
Управління залою судового 
засідання

Обов’язкові компоненти і рекомендації щодо 
проголошення рішення 



 Ухвали

 Рішення

 Постанови

 Судові накази

Види рішень по ЦПК



 Процедурні питання, пов»язані з рухом справи в суді
першої інстанції – вирішуються судом шляхом
постановлення ухвал.

 Перелік ухвал, які підлягають окремому оскарженню від
рішення суду, зазначені в ч. 1 ст. 353 ЦПК, заперечення на
ухвали, що не підлягають окремому оскарженню від
рішення суду, включаються до апеляційної скарги на
рішення суду.

Ухвали по ЦПК



 Ухвали суду, які постановляються окремим
документом, постановляються в нарадчій кімнаті,
інші ухвали суд може постановити, не виходячи до
народчої кімнати

Особливості



 Складання повного тексту ухвали, залежно від
складності справи, може бути відкладено на строк
не більш як п»ять днів з дня оголошення вступної та
резолютивної частин ухвали.

Порядок постановлення ухвал



 Ухвали суду проголошуються негайно після їх
постановлення за правилами проголошення рішень
суду.

Особливості проголошення ухвали



 Завершується розгляд справи по суті судом першої
інстанції

Ухваленням рішення



 У виняткових випадках залежно від складності
справи, складання повного рішення суду може бути
відкладено на строк не більш як десять днів – у
справах складної категорії,

 а якщо справа розглянута у порядку спрощеного
провадження – не більш як п»ять днів з дня
закінчення розгляду справи

Порядок ухвалення рішення



 У разі неявки всіх учасників справи у судове
засідання, яким завершується розгляд справи, або
розгляду справи без повідомлення (виклику)
учасників справи, суд підписує рішення без його
проголошення

Особливості



 Датою ухвалення рішення є дата його
проголошення (незалежно від того, яке рішення
проголошено – повне чи скорочене).

 Датою ухвалення рішення, ухваленого за
відсутності учасників справи, є дата складання
повного судового рішення.

Особливості



 Вирок

 Ухвала

 Постанова 

Види судових рішень по КПК



 Вирок проголошується повністю (ВСТУПНА, 
МОТИВУВАЛЬНА, РЕЗОЛЮТИВНА)

 УВАГА !!! Такого поняття, як оголошення вступної та
резолютивної частини вироку НЕМАЄ

Особливості проголошення 
вироку



 Роз»яснюється обвинуваченому, захиснику, його
законному представнику, потерпілому, його
представнику, представнику юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження –

 1) подати клопотання про помилування

 2)право ознайомитись з журналом судового
засідання і подати письмові зауваження

 3) право бути на розгляді під час апеляційного
перегляду

Особливості проголошення 
вироку



 Може бути оголошено резолютивну частину
ухвали, зазначивши час оголошення повного тексту
ухвали

 Повний текст ухвали повинен бути складений не
пізніше п»яти діб з дня оголошення резолютивної
частини

Особливості проголошення 
ухвал



 Ухвали

 Рішення

 Постанови 

Види судових рішень по КАСУ



 Процедурні питання, пов»язані з рухом справи в
суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які
беруть участь у справі, питання про відкладення
розгляду справи, оголошення перерви, зупинення
або закриття провадження у справі, залишення
заяви без розгляду, а аткож в інших випадках,
вирішується судом шляхом постановлення ухвал

Ухвали по КАСУ



 завершується ухваленням рішення суду 

Судовий розгляд в суді першої 
інстанції



 складання рішення, постанови у повному обсязі
може бути відкладено на строк не більш як десять
днів, а якщо справа розглянута у порядку
спрощеного провадження – п»ять днів з дня
закінчення розгляду справи.

Порядок складання у 
виняткових випадках



 Складання повного тексту ухвали, залежно від
складності справи, може бути відкладено на строк
не більш як п»ять днів з дн оголошення вступної та
резолютивної частин ухвали.

Порядок складання у 
виняткових випадках



 Судове рішення (повне або скорочене)
проголошується у судовому засіданні, яким
завершується розгляд справи, негайно після виходу
з нарадчої кімнати публічно, крім випадків,
встановлених цим Кодексом.

Проголошення судового 
рішення



 Місце проживання або перебування фізичних осіб 
із зазначенням адреси та інших особистих 
відомостей

 Реєстраційні номери транспортних засобів

 Номери банківських рахунків, номери платіжних 
карток

 Інформацію, для забезпечення захисту якої розгляд 
справи або вчинення окремих процесуальних дій 
відбулися в закритому судовому засіданні

Що не оголошується з рішення?



 Роз»яснити зміст судового рішення

 Порядок  і строк оскарження

 Після цього закрити судове засідання

Після проголошення рішення



 Неявка всіх учасників справи у судове засідання,
яким завершується розгляд справи

 Ухвалення рішення без повідомлення учасників
справи (у письмовому провадженні)

 Суд підписує рішення без проголошення

Без проголошення рішення, 
якщо



 Є дата його проголошення – незалежно від того,
яке рішення проголошено – повне чи скорочене

 Датою ухвалення судового рішення в поряду
письмого провадження є дата складання повного
судового рішення

Датою ухвалення рішення



 Стороні роз»яснюється, коли буде складено повне 
судове  рішення 

Проголошення скороченого 
рішення



 Ухвали 

 Рішення

 Постанови 

 Судові накази

Види рішень по ГПК



 Процедурні питання, пов»язані з рухом справи в 
суді першої інстанції – вирішуються судом шляхом 
постановлення ухвал.

Ухвали по ГПК



 Розгляд справи по суті  в суді першої інстанції –
ухвалення рішення

 Апеляційної інстанції та касаційної інстанції
прийняття постанови

Рішення



 Складання повного тексту рішення може бути
відкладено на строк не більше як десять днів з
моменту проголошення вступної та резолютивної
частини рішення, якщо справа розглянута у
спрощеному, то не більше як п»ять днів

 Ухвали - повний текст не більше як на п»ять днів у
складній категорії справ

Строки складання



 Після завершення розгляду справи. Суд може
проголосити вступну та резолютивну частину.

 Роз»яснюється зміст та порядок, строк оскарження
рішення.

Порядок проголошення



 Якщо неявка всіх учасників процесу, то рішення суд 
підписує без його проголошення

 Строк оскарження рішення починає спливати з дня 
підписання рішення

Винятки



 Передбачає постановлення – постанов

 Видами постанов є

 - про накладення адміністративного стягнення ст. 
24 КУпАП

 - про застосування заходів впливу, передбачених 
ст. 24-1 цього Кодексу

 - про закриття справи

КУпАП



 Постанова оголошується негайно після закінчення
розгляду справи.

 Копія постанови протягом трьох днів вручається
або висилається особі, щодо якої її винесено

КУпАП



 Дякую за увагу !!!!!!


