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Викладено існуючі в теорії цивільного процесуального права погляди науковців на правову природу ок-

ремого провадження. Охарактеризовано процесуальні особливості розгляду справ окремого провадження. На 
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Постановка проблеми. Цивільний проце-

суальний кодекс України (далі – ЦПК) у ч.3 ст.15 

чітко визначає три види провадження : позовне, 

окреме і наказне [1]. Указані види провадження 

складають весь цивільний процес, мають визна-

чену процесуальну мету і завдання, та відрізня-

ються особливим порядком їх вирішення. Що 

стосується позовного провадження, то воно є 

найбільш поширеним видом цивільного судо-

чинства, правила якого найчіткіше сформульова-

ні в ЦПК України і є загальними для всіх справ. 

За правилами позовного провадження, але з ура-

хуванням окремих положень, вирішуються спра-

ви й окремого провадження. Однак властива судо-

вій діяльності з розгляду і вирішення цивільних 

справ цивільна процесуальна форма суттєво відріз-

няє окреме провадження від позовного проваджен-

ня тим, що в його основі спрощений порядок вирі-

шення справ через відсутність у ньому спору про 

право цивільне. Специфічний порядок розгляду та 

вирішення справ окремого провадження зумовлює 

і специфічну цивільну процесуальну форму, в якій 

і реалізується цей порядок. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Дослідженням питань, що стосуються поняття 

окремого провадження, з’ясуванням його сутно-

сті, процесуальних особливостей, аналізу справ 

окремого провадження, займалися такі вітчизня-

ні процесуалісти, як С.С. Бичкова, В.І. Бобрик, 

С.В.Васильєв, В.В. Комаров, С.Я. Фурса,  

С.В. Щербак, М.М. Ясинок та ін., а також росій-

ські вчені-процесуалісти, такі як Н.А. Громоши-

на, П.П. Єлісєйкін, Н.М. Масленнікова,  

Г.Л. Осокіна, В.І. Решетняк, Т.В. Сахнова, Н.О. 

Чечіна, Д.М. Чечот, В.В. Ярков та ін. Незважаю-

чи на широкий спектр дослідження окремого 

провадження, у теорії цивільного процесуально-

го  права є багато спірних питань, що стосуються 

окремого провадження та, зокрема, процесуаль-

них особливостей розгляду та вирішення справ, 

які віднесені до цього виду провадждення, що і є 

предметом нашого дослідження.  

Мета статті – характеристика процесуаль-

них особливостей розгляду та вирішення справ 

окремого провадження в цивільному судочинстві.  

Виклад основного матеріалу. Діюче циві-

льне процесуальне законодавство, на відміну від 

ЦПК 1963 року, визначає окреме провадження  

як самостійний вид непозовного цивільного су-

дочинства (ч.1 ст. 234 ЦПК). Таке визначення 

окремого провадження  є не зовсім зрозумілим і 

не чітко сформульованим, оскільки законодавець 

починає його зі слів: “вид непозовного цивільно-

го судочинства”. Тоді виходить, що законода-

вець, формулюючи сутність окремого прова-

дження, виходить не від найширшого поняття – 

усього цивільного процесу, а від вузького – лише 

від позовного. Але позовне є теж видом прова-

дження, тому, даючи поняття “окремому прова-

дженню”, треба виходити з цивільного процесу в 

цілому. Разом з тим підтримуємо позицію вчено-

го-процесуаліста М.М. Ясинка, який вважає, що 

кожна справа окремого провадження, являючи 

собою процесуальну форму, за своєю суттю не 

відрізняється від суті процесуальної форми позо-

вного провадження, оскільки вони створюються 

на основі організаційних дій суду відповідно до 

процесуальних норм. Отже, процесуальна форма 

виникає на основі організаційних дій суду [14, c. 

162], розвивається на грунті процесуальних пра-

вовідносин відповідно до процесуальних нормам 

права, формується на основі локальних  процесу-

альних форм, які своїми зовнішніми сторонами 

утворюють сегментарно стійку систему зовніш-

ньої процесуальної форми судового процесу. 

Що стосується особливостей даного виду 

провадження, то окреме провадження  відрізня-

ється від інших видів провадження за своїм пре-

дметом і завданнями суду, а також особливостя-

ми процесуального порядку розгляду справ [4, с. 

97]. Так, найважливішою особливістю справ ок-
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ремого  провадження є відсутність у них спору 

про право. Найчастіше під спором про право ро-

зуміють “певний стан суб’єктивного права” і стве-

рджують, що спір є “суть суперечності, конфлікт, 

протиборство сторін” [2, c. 63-68]. Однак відсут-

ність спору ще не означає абсолютної безспірності 

справи. Сама необхідність установлення факту, 

який уже в силу цього не є очевидним, підтверджує 

можливість існування спору про факт. Крім того, 

сама особа, відповідно до якої розглядається спра-

ва, може оспорити подану в суд заяву, тобто “спо-

рити по суті справи” [12, c. 20].  

Тому в процесуальній науці протягом бага-

тьох років точиться дискусія з приводу того, чи 

можливий в окремому провадженні  спір про 

факт. І чи завжди спір про факт тягне за собою 

спір про право? З цього приводу сформувалися 

два основні напрямки. Представниками першого 

є А.О. Мєльніков, І.А. Жеруоліс, П.П. Єлісєйкін, 

які стверджували, що спір про факт завжди тягне 

за собою спір про право, а тому він не припусти-

мий в окремому провадженні. Більше того,  

І.А. Жеруоліс вважав, що незалежно від того, 

який виникає спір – підвідомчий суду чи не під-

відомчий суду – завжди при спорі про факт не-

обхідно залишати заяву без розгляду. У той же 

час представники іншого напрямку (С.Н. Абра-

мов, Р.Ф. Каллістратова, Д.М. Чечот) вважали, 

що спір про факт не завжди пов’язаний зі спором 

про право, а в окремому провадженні  має місце 

“спірність позовних фактів і обставин” [8, c. 10; 

5, с. 198-200; 6, с. 89-93; 12, с. 447-448].  

На нашу думку, у справах окремого прова-

дження  можливий спір про факт, що буде вима-

гати судового підтвердження, тому що не завжди 

факти, які встановлює суд, є для нього очевид-

ними і можуть викликати сумніви щодо їх існу-

вання. Тому в усіх цих ситуаціях суд повинен 

переконатися в їх існуванні шляхом перевірки та 

зіставлення доказів по справі, виявленні протиріч 

у міркуваннях зацікавлених осіб. Тому спір про 

факт у окремому провадженні  можливий, а ная-

вність чи  відсутність факту мають бути встанов-

лені судом, якщо спір про факт не перейшов у 

спір  про право [3, c. 135]. “Спір про право” і 

“спір про факт” взаємопов’язані, але не тотожні 

явища. У ЦПК України передбачається, зокрема, 

лише заборона у вирішенні справ окремого про-

вадження  в разі виникнення спору про право, а 

не про факт. Отже, вважаємо, що суд у разі ви-

никнення спору про факт може вирішувати таку 

справу у порядку окремого провадження. Як 

вважає Т.В. Сахнова, в порядку окремого прова-

дження факти встановлюються при наявності та-

ких умов: факт, про встановлення якого просить 

заявник, породжує правові наслідки, заявник не 

має іншої можливості отримати чи відновити на-

лежні документи для підтвердження даного факту, 

встановлення факту не пов’язано  зі спором про 

право, підвідомчого суду [10, c. 561].  

Відсутність спору про право тягне за собою  

і відсутність сторін з  протилежними інтересами 

(позивача і відповідача), а також третіх осіб. 

Суб’єктами процесуальних відносин є суд, осо-

би, які беруть участь у справі, інші учасники ци-

вільного процесу. Особами, які беруть участь у 

справі,  є заявник, зацікавлені особи та їх пред-

ставники (крім справ про усиновлення). Заявни-

ком може бути фізична чи юридична особа. Коло 

заявників, як правило, встановлено в нормах 

ЦПК, що і відрізняє справи окремого прова-

дження  від справ позовного провадження, в 

якому кожна особа має право в порядку, встано-

вленому Кодексом, звернутися до суду за захис-

том своїх порушених, невизнаних або оспорюва-

них прав, свобод чи інтересів (ч.1 ст. 3 ЦПК). 

Усіх  інших осіб, які будуть брати участь у спра-

ві, закон наділяє статусом зацікавлених осіб. На 

жаль, на практиці існують випадки, коли заціка-

влених осіб узагалі не встановлюють і не викли-

кають до суду, а не встановлення заінтересова-

них осіб призводить до неможливості їх вступу у 

процес для захисту своїх інтересів, а внаслідок 

цього не будуть всебічно з’ясовані всі обставини 

справи. Саме тому П.П. Єлісєйкін стверджував 

про необхідність надання зацікавленій особі мо-

жливості на порушення спору і можливу погану 

юридичну обізнаність цих осіб [4, c. 67], що та-

кож може негативно вплинути на судовий про-

цес. Крім зазначених порушень, на практиці за-

значаються також випадки, коли заявників нази-

вають позивачами, а зацікавлених осіб – відпові-

дачами, свідками. На наш погляд, це пояснюєть-

ся тим,  що законодавець не дає визначення зая-

вника і зацікавленої особи. Тому варто було б, 

щоб ці дефініції були внесені до норм ЦПК Ура-

їни. Права й обов’язки заявника і зацікавленої 

особи передбачено ст. 27 ЦПК України, хоча да-

на стаття називається права та обов’язки осіб, які 

беруть участь у справі, а також ч.5 ст. 31 ЦПК 

зазначає, що заявники та зацікавлені особи у 

справах окремого провадження  мають права і 

обов’язки сторін, за винятком встановленим у 

розділі IV цього Кодексу. Однак, як ми зазнача-

ли, ст. 31 містить перелік спеціальних прав сто-

рін позовного провадження, але ці спеціальні 

права також поширюються на заявника і зацікав-

лених осіб. Тому ми погоджуємося з думкою 
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С.Я.Фурси, що у ЦПК повинна мати місце нор-

ма, яка б закріпила спеціальні процесуальні пра-

ва заявника та зацікавлених осіб [11, c. 52]. Ок-

рім заявника, зацікавлених осіб, інших учасників 

цивільного процесу,  у справах окремого прова-

дження  можуть брати участь органи й особи, які 

за законом захищають права, свободи та інтереси 

інших осіб (ст. 45 ЦПК). Однак не варто забува-

ти, що участь заявника та заінтересованих осіб 

відрізняється від їх участі у процесі, так як осо-

би, перелічені у ст. 45 ЦПК порушують справу в 

суді чи вступають у процес не з метою захисту 

суб’єктивного інтересу, а з метою здійснення 

покладених на них обов’язків і для захисту інте-

ресів інших осіб.  

Специфічний інструментарій справ окре-

мого провадження породжує і специфічну циві-

льну процесуальну форму цього виду прова-

дження. Як зазначає В.В. Комаров, предмет су-

дового розгляду передбачає правосудний харак-

тер діяльності, з яким пов’язана і специфічна 

процедура (форма) судочинства [9, с. 236], тому і 

процесуальний порядок розгляду справ окремого 

провадження має свої особливості. 

Відсутність правового спору, а відповідно і 

сторін в окремому провадженні  унеможливлює 

пред’явлення зустрічного позову, заміну сторо-

ни, укладення мирової угоди, звернення до тре-

тейського суду та ін. Засобом порушення справи 

в суді є не позов, а заява, зміст якої не передба-

чено окремо в ЦПК, тому визначається за анало-

гією зі ст. 119, яка регулює зміст і форму позов-

ної заяви. Спеціальні вимоги до таких заяв сфо-

рмульовані в нормах, які регулюють процесуаль-

ний порядок вирішення справ окремого прова-

дження. Як результат – внаслідок того, що немає 

позову – відсутні й інститути, пов’язані з ним: 

відмова від позову, але можлива відмова від зая-

ви, а в деяких випадках заміна її предмета чи пі-

дстави (справа про обмеження фізичної особи у 

дієздатності та визнання її недієздатною), немає 

визнання позову, збільшення і зменшення розміру 

позовних вимог, виходу за межі заявлених вимог. 

Суд уживає заходів щодо всебічного, повного й 

об’єктивного з’ясування обставин справи, тому він 

може за власною ініціативою витребувати необхід-

ні докази (ч.2 ст. 235 ЦПК), що теж відрізняє окре-

ме провадження  від інших видів провадження. 

При ухваленні судом рішення судові витрати не 

відшкодовуються (ч.7 ст. 235 ЦПК). Рішення суду 

у справах окремого провадження  не підлягають 

примусовому виконанню, але мають загальноо-

бов’язковий характер (ст. 14 ЦПК). 

Варто також зосередити увагу на дії одного 

з принципів цивільного судочинства – змагаль-

ності і виявити, чи проявляється даний принцип 

при вирішенні справ окремого провадження. За-

конодавець у ч.3 ст. 235 ЦПК вказує, що поло-

ження щодо змагальності та меж судового розг-

ляду у справах окремого провадження  не засто-

совується. Ми вважаємо, що принцип змагально-

сті все ж таки діє при вирішенні справ окремого 

продження, але по-особливому, оскільки він у 

першу чергу реалізується у правах заявника та 

заінтересованих осіб. Так, заявник має право по-

давати докази, брати участь у їх дослідженні, 

заявляти клопотання, давати усні  і письмові по-

яснення, подавати доводи і міркування, запере-

чення, доводити суду свої вимоги та ін. (за ана-

логією зі ст. 27 ЦПК). Не слід заперечувати і той 

факт, що даний принцип реалізується  не у всіх 

справах окремого провадження. Найчастіше він 

проявляється у справах про визнання фізичної 

особи обмежено дієздатною та недієздатною, 

надання неповнолітній особі повної цивільної 

дієздатності, встановлення факту каліцтва, якщо 

це необхідно для призначення пенсії або отри-

мання допомоги за загальнообов’язковим держа-

вним соціальним страхуванням, адже залучені до 

участі у справі зацікавлені особи можуть спрос-

товувати ці факти. Установлені законодавцем 

винятки щодо принципу змагальності та меж су-

дового розгляду в окремому провадженні можуть 

свідчити про посилення явного дуалізму позовного 

та окремого проваджень цивільного судочинства, 

який не був таким за попереднім ЦПК України. 

Цим, власне, піддав сумніву базовий принцип – 

принцип єдності цивільного процесу та цивільної 

процесуальної форми судочинства, як єдиної за 

своєю природою діяльності зі здійснення правосу-

ддя в цивільних справах [7, c. 707]. 

Не лише принцип змагальності, але і прин-

цип диспозитивності діє не в повному обсязі, 

оскільки в окремому провадженні  не застосову-

ються такі характерні для позовного проваджен-

ня інститути як мирова угода, визнання позову, 

відмова від позову, забезпечення позову. Разом з 

тим, по-іншому реалізується і принцип одноосо-

бовості і  колегіальності розгляду справ – усі спра-

ви окремого провадження  розглядаються суддею 

одноособово, за винятком справ, перелічених в пу-

нктах 1, 3, 4, 9, 10 ч.1 ст. 234 ЦПК, які розгляда-

ються у складі одного судді і двох народних засіда-

телів. Є також винятки із принципу неможливості 

перегляду рішення судом, який його ухвалив. 

Адже у справах про обмеження цивільної дієздат-

ності фізичної особи, визнання фізичної особи не-



Процесуальні особливості розгляду та вирішення справ окремого провадження 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 682. Правознавство. 79 

дієздатною, визнання фізичної особи безвісно від-

сутньою чи оголошення її померлою, в разі виду-

жання чи появи особи, суд, який ухвалив рішення, 

може його скасувати й ухвалити нове, не передаю-

чи справи до апеляційної інстанції. 

Порядок вирішення справ окремого прова-

дження, як специфічна процесуальна форма, вклю-

чає в себе ті ж стадії, що і справи позовного прова-

дження, а саме: відкриття провадження у справі, 

провадження у справі до судового розгляду, судо-

вий розгляд  та ухвалення судового рішення. Пере-

лічені стадії також наділяються деякими особливо-

стями  щодо їх проведення. Як правильно зазначає 

М.М. Ясинок, кожна справа окремого проваджен-

ня, будучи процесуальною формою, за своєю сут-

тю не відрізняється від суті процесуальної форми 

позовного провадження, оскільки вони створю-

ються на основі організаційних дій суду відповідно 

до  процесуальних норм [13, c.28 ].  

У літературі з цивільного процесу  існує 

думка, що якщо в таких справах немає сторін з 

протилежними інтересами, то і не може бути су-

дових дебатів. І.Жеруоліс, виділяючи окреме 

провадження  своєрідної процесуальної форми, 

підкреслював специфіку проведення судового засі-

дання в цьому провадженні, вказуючи на відсут-

ність змагальності процесу, судових дебатів, дещо 

інший порядок допиту свідків [5, c. 72]. Проте вва-

жаємо, що судові дебати не можна лише ототож-

нювати зі змаганням сторін, адже це та частина 

судового засідання, метою якої є встановлення ос-

таточних вимог заявника та думок зацікавлених 

осіб щодо встановлюваного факту. Тому ця части-

на судового засідання  обов’язково повинна бути 

проведена в ході розгляду та  вирішення справи.  

Відповідно до ч.2 ст. 235 ЦПК, на відміну 

від позовного провадження, суд може за власною 

ініціативою витребувати необхідні докази. Це 

положення є підставою для активності суду у 

збиранні доказів та підсилює роль суду при розг-

ляді справ окремого провадження. На відміну від 

позовного провадження, в окремому проваджен-

ні  суд досить активний у доказовій діяльності. 

Розкриваючи суть процесуальної діяльності  су-

ду та учасників процесу у справах окремого про-

вадження, М.М. Ясинок вважає, що нею є «про-

цесуально-правова конструкція всіх процесуаль-

них дій, що характеризується чергуванням акти-

вної та пасивної їх форм, зумовлених процесуа-

льними нормами та здійснена суб’єктами в ме-

жах процесуальної форми» [13, c. 94].   

Отже, у діючому цивільному процесуаль-

ному законодавстві закріплена ще одна форма 

судового захисту, в основі якої позовна форма і 

яка має специфічні особливості розгляду, що ві-

дрізняють її від останньої. Предмет розгляду, 

процедура діяльності учасників процесу і ряд 

інших вирізняльних ознак дозволяє нам визначи-

ти цю форму як окреме провадження. Властива 

судовій діяльності з розгляду і вирішення циві-

льних справ цивільна процесуальна форма суттє-

во відрізняє даний вид  провадження від інших 

тим, що в його основі спрощений порядок вирі-

шення справ через відсутність у ньому спору про 

право цивільне. Тому під окремим провадженням 

належить розуміти сукупність норм цивільного 

процесуального права, які регулюють провадження 

з окремих категорій справ, що характеризуються 

відсутністю спору про право і специфічними особ-

ливостями порядку розгляду.  

Висновки. На підставі викладеного автор 

дійшла висновку, що окреме провадження є са-

мостійним видом цивільного судочинства, який 

характеризується специфічним, процесуальним 

порядком розгляду і вирішенням чітко визначе-

них процесуальним законом категорій цивільних 

справ, у яких суд установлює дії, події, стан, 

здійснює захист охоронюваних законом інтересів 

громадян і організацій. Визначено, що всі справи 

окремого провадження розглядаються судом з 

додержанням загальних правил цивільного судо-

чинства, за винятком  деяких положень і меж 

судового розгляду, і мають додаткові особливос-

ті розгляду. Оскільки ЦПК України виходить із 

єдності позовного та окремого провадження, то в 

ньому містяться норми, що можуть застосовува-

тися як у позовному, так і в окремому прова-

дженнях. Крім того, ЦПК містить також норми, 

які мають спеціальний характер для тих чи ін-

ших справ окремого провадження та норми, що 

застосовуються винятково в окремому прова-

дженні. Така законодавча конструкція взаємодії 

різних за обсягом дій правових норм безпосеред-

ньо певною мірою визначається ч. 3 ст. 235 ЦПК, 

відповідно до якої справи окремого провадження 

розглядаються судом із додержанням загальних 

правил, встановлених ЦПК, за винятком поло-

жень щодо змагальності та меж судового розгля-

ду. У справах окремого провадження чітко ви-

значене коло заявників, обов'язковою є підготов-

ка суддею справи до судового розгляду, можли-

вий вихід суду за межі заявлених вимог, обме-

жена дія принципу змагальності та ін. 
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 I.Y. Tatulych 

The procedural peculiarities of the proceedings and solutions of the cases of the separate prosecution 

 

Summary 

The scientists views on the legal nature of the separate prosecution that exist in the theory of civil 

procedural law are described in the given article. The procedural peculiarities of the separate prosecution are also 

characterized. On the analysis authority of these issues the common and uncommon features of the separate 

prosecution in comparison with the action proceeding were determined and own conclusions were made. 
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Процессуальные особенности рассмотрения и решения дел особого производства 

 

Аннотация 

Изложены существующие в теории гражданского процессуального права взгляды ученых на 

правовую природу особого производства. Охарактеризованы процессуальные особенности рассмот-

рения дел особого производства. На основании анализа этих особенностей определены общие и от-

личительные черты особого производства в сравнении с исковым видом производства, а также сфор-

мулированы собственные выводи. 
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