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Тематичний план вивчення спецкурсу  

„Перегляд судових рішень у цивільному судочинстві” 
 

№ 

п/

п 

Назва теми Усього 

аудиторн

их годин 

Лекційні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

1. Загальна характеристика перегляду 

судових рішень в цивільному 

судочинстві 

2 2   

2. Вплив міжнародно-правових 

стандартів та судової практики із 

захисту прав, свобод та інтересів 

на розвиток норм ЦПК України 

про перегляд судових рішень у 

цивільному судочинстві 

2 2   

3. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ, 

ЯКІ НЕ НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ 

СИЛИ (АПЕЛЯЦІЯ)  

І. Реалізація права на апеляційне 

оскарження та відкриття 

провадження у справі з 

апеляційного перегляду судових 

рішень 

 

6 4 2  

4. ІІ. Розгляд та вирішення цивільної 

справи апеляційною інстанцією 

10 2 4 Участь у 

судовому 

засіданні 

в 

апеляційн

ому суді 

Львівсько

ї обл. – 2 

год. 

Ділова 

гра – 2 

год. 

5. Перегляд судових рішень, які 

набрали законної сили (касація) 

 

8 4 4  

6. Перегляд судових рішень 

Верховним Судом України 

4 2 2  

7. Перегляд судових рішень у зв’язку 

з нововиявленими обставинами 

4 2 2  

  36 18 14 4 



 

ТЕМА 1. Загальна характеристика перегляду судових рішень в цивільному 

судочинстві 

Історія становлення інституту перегляду судових рішень. Чинники, що зумовлюють 

виникнення та розвиток системи перегляду судових рішень у цивільному судочинстві. 

Поняття перегляду судових рішень. Співвідношення понять перегляду та перевірки 

судових рішень. Завдання і значення інституту перегляду судових рішень.  

Види перегляду судових рішень у цивільному судочинстві України та їх особливості. 

Структура судів, до компетенції яких належить здійснення перегляду судових рішень у 

цивільному судочинстві України. 

 

ТЕМА 2. Вплив міжнародно-правових стандартів та судової практики із 

захисту прав, свобод та інтересів  на розвиток норм ЦПК України про 

перегляд судових рішень у цивільному судочинстві 

Розвиток норм українського цивільного процесуального законодавства про перегляд 

судових рішень у рамках міжнародно-правових стандартів. Дія основоположних 

міжнародно-правових принципів в галузі цивільного процесуального права. 

Загальна Декларація прав людини, Конвенція про захист прав людини і основних 

свобод як фундаментальні основи цивільного процесуального законодавства України. 

Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи. Обов’язковість актів Конституційного Суду 

України для цивільного судочинства. 

Роль практики Європейського Суду з прав людини у цивільному судочинстві України. 

Значення постанов Пленуму Верховного Суду України для цивільного судочинства України. 

 

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ, ЯКІ НЕ НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ 

(АПЕЛЯЦІЯ) 

 

ТЕМА 3. Реалізація права на апеляційне оскарження та відкриття 

провадження у справі з апеляційного перегляду судових рішень 

І. Мета та завдання перегляду судових рішень в апеляційному порядку. Дія принципів 

цивільного судочинства на стадії апеляційного перегляду судових рішень. Сучасні проблеми, 

які виникають на стадії апеляційного перегляду судових рішень. 

ІІ. Характеристика суб’єктного складу щодо права на апеляційне оскарження судових рішень 

судів І інстанції. Об’єкти апеляційного оскарження. Процесуальні засоби, строки та порядок 

звернення для відкриття провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією. 



ІІІ. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду. Приєднання до апеляційної скарги. 

Доповнення, зміна, відкликання чи відмова від апеляційної скарги. Класифікація 

процесуальних дій, пов’язаних з підготовкою справи апеляційним судом до судового 

розгляду. Призначення справи до розгляду апеляційним судом. 

 

ТЕМА 4. Розгляд та вирішення цивільної справи апеляційною інстанцією 

І. Процесуальні дії, які вчиняються у підготовчій частині судового розгляду цивільної справи 

апеляційною інстанцією. Розгляд цивільної справи по суті. Межі розгляду справи 

апеляційним судом. Особливості ведення судових дебатів при перегляді судових рішень в 

апеляційному порядку.  

ІІ. Повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення 

суду І інстанції: 1) відхилення апеляційної скарги і залишення рішення суду І інстанції без 

змін; 2) скасування рішення суду І інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення; 

3) скасування рішення суду І інстанції і закриття провадження у справі; 4) скасування 

рішення суду І інстанції і залишення заяви без розгляду; 5) скасування рішення суду І 

інстанції і передача справи на новий розгляд. 

Повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду І 

інстанції: 1) відхилення апеляційної скарги на ухвалу і залишення ухвали без змін; 2) 

скасування ухвали і постановлення нової ухвали; 3) зміна ухвали; 4) скасування ухвали і 

передача питання на новий розгляд суду І інстанції. 

ІІІ. Судові рішення апеляційної інстанції: види, зміст, порядок прийняття та набрання ними 

законної сили. 

 

ПЕРЕГЛЯД  СУДОВИХ РІШЕНЬ, ЯКІ НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ 

(КАСАЦІЯ) 

 

ТЕМА 5. Реалізація права на касаційне оскарження та відкриття 

провадження у справі з касаційного перегляду судових рішень 

І. Мета та завдання перегляду судових рішень судом касаційної інстанції. Дія принципів 

цивільного судочинства на стадії касаційного перегляду судових рішень. Актуальні 

проблеми правового регулювання перегляду судових рішень у касаційному порядку. 

ІІ. Характеристика суб’єктного складу щодо права на касаційне оскарження судових рішень. 

Об’єкти касаційного оскарження. Процесуальні засоби, строки та порядок звернення для 

відкриття провадження з перегляду судових рішень касаційною інстанцією. 



ІІІ. Відкриття касаційного провадження у справі. Приєднання до касаційної скарги. 

Доповнення, зміна, відкликання чи відмова від касаційної скарги. Процесуальні дії з 

підготовки справи касаційним судом до судового розгляду. Особливості попереднього 

розгляду цивільної справи касаційною інстанцією. Призначення справи до розгляду 

касаційним судом. 

 

ТЕМА 6. Особливості судового розгляду цивільної справи касаційною 

інстанцією 

І. Специфіка розгляду справи касаційним судом. Межі розгляду справи судом касаційної 

інстанції. 

ІІ. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги на 

рішення суду: 1) відхилення касаційної скарги і залишення рішення суду без змін; 2) повне 

або часткове скасування рішення суду і передача справи на новий розгляд до суду першої 

або апеляційної інстанції; 3) скасування рішення апеляційного суду і залишення в силі 

рішення суду І інстанції; 4) скасування рішень суду і закриття провадження у справі; 5) 

скасування рішень суду і залишення заяви без розгляду; 6) скасування рішень суду і 

ухвалення нового рішення або зміна рішення суду, не передаючи справи на новий розгляд. 

Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу: 

1) відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін; 2) скасування ухвали і передача 

питання на розгляд суду першої або апеляційної інстанції; 3) зміна або скасування ухвали і 

вирішення питання по суті; 4) скасування ухвали і залишення в силі ухвали, що була 

помилково скасована апеляційним судом. 

ІІІ. Судові рішення касаційної інстанції: види, зміст, порядок прийняття та набрання ними 

законної сили. 

 

 

ТЕМА 7. Перегляд судових рішень Верховним Судом України 

Суть і значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України. Суб’єкти 

права на оскарження судових рішень. Підстави для оскарження судових рішень для 

перегляду їх Верховним Судом України.  

Строки, процесуальні засоби та порядок звернення із заявою для перегляду судового 

рішення Верховним Судом України. Перевірка відповідності заяви Вищим спеціалізованим 

судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Допуск справи до провадження 

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

Характеристика процесуальних дій, що проводяться Верховним Судом України з 

метою підготовки справи до судового розгляду. Особливості розгляду справи з перегляду 



судового рішення. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду заяви: 1) 

про повне або часткове задоволення заяви; 2) про відмову в задоволенні заяви. 

Судове рішення Верховного Суду України, його зміст. Порядок прийняття судового 

рішення та набрання ним законної сили. 

 

ТЕМА 8: Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими 

обставинами 

Суть і значення стадії перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими 

обставинами. Особливості суб’єктного складу щодо права на перегляд судових рішень у 

зв’язку з нововиявленими обставинами.. Підстави для перегляду судових рішень у зв’язку з 

нововиявленими обставинами.  

Строки, процесуальні засоби та порядок звернення для відкриття провадження з 

перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. Порядок розгляду 

заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. 

 



Плани практичних занять зі спецкурсу 

 

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ, ЯКІ НЕ НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ 

СИЛИ (АПЕЛЯЦІЯ) 

1. Об’єкт та предмет апеляційного оскарження. Формулювання та аргументація 

предмета апеляційного оскарження: теорія та практика. 

2. Характеристика суб’єктного складу щодо права на апеляційне оскарження 

судових рішень судів І інстанції.  

3. Процесуальні засоби, строки та порядок звернення для відкриття 

провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією.   

4. 1. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.  

 Класифікація процесуальних дій, пов’язаних з підготовкою справи до 

судового розгляду апеляційним судом.  

 Подання нових доказів у справі: пошук можливостей, способи реалізації, 

тактика поведінки.  

 Призначення справи до розгляду апеляційним судом.  

5. Аналіз процесуальних дій, які вчиняються у підготовчій частині судового 

розгляду цивільної справи апеляційною інстанцією.  

6. Розгляд цивільної справи по суті в апеляційному порядку. Тактика 

обстоювання своїх аргументів: «захист» та «напад». 

7. Повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду апеляційної скарги 

на рішення суду І інстанції. 

8. Повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду апеляційної скарги 

на ухвалу суду І інстанції. 

9. Судові рішення апеляційної інстанції: види, зміст, порядок прийняття та 

набрання ними законної сили. 

 

Письмові завдання 

А) 

Чи доцільно, на Вашу думку, наділяти осіб, які не брали участі у справі, правом 

на апеляційне оскарження рішення суду, якщо ухвалюючи його, суд вирішив питання 

про їх права та обов’язки? 

Сформулюйте зміст апеляційної скарги, який, на Ваш погляд, розкриває 

питання в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення суду, яке Ви 

оскаржуєте 

Чи є тотожними такі процесуальні дії як „відкликання апеляційної скарги” та 

„відмова від апеляційної скарги”? 

 

Б) 

Які процесуальні дії повинен вчинити суд у наступних правових ситуаціях: 

Позивач, не погоджуючись із рішенням місцевого суду, надіслав поштою 

апеляційну скаргу до апеляційного суду. 



Після надходження цивільної справи до апеляційної суду, апелянт подав 

клопотання про повернення йому сплаченого судового збору, так як він з’ясував, що 

звільнений від сплати судового збору за подання апеляційної скарги. 

Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції Кравченко Л. подав заяву 

про виклик свідка. 

Під час розгляду справи апеляційним судом за апеляційною скаргою позивача, 

відповідач у справі визнав апеляційну скаргу. 

Під час доповіді судді-головуючого про проведені підготовчі дії колегії суддів, 

з’ясувалось, що недостатньо з’ясовані обставини, на які посилається відповідач, як на 

підставу своїх заперечень проти апеляційної скарги. 

 

В) 

Чи можна оскаржити наступні ухвали суду І інстанції (дайте відповідь із 

посиланням на норму ЦПК України): 

1) про забезпечення позову; 

2) про зупинення провадження у справі; 

3) про відмову у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового 

збору; 

4) про закриття провадження у справі; 

5) про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних 

вимог щодо предмета спору; 

6) про відмову у скасуванні судового наказу; 

7) про передачу справи, прийнятої судом до свого провадження, до іншого суду; 

8) окрема ухвала; 

9) про відкладення розгляду справи; 

10) про відхилення зауважень щодо технічного запису судового засідання. 

 

Г) 

Сформулюйте та письмово оформіть апеляційну скаргу на рішення чи ухвалу 

суду І інстанції (об’єкт та предмет оскарження визначається викладачем). 

 

Задачі 

1. Місцевий суд відмовив Федорченку Д. у задоволенні позову до Червоненка Т. 

про повернення 3 тис. гривень, мотивуючи відмову тим, що позивач не надав 

письмових доказів у підтвердження укладення договору позики. 

Це рішення суду Федорченко Д. подав апеляційну скаргу. Суддя-доповідач, 

вирішуючи питання про прийнятті апеляційної скарги до розгляду, з’ясував, що вона 

не оплачена судовим збором. Проте Федорченко Д. пояснив, що судовий збір за 

апеляційну скаргу він сплачувати не повинен, так як при поданні позовної заяви він 

сплатив судовий збір у більшому розмірі і зайва сума повністю покриває належну до 

сплати суму при поданні апеляційної скарги. Переконавшись у правильності цих 

пояснень, суддя-доповідач прийняв апеляційну скаргу до розгляду. 

Через два дні з’ясувалось, що апелянт не подав копію скарги для відповідача. 

Тоді суддя-доповідач викликав Червоненка Т. до суду, ознайомив його із змістом 

апеляційної скарги, пояснив, що її копію він може взяти у позивача безпосередньо при 



розгляді справи в апеляційному суді. Крім цього, суддя під розписку повідомив 

Червоненка Т. про час і місце судового розгляду справи. 

Червоненко Т. в судове засідання не з’явився. Переконавшись, що Червоненко 

Т. про час і місце судового засідання повідомлений, суд апеляційної інстанції 

перейшов до розгляду справи. 

У судовому засіданні Федорченко Д. надав суду лист, з якого вбачалось, що 

відповідач борг у сумі 3 тис. гривень визнав і просив позивача не подавати позову до 

суду, так як на протязі двох місяців він поверне борг добровільно. 

Колегія суддів, дослідивши наданий позивачем доказ, рішення суду І інстанції 

скасувала і ухвалила нове рішення, яким позов задоволила. 

Зробіть правовий аналіз фабули. 

 

2. Місцевий суд розглянув цивільну справу за позовом Марченка М. до 

Петренко Н. про визнання права власності на житловий будинок і ухвалив рішення 

про часткове задоволення позовних вимог. 

Рішення суду було ухвалено 10 вересня. 20 вересня позивач Марченко М. 

направив поштою на адресу місцевого суду апеляційну скаргу на рішення суду І 

інстанції, яка надійшла до суду 24 вересня. Одержавши апеляційну скаргу із 

матеріалами справи, суддя апеляційного суду постановив ухвалу про повернення 

апеляційної скарги у зв’язку із пропуском позивачем строку, передбаченого законом 

для апеляційного оскарження рішень суду. 

До суду також надійшла апеляційна скарга від сестри відповідача - Коваль І. - 

яка просила суд скасувати рішення суду, вважаючи, що суд І інстанції неправильно 

визнав за відповідачем право власності на частину житлового будинку. Суддя-

доповідач прийняв апеляційну скаргу Коваль І. до розгляду апеляційним судом. 

Дайте правову оцінку процесуальним діям судді. 

 

3. Під час розгляду справи в апеляційному порядку у справі Деркача О. до 

Пирій Г. про поділ спільно нажитого майна з’ясувалось, що один із суддів судової 

колегії раніше брав участь у розгляді цієї справи як суддя у суді І інстанції. 

Чи має право він брати участь у розгляді даної справи у складі колегії суддів? 

Відповідь аргументуйте. 

 

4. Маляренко А. наказом директора ЖЕО №306 був звільнений за прогул без 

поважних причин. Вважаючи наказ необґрунтованим, Маляренко А. подав позовну 

заяву про поновлення його на роботі, у змісті якої просив повідомити про час та місце 

розгляду справи йому та адвокату як його представникові. Проте про час та місце 

розгляду справи був повідомлений лише судовий представник позивача та 

представник відповідача. Внаслідок цього Маляренко А. не з’явився у судове 

засідання.  

У судовому засіданні представник позивача подав клопотання про відкладення 

розгляду справи, вважаючи, що у відсутності позивача розгляд справи є неможливим. 

Головуючий залишив клопотання без задоволення, вказавши, що в судовому засіданні 

присутній кваліфікований адвокат як судовий представник, який володіє спеціальними 

знаннями в галузі права і практичним досвідом, а тому може надійно захистити права і 

законні інтереси позивача.  

Розглянувши справу по суті, суд в задоволенні позову відмовив. 



Які повноваження апеляційного суду при розгляді справи, якщо рішення суду І 

інстанції оскаржуватиметься в апеляційному порядку? 

 

5. Місцевий суд задоволив позов Подоляк О. до Подоляк Р. про розірвання 

шлюбу. У мотивувальній частині рішення місцевий суд вказав, що причиною розпаду 

сім’ї є систематичне зловживання відповідачем спиртними напоями, бійки та 

скандали, які вчиняються ним в сім’ї, неповага до дружини. 

Подоляк Р. подав апеляційну скаргу на це рішення, пояснивши, що проти 

рішення суду він не заперечує, але вважає неправильними мотиви, якими керувався 

суд, задовольняючи позов. До того ж, ніяких доказів, які б підтверджували 

зловживання ним спиртними напоями і неправильну поведінку в сім’ї, у справі не має.  

Суддя-доповідач відмовив у прийнятті скарги до розгляду апеляційним судом, 

вказавши в ухвалі, що Подоляк Р. проти рішення суду про розірвання шлюбу не 

заперечує і по суті згоден із рішенням. 

Дайте правовий аналіз процесуальним діям судді? 

 

6. Під час розгляду справи з перевірки рішення суду про розірвання шлюбу між 

Голуб І. та Голуб Я. апеляційний суд відклав розгляд справи на один місяць, надавши 

сторонам строк для примирення. 

Голуб Я. подала на цю ухвалу суду апеляційної інстанції касаційну скаргу, 

вважаючи, що ніяких перспектив зберегти сім’ю не має. 

Зробіть правовий аналіз фабули. 

 

7. Рішенням місцевого суду із Самойленка З. на користь Гаврилюка В. було 

стягнуто 2 тис. гривень матеріальних збитків, завданих вирубкою саду, який належав 

Гаврилюку В.  

Гаврилюк В. оскаржив рішення, вважаючи, що суд занизив суму дійсних 

матеріальних збитків. Самойленко З. також подав апеляційну скаргу, у якій 

стверджував, що стягнення зазначених збитків саме з нього є незаконним. 

Під час розгляду справи в апеляційному порядку колегія суддів дослідила нові 

докази, надані Самойленком З., які не були предметом дослідження у суді І інстанції – 

письмові показання двох свідків, які підтверджували, що вирубку саду здійснив не 

відповідач, а родич Гаврилюка В. - хоча вони були свідками сварки щодо власності 

саду саме між позивачем і відповідачем у цей же день. 

Крім цього, колегія дослідила акт, наданий Гарилюком В., з якого вбачалось, що 

дійсний розмір збитків складає не 2 тис. гривень, а 3300 гривень. 

Вивчивши матеріали справи, у тому числі додатково подані докази, колегія 

суддів прийшла до висновку, що вирубку саду Гаврилюка В. вчинив не відповідач, а 

інша особа. На підставі цього колегія суддів скасувала рішення суду І інстанції і 

ухвалила нове рішення, яким відмовила в задоволенні позову Гаврилюка В. до 

Самойленка З. 

Дайте правову оцінку процесуальним діям суду апеляційної інстанції. 

 

8. Місцевий суд розглянув справу за позовом Шевчука С. до Іванова О. про 

відшкодування збитків і компенсацію моральної шкоди. Позовні вимоги Шевчука С. 

були задоволені в частині відшкодування збитків, а в частині компенсації моральної 



шкоди – залишені без задоволення. Шевчук С. оскаржив це рішення суду в частині 

відмови у компенсації моральної шкоди. 

Апеляційна інстанція, розглянувши скаргу, скасувала рішення суду І інстанції і 

ухвалила нове рішення, яким відмовила Шевчуку С. у задоволенні позову в цілому. 

Дайте правову оцінку процесуальним діям апеляційної інстанції. 



 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ, ЯКІ НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ 

(КАСАЦІЯ) 

1. Об’єкт та предмет касаційного оскарження. Формулювання та аргументація 

предмета касаційного оскарження: теорія та практика. 

2. Характеристика суб’єктного складу щодо права на касаційне оскарження 

судових рішень. 

3. Процесуальні засоби, строки та порядок звернення для відкриття 

провадження з перегляду судових рішень касаційною інстанцією. Відкриття 

касаційного провадження у справі.  

4. Процесуальні дії з підготовки справи касаційним судом до судового 

розгляду. Особливості попереднього розгляду цивільної справи касаційною 

інстанцією. Призначення справи до розгляду касаційним судом. 

5. Специфіка розгляду справи касаційним судом. Межі розгляду справи судом 

касаційної інстанції. Тактика обстоювання своїх аргументів: «захист» та «напад». 

6. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної 

скарги на рішення суду. 

7. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної 

скарги на ухвалу. 

8. Судові рішення касаційної інстанції: види, зміст, порядок прийняття та 

набрання ними законної сили. 

 

Письмові завдання 

А) 

1. Висловіть свою позицію щодо законодавчого формулювання ч. 1 ст. 333 ЦПК 

України. 

2. Чи можуть бути, на Вашу думку, при касаційному перегляді судових рішень 

застосовані правила ч. 2 ст. 23 ЦПК України? 

3. Наведіть приклад як Ви розумієте 1) „неправильне застосування судом норм 

матеріального права”; 2) „порушення норм процесуального права” - як підставу для 

касаційного оскарження судового рішення. 

4. Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція у разі: а) відмови 

позивача від позову; б) визнання відповідачем позову; в) надходження заяви сторін 

про укладення ними мирової угоди. 

5. Як Ви вважаєте, з якого моменту обчислюється перебіг триденного строку, 

визначеного ч. 1 ст. 328 ЦПК України? 

 

Б) 

Сформулюйте та письмово оформіть касаційну скаргу (об’єкт та предмет 

оскарження визначається викладачем). 

 

Задачі 

1. Рішенням суду І інстанції Гоненку Ю. було відмовлено у задоволенні вимоги, 

пред’явленої до Вереса П., про повернення відеомагнітофона „Самсунг”.  



Гоненко Ю. подав апеляційну скаргу, в якій просив суд апеляційної інстанції 

рішення місцевого суду скасувати, ухвалити нове рішення, яким зобов’язати Вереса П. 

повернути відеомагнітофон або його вартість. 

Оскільки місцевим судом вирішувалось питання лише про повернення 

відеомагнітофону, а не його вартості, апеляційна інстанція постановила ухвалу про 

залишення апеляційної скарги без руху. В ухвалі, як підставу для залишення скарги 

без руху, суддя-доповідач зазначив про порушення Гоненко Ю. вимог щодо заборони 

заявляти в апеляційній скарзі нові вимоги, які не були предметом розгляду в суді І 

інстанції. 

На ухвалу апеляційного суду Гоненко Ю. подав касаційну скаргу.  

Зробіть правовий аналіз фабули.  

 

2. Рішенням місцевого суду Семчишину М. відмовлено у задоволенні позову до 

Петрова О. про відшкодування збитків. 

За апеляційною скаргою Семчишина М., на підставі додатково поданих ним 

доказів, суд апеляційної інстанції скасував рішення суду І інстанції і ухвалив нове 

рішення про задоволення позову. 

У касаційній скарзі Петров О. просив скасувати рішення апеляційного суду, 

посилаючись на те, що суд апеляційної інстанції незаконно дослідив додатково подані 

Семчишиним М. докази. 

Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція? До суду якої 

інстанції повинна бути направлена справа у разі задоволення касаційної скарги? 

 

3. Рішенням місцевого суду, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, 

задоволено заяву Прокіп Н. про визнання недієздатним Онопрієнка В. 

На ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення місцевого 

суду без змін прокурором, який не брав участі у справі у нижчестоящих судових 

інстанціях, подано касаційну скаргу. Доводом для скасування ухвали, на думку 

прокурора, є те, що заява про визнання недієздатним Онопрієнка В. була подана його 

сусідкою Прокіп Н., яка не належить до переліку суб’єктів, які мають право на 

подання відповідної заяви. 

Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція? 

 

4. Гаврилів Т. звернулася з позовом до банку „Н” про стягнення банківського 

вкладу, відсотків за користування ним і про компенсацію моральної шкоди. У позовній 

заяві зазначалось, що з 10.10.2006 р. вона є вкладником банку „Н”, з яким уклала 

договір банківського (депозитного) вкладу строком на 1 рік з виплатою 9% річних. 

Проте 15.10.2007р. до неї звернувся директор банку Нечипорук З. та 

запропонував їй перевести свій вклад і вклади своїх родичів на один рахунок з 

виплатою 18% річних. Цього самого дня Гаврилів Т. перевела на один рахунок: свій 

вклад із нарахованими відсотками в сумі 50 тис. 375 доларів США; кошти, які були в 

неї на електронному рахунку, в сумі 3 тис. доларів США; вклад свого сина в сумі 5 

тис. 455 доларів США - і підписала новий договір про строковий депозитний вклад у 

сумі 58 тис. 830 доларів США з умовою виплати 18% річних.  

У січні 2008р. позивачка запросила виписку зі свого рахунку, але було 

з’ясовано, що 15.10.2007р. новий валютний рахунок на суму 58 тис. 830 доларів США 

банком не відкрито. 



У зв’язку з цим Гаврилів Т. просила суд зобов’язати банк відкрити особовий 

рахунок на її ім’я відповідно до умов договору від 15.10.2007р. 

Під час розгляду справи позивачка змінила позовні вимоги і просила розірвати 

зазначений договір, стягнути на її користь вклад у сумі 58 тис. 830 доларів США, 

відсотки за користуванням ним  та компенсувати їй 20 тис. гривень моральної шкоди. 

Банк позов не визнав і пред’явив зустрічний позов, у якому просив визнати 

договір недійсним, посилаючись на те, що сторонами не було досягнуто згоди щодо 

всіх істотних умов останнього, гроші не були внесені в касу банку, а директор 

Нечипорук З. при укладенні договору вийшов за межі своїх повноважень у частині 

встановлення високих відсотків за користування вкладом і у зв’язку з цим проти нього 

порушено кримінальну справу. 

Місцевий суд позов задоволив частково: стягнув з банку на користь позивачки 

300 тис. 500 гривень 77 коп. вкладу, 18 тис. 354 гривень відсотків за користування 

ним, 23 тис. 715 гривень 80 коп. річних та 20 тис. гривень компенсації моральної 

шкоди, а в задоволенні зустрічного позову відмовив. 

Апеляційний суд ухвалою скасував рішення місцевого суду і направив справу 

на новий розгляд. Скасовуючи рішення місцевого суду та направляючи справу на 

новий розгляд, апеляційний суд виходив з того, що місцевий суд неправильно 

застосував норми процесуального права, оскільки продовжував провадження у справі 

до розгляду кримінальної справи щодо Нечипорук З. як посадової особи банку, та не 

залучив його до розгляду справи як третю особу на стороні відповідача. 

У касаційній скарзі Гаврилів Т., посилаючись на невідповідність висновків 

апеляційного суду фактичним обставинам справи та порушення норм матеріального і 

процесуального права, просила суд скасувати ухвалу апеляційного суду та залишити в 

силі рішення суду І інстанції. 

Касаційним судом було встановлено, що спірний договір від 15.10.2007р. від 

імені банку було підписано директором Нечипорук З., який відповідно до статутних 

документів і довіреності був уповноважений банком укладати та підписувати від його 

імені кредитні та інші договори. 

Зробіть правовий аналіз фабули. Які повноваження касаційного суду щодо цієї 

правової ситуації? 

 

5. Рішенням місцевого суду, залишеним без змін апеляційною інстанцією, 

відмовлено в задоволенні позову Крищенка Д. до Зінченка Р. про повернення боргу і 

компенсації моральної шкоди. 

Крищенко Д. подав касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду. 

Під час відкриття провадження у справі суддя-доповідач прийшов до висновку, 

що викладені доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи. Проте 

ним з’ясовано, що справу в суді І інстанції було розглянуто за відсутності відповідача. 

У матеріалах справи документів, які б підтверджували належне повідомлення 

Крищенка Д. про час і місце розгляду справи, немає.  

Які процесуальні дії повинен вчинити суддя-доповідач? 

 

6. Місцевий суд Залізничного району м. Львова рішенням від 21 квітня 2007р. 

задоволив позов Петрик М. до ТзОВ „Комфорт” про відшкодування збитків у розмірі 5 

тис. гривень. 



27 квітня 2007р. до зазначеного суду звернулось АТ „Комфортбуд” із заявою 

про заміну відповідача, посилаючись на те, що воно є правонаступником  ТзОВ 

„Комфорт”. 

Місцевий суд ухвалою від 7 червня 2007р., залишеною без змін ухвалою 

апеляційного суду Львівської області від 31 липня 2007р., у задоволенні цієї заяви 

відмовив. 

У касаційній скарзі АТ „Комфортбуд”, посилаючись на порушеннями судами 

норм процесуального права, просило ухвалу місцевого суду Залізничного р-ну м. 

Львова від 7 червня 2007р. та ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 31 

липня 2007р.скасувати і постановити нову, якою замінити відповідача у справі. 

Зробіть правовий аналіз фабули. Які процесуальні дії повинна вчинити 

касаційна інстанція?  



 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ 

1. Суть і значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України.  

2. Об’єкт, підстави та суб’єкти права на подання заяви.  

3. Строки, процесуальні засоби та порядок звернення із заявою про перегляд 

судового рішення. 

4. Процесуальні дії Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, що проводяться за результатами надходження заяви. 

5. Особливості підготовки та розгляду справи з перегляду судового рішення 

Верховним Судом України.  

6. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду справи про 

перегляд судового рішення. 

7. Судові рішення Верховного Суду України: їх зміст, порядок прийняття та 

набрання ними законної сили. 

 

Письмові завдання 

А) 

Сформулюйте та письмово оформіть заяву про перегляд судового рішення 

Верховним Судом України (об’єкт та предмет заяви визначається викладачем). 

 

Задачі 

1. 21 травня 2008р. Тимченко Д. (позивач у справі) звернувся із заявою про 

перегляд ухвали касаційного суду у зв’язку з неоднаковим застосуванням касаційною 

інстанцією положень ст. 330 ЦПК України.  

30 травня 2009р., вирішуючи питання про допуск справи до провадження, 

колегією суддів було з’ясовано, що до заяви не додано копії даної ухвали. У зв’язку з 

цим було прийнято постанову про відмову у допуску справи до провадження. 

Дайте правову оцінку процесуальним діям колегії суддів. 

 

2. 02 вересня 2008р. Кравченко У. звернулася із заявою про перегляд судових 

рішень – рішення місцевого суду Галицького р-ну м. Львова про відмову в задоволенні 

її позовних вимог, ухвали апеляційного суду Львівської області про відхилення 

апеляційного скарги і залишення рішення місцевого суду без змін, ухвали касаційного 

суду про відхилення касаційної скарги і залишення судових рішень нижчестоящих 

інстанцій без змін - у зв’язку з визнанням Європейським Судом з прав людини цих 

судових рішень такими, що порушують міжнародні зобов’язання України. 

При вирішенні питання про допуск справи до провадження лише два судді із 

колегії суддів дійшли висновку про необхідність допуску справи до провадження. У 

зв’язку з цим було прийнято постанову про відмову у допуску справи до провадження. 

Чи правомірними є процесуальні дії колегії суддів? 

 

3. Розглядаючи справу в порядку перегляду рішення касаційного суду, колегією 

суддів було встановлено, що суд І інстанції, ухвалюючи рішення у справі, неправильно 

застосував норму матеріального права. Рішення суду І інстанції було залишено без 

змін відповідно ухвалами апеляційного та касаційного суду.  



У заяві про перегляд рішення касаційного суду заявник - Омельченко Р. 

(відповідач у справі) - зазначив, що в іншій цивільній справі з аналогічним предметом 

позову рішення, ухвалені І та ІІ судовими інстанціями, були скасовані касаційним 

судом і справа була направлена на новий розгляд у зв’язку з неправильним 

застосуванням нижчестоящими судами норми матеріального права. 

Які повноваження Верховного Суду України у цій правовій ситуації? До суду 

якої інстанції має бути скерована справа у разі задоволення заяви? 

 



 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ 

ОБСТАВИНАМИ 

1. Суть і значення стадії перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими 

обставинами. 

2. Об’єкт, підстави та суб’єкти права на подання заяви. 

3. Строки, процесуальні засоби та порядок звернення для відкриття 

провадження з перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.  

4. Порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з 

нововиявленими обставинами та процесуальні наслідки розгляду. 

 

Письмові завдання 

А) 

Сформулюйте та письмово оформіть заяву про перегляд судового рішення у 

зв’язку з нововиявленими обставинами (об’єкт та предмет заяви визначається 

викладачем). 

 

Задачі 

1. Між спадкоємцями Горошко Р. та Володимирко П. виник спір з приводу 

поділу спадкового майна. У зв`язку з тим, що Володимирко П. проживала разом із 

спадкодавцем, вона вважала, що при визначенні розміру часток не повинні 

враховуватись предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку. Розглянувши 

справу, суд ухвалив рішення, яким поділив спадщину порівно. 

Через місяць до цього ж суду звернувся Доброта Т. з позовом про визнання за 

ним  права на спадщину, оскільки спадкодавець склав на його ім`я заповіт. 

Зробіть правовий аналіз фабули.  

 

2. Михайленко О. звернулася до суду із заявою про перегляд у зв’язку з 

нововиявленими обставинами рішення місцевого суду від 5 грудня 2008 року. В 

обґрунтування заяви вона посилалась на те, що вказаним рішенням про поділ спільно 

нажитого майна у шлюбі з Василів Р. зі складу майна був виключений запасний 

двигун до автомобіля ВАЗ, у зв’язку з тим, що він відсутній в натурі. 

Оскільки цей двигун виявився в гаражі відповідача, Михайленко О. вважала, що 

половина вартості двигуна повинна бути стягнута з Василіва Р. на її користь і у зв’язку 

з цим звернулася із заявою до суду про перегляд справи у зв’язку з нововиявленими 

обставинами.  

Ухвалою місцевого суду рішення суду від 5 грудня 2008 р. було скасовано у 

зв’язку з нововиявленими обставинами і цією ж ухвалою за Михайленко О. визнано 

право власності на половину двигуна. 

Дайте правову оцінку процесуальним діям суду? 

 

3. Рішенням суду від 15 березня 2009 р. Сороці П. було відмовлено в позові про 

встановлення батьківства Калити Т. щодо її сина - Сороки О., 2005 року народження. 

10 червня 2009 року Сорока П. звернулася до суду із заявою про перегляд  

рішення суду від 15 березня 2009 р. у зв’язку з нововиявленими обставинами.  



В обґрунтування своєї вимоги вона вказала, що після того як було ухвалено 

рішення суду, яким їй було відмовлено в задоволенні позову до Калити Т., він почав 

приходити до неї додому, купляти дитині іграшки, одяг. На день народження сина 2 

травня 2009 р. Калита Т. приходив з сином до своєї матері, говорив, що син подібний 

на нього. Ходив з ним до сусідів і всім розповідав, що це його син, але визнавати 

батьківство він не хоче. Мати Калити Т. говорила, що її син збирається одружуватись з 

іншою дівчиною. Сорока П. у заяві зазначила, що її сусідка - Олексюк І. – може 

підтвердити те, що Калита Т. визнавав батьківство її сина Сороки О., а також питав у 

неї, якого розміру купляти дитині одяг. 

Місцевий суд, розглянувши заяву Сороки П., відмовив в перегляді рішення у 

зв’язку з нововиявленими обставинами. 

Чи правильне рішення, на Вашу думку, прийняв суд? Відповідь аргументуйте. 

 

4. Ільчук Н. звернулася до Борсук А. з позовом про визнання недійсним шлюбу, 

який був укладений відповідачкою з Сидором В. - батьком позивачки. 

В обґрунтування вимоги позивачка зазначала, що заяву про реєстрація шлюбу 

було подано в той час, коли Борсук А. вже було відомо про невиліковну хворобу 

Сидора В., який помер через тиждень після того як шлюб було зареєстровано.  

Свідки Краснова Г. та Халявка Р. у своїх показання засвідчили, що за Сидором 

В. доглядали його родичі, а Борсук П. вони бачили тільки на похороні. Раніше в 

будинку Сидора В. вона не була, спільне господарство із Сидором В. не вела. 

Крім цього, у позовній заяві Ільчук Н. було вказано, що усі витрати на 

поховання батька були зроблені за її кошти. Ці ж обставини в судовому засіданні 

підтвердили сини Сидора В. і його невістка Кравчук Я.  

Необхідність реєстрації шлюбу позивачка пояснювала бажанням відповідачки - 

Борсук П. - набути на праві спадкування частину будинку, який належав Сидору В. 

Місцевий суд ухвалив рішення про задоволення позовних вимог. 

Після того як рішення суду набрало законної сили, Краснова Г. і Халявка Р. 

зізнались Борсук П., що в суді дали неправдиві показання на прохання Ільчук Н., з 

якою Краснова Г. разом працює.  Ільчук Н. обіцяла Халявці Р. продати будинок 

батька, коли отримає спадщину. Своєї обіцянки вона не виконала і будинок продала 

іншій особі, тому вони вирішили усе розповісти.  

У зв’язку з обставинами, які стали відомі Борсук П., вона звернулася до суду із 

заявою про перегляд рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.  

Які процесуальні дії повинен вчинити суд? Відповідь аргументуйте.  

 

5. Рішенням місцевого суду від 5 лютого 2009 р. між Петрів М., Білкою Д. і 

Волинець Л. було розділено майно, яке залишилося після смерті їх батька Волинця Р.  

10 квітня 2009 р. до місцевого суду надійшла заява від Волинець Л. про 

перегляд рішення від 5 лютого 2009 р. у зв’язку з нововиявленими обставинами.  

У заяві вказувалось, що Волинець Л. стало відомо, що батько неодноразово 

виражав бажання заповісти все своє майно їй, так як вона постійно доглядала за ним, 

до його смерті проживала разом з ним. У паперах батька, після того як було ухвалено 

рішення суду про поділ спадкового майна між усіма доньками, Волинець Л. було 

знайдено заповіт батька, в якому все своє майно батько заповідав їй.  

Які процесуальні дії повинен вчинити суд? 
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Теми доповідей зі спецкурсу „Перегляд судових рішень у цивільному 

судочинстві” 

 

1. Поняття перегляду судових рішень. Співвідношення понять перегляду та 

перевірки судових рішень. Завдання і значення інституту перегляду судових 

рішень.  

2. Дія основоположних міжнародно-правових принципів в галузі цивільного 

процесуального права. Роль практики Європейського Суду з прав людини у 

цивільному судочинстві України. Значення постанов Пленуму Верховного Суду 

України для цивільного судочинства України. 

3. Види перегляду судових рішень у цивільному судочинстві України та їх 

особливості. Структура судів, до компетенції яких належить здійснення 

перегляду судових рішень у цивільному судочинстві України. 

4. Мета та завдання перегляду судових рішень в апеляційному порядку. Дія 

принципів цивільного судочинства на стадії апеляційного перегляду судових 

рішень. 

5. Характеристика суб’єктного складу щодо права на апеляційне оскарження 

судових рішень судів І інстанції. Об’єкти апеляційного оскарження.  

6. Процесуальні засоби, строки та порядок звернення для відкриття провадження з 

перегляду судових рішень апеляційною інстанцією. 

7. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду. Приєднання до апеляційної 

скарги. Доповнення, зміна, відкликання чи відмова від апеляційної скарги.  

8. Класифікація процесуальних дій, пов’язаних з підготовкою справи апеляційним 

судом до судового розгляду. Призначення справи до розгляду апеляційним 

судом. 

9. Процесуальні дії, які вчиняються у підготовчій частині судового розгляду 

цивільної справи апеляційною інстанцією.  

10. Розгляд цивільної справи по суті. Межі розгляду справи апеляційним судом. 

Особливості ведення судових дебатів при перегляді судових рішень в 

апеляційному порядку.  

11. Повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду апеляційної скарги на 

рішення суду І інстанції. 

12. Повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду апеляційної скарги на 

ухвалу суду І інстанції. 

13. Судові рішення апеляційної інстанції: види, зміст. Особливості прийняття 

судових рішень апеляційним судом та набрання ними законної сили. 



14. Мета та завдання перегляду судових рішень судом касаційної інстанції. Дія 

принципів цивільного судочинства на стадії касаційного перегляду судових 

рішень. 

15. Характеристика суб’єктного складу щодо права на касаційне оскарження 

судових рішень. Об’єкти касаційного оскарження. 

16. Процесуальні засоби, строки та порядок звернення для відкриття провадження з 

перегляду судових рішень касаційною інстанцією. 

17. Відкриття касаційного провадження у справі. Приєднання до касаційної скарги. 

Доповнення, зміна, відкликання чи відмова від касаційної скарги. 

18. Процесуальні дії з підготовки справи касаційним судом до судового розгляду.  

19. Особливості попереднього розгляду цивільної справи касаційною інстанцією. 

Призначення справи до розгляду касаційним судом. 

20. Специфіка розгляду справи касаційним судом. Межі розгляду справи судом 

касаційної інстанції. 

21. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної 

скарги на рішення суду. 

22. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної 

скарги на ухвалу. 

23. Судові рішення касаційної інстанції: види, зміст, порядок прийняття та 

набрання ними законної сили. 

24. Об’єкти та суб’єкти права на перегляд судових рішень Верховним Судом 

України.  

25. Підстави та порядок звернення із заявою для перегляду судового рішення 

Верховним Судом України.  

26. Характеристика процесуальних дій Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, що проводяться за результатами 

надходження заяви про перегляд судового рішення.  

27. Повноваження та порядок прийняття судового рішення Верховним Судом 

України за наслідками розгляду справи про перегляд судового рішення. 

28. Об’єкти та особливості суб’єктного складу щодо права на перегляд судових 

рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. 

29. Підстави для перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими 

обставинами.  

30. Строки, процесуальні засоби та порядок звернення для відкриття провадження з 

перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. 



31. Порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. 

 



ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ 

зі спецкурсу „Перегляд судових рішень у цивільному судочинстві” 

 

1. Поняття перегляду судових рішень. 

2. Співвідношення понять перегляду та перевірки судових рішень.  

3. Завдання і значення інституту перегляду судових рішень.  

4. Розвиток норм українського цивільного процесуального законодавства про 

перегляд судових рішень у рамках міжнародно-правових стандартів.  

5. Дія основоположних міжнародно-правових принципів в галузі цивільного 

процесуального права. 

6. Роль практики Європейського Суду з прав людини у цивільному судочинстві 

України.  

7. Значення постанов Пленуму Верховного Суду України для цивільного 

судочинства України. 

8. Види перегляду судових рішень у цивільному судочинстві України та їх 

особливості.  

9. Структура судів, до компетенції яких належить здійснення перегляду судових 

рішень у цивільному судочинстві України. 

10. Мета та завдання перегляду судових рішень в апеляційному порядку.  

11. Дія принципів цивільного судочинства на стадії апеляційного перегляду судових 

рішень. 

12. Характеристика суб’єктного складу щодо права на апеляційне оскарження 

судових рішень судів І інстанції. 

13. Об’єкти апеляційного оскарження.  

14. Процесуальні засоби, строки та порядок звернення для відкриття провадження з 

перегляду судових рішень апеляційною інстанцією. 

15. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.  

16. Приєднання до апеляційної скарги. Доповнення, зміна, відкликання чи відмова 

від апеляційної скарги.  

17. Класифікація процесуальних дій, пов’язаних з підготовкою справи апеляційним 

судом до судового розгляду. Призначення справи до розгляду апеляційним 

судом. 

18. Процесуальні дії, які вчиняються у підготовчій частині судового розгляду 

цивільної справи апеляційною інстанцією.  

19. Розгляд справ в апеляційній інстанції. 

20. Межі розгляду справи апеляційним судом. 



21. Особливості ведення судових дебатів при перегляді судових рішень в 

апеляційному порядку.  

22. Особливості прийняття судових рішень апеляційним судом та набрання ними 

законної сили. 

23. Відхилення апеляційної скарги і залишення рішення суду І інстанції без змін 

24. Скасування рішення суду І інстанції і ухвалення нового рішення або зміни 

рішення 

25. Скасування рішення суду І інстанції і закриття провадження у справі 

26. Скасування рішення суду І інстанції і залишення заяви без розгляду 

27. Повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду апеляційної скарги на 

ухвалу суду І інстанції. 

28. Судові рішення апеляційної інстанції: види, зміст.  

29. Мета та завдання перегляду судових рішень судом касаційної інстанції.  

30. Дія принципів цивільного судочинства на стадії касаційного перегляду судових 

рішень. 

31. Характеристика суб’єктного складу щодо права на касаційне оскарження 

судових рішень.  

32. Об’єкти касаційного оскарження. 

33. Процесуальні засоби, строки та порядок звернення для відкриття провадження з 

перегляду судових рішень касаційною інстанцією. 

34. Відкриття касаційного провадження у справі.  

35. Приєднання до касаційної скарги. Доповнення, зміна, відкликання чи відмова 

від касаційної скарги. 

36. Процесуальні дії з підготовки справи касаційним судом до судового розгляду.  

37. Особливості попереднього розгляду цивільної справи касаційною інстанцією. 

Призначення справи до розгляду касаційним судом. 

38. Специфіка розгляду справи касаційним судом. Межі розгляду справи судом 

касаційної інстанції. 

39. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної 

скарги на рішення суду. 

40. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної 

скарги на ухвалу. 

41. Судові рішення касаційної інстанції: види, зміст, порядок прийняття та 

набрання ними законної сили. 

42. Суть і значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України.  



43. Характеристика суб’єктного складу осіб у справах про перегляд судових рішень 

верховним Судом України.  

44. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.  

45. Строки, процесуальні засоби та порядок звернення із заявою про перегляд 

судового рішення Верховним Судом України. 

46. Характеристика процесуальних дій Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, що проводяться за результатами 

надходження заяви про перегляд судового рішення.  

47. Особливості розгляду справи з перегляду судового рішення Верховним Судом 

України. 

48. Повноваження та порядок прийняття судового рішення Верховним Судом 

України за наслідками розгляду справи про перегляд судового рішення. 

49. Рішення та ухвали Верховного Суду України, їх зміст. Порядок прийняття 

судових рішень та набрання ними законної сили. 

50. Суть і значення стадії перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими 

обставинами. 

51. Особливості суб’єктного складу щодо права на перегляд судових рішень у 

зв’язку з нововиявленими обставинами. 

52. Підстави для перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими 

обставинами.  

53. Строки, процесуальні засоби та порядок звернення для відкриття провадження з 

перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. 

54. Порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. 

 

 


