набирає законної сили відповідно до загального 

порядку, встановленого статтею 223 ЦПК, а саме, після закінчення строку для 

подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.  

 Заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, 

що відповідач не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини 

неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне 

значення для правильного вирішення справи.  

       Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, 

встановленому ЦПК:  

- апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 10 (десяти) днів 

з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були 

присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, 

можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 (десяти) днів з дня отримання 

копії цього рішення; 

- апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом 

5 (п’яти) днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено 

без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 

(п’яти) днів з дня отримання копії ухвали.  

 

6. Повторне заочне рішення 
 

 Відповідно до змісту частини 3 статті 232 ЦПК після скасування 

заочного рішення суд призначає справу до нового судового розгляду в 

загальному порядку. У разі неявки відповідача у нове судове засідання суд за 

наявності інших встановлених умов може постановити повторне заочне 

рішення. Однак, відповідно до зазначеної норми повторне заочне рішення 

може бути оскаржене як позивачем, так і відповідачем лише в загальному 

порядку, встановленому ЦПК. Таким чином, право на подання відповідачем 

заяви про перегляд заочного рішення (повторного) втрачається. 

 

7. Особливості апеляційного оскарження заочних рішень 
 

 Відповідно до пункту 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України 

«Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» від 

24.10.2008 № 12 рішення суду першої інстанції, у тому числі, заочні, можуть 

бути оскаржені в апеляційному порядку як у цілому, так і в частині, а також 

щодо обставин (фактів), встановлених судом (незалежно від того, чи вплинули 

висновки суду про ці обставини (факти) на вирішення справи по суті), або 

резолютивної частини з питань розподілу судових витрат між сторонами, 

порядку та способу виконання рішення тощо. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-08?nreg=v0012700-08&find=1&text=%E7%E0%EE%F7%ED&x=0&y=0#w12
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 Відповідно до статей 231, 232 ЦПК оскарження заочного рішення 

відповідачем в апеляційному порядку може мати місце лише в разі залишення 

заяви про перегляд заочного рішення без задоволення та в разі ухвалення 

повторного заочного рішення. В іншому випадку апеляційний суд відмовляє в 

прийнятті апеляційної скарги на заочне рішення. 

 В разі подання відповідачем до місцевого суду заяви про перегляд 

заочного рішення з клопотанням про поновлення строку на подання заяви про 

перегляд, у той час як відповідне рішення оскаржене позивачем в 

апеляційному порядку й апеляційна скарга прийнята до розгляду, апеляційне 

провадження не може бути проведене до розгляду місцевим судом цієї заяви. 

У такому випадку справа повертається до місцевого суду. 

  

 

 

 

 

Література: 

1. Конституція України (із змінами). 

2. Цивільний процесуальний кодекс України (із змінами). 

3. Закон України «Про судовий збір» (із змінами). 

4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 

21.12.2016 № 1801-VIII (із змінами). 

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок визначення 

друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються 

оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце 

фактичного проживання (перебування) яких невідоме, повістки про 

виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні 

документи» від 25 січня 2006 р. № 52 (із змінами)». 

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про друковані засоби 

масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери 

розповсюдження, в яких у 2015 році розміщуються оголошення про 

виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного 

проживання (перебування) яких невідоме, повістки про виклик 

підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні 

документи» від 21 січня 2015 р. № 41-р (із змінами). 

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про друковані засоби 

масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери 

розповсюдження, в яких у 2016 році розміщуються оголошення про 

виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного 

проживання (перебування) яких невідоме, повістки про виклик 

підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні 

документи» від 16 грудня 2015 р. № 1333-р. 

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про друковані засоби 

масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери 

розповсюдження, в яких у 2017 році розміщуються оголошення про 

виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-08?nreg=v0012700-08&find=1&text=%E7%E0%EE%F7%ED&x=0&y=0#w13
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-08?nreg=v0012700-08&find=1&text=%E7%E0%EE%F7%ED&x=0&y=0#w14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-08?nreg=v0012700-08&find=1&text=%E7%E0%EE%F7%ED&x=0&y=0#w15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-08?nreg=v0012700-08&find=1&text=%E7%E0%EE%F7%ED&x=0&y=0#w16
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-08?nreg=v0012700-08&find=1&text=%E7%E0%EE%F7%ED&x=0&y=0#w110
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проживання (перебування) яких невідоме, повістки про виклик 

підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні 

документи» від 14 грудня 2016 р. № 972-р. 

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику 

розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» від 24 жовтня 2008 р. 

№ 12. 

10. Рекомендації № R (84) 5 від 28 лютого 1984 р. Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-членам щодо реалізації принципів цивільного 

судочинства, спрямованих на вдосконалення судової системи. 

 

 

 

Відділ реєстрації 

нормативно-правових актів, 

правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області 


