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Сьогодні питання терм інологічної неузгодженост і в нормативно-правових ак
тах постають об 'єктом  уваги як правників, так і філологів. Зокрема, це зумовлю
ється важливістю удосконалення терм інології правничих документ ів, оскільки не 
правильне тлумачення певних термінів може негативно впливати на правозасто- 
совчу діяльність.

Мста дослідження -  з ’ясувати відмінності між процесуальними категоріями 
«судове рішення» та «рішення суду»; сформулю вати пропозиції законодавчого 
характеру, спрямовані на удосконалення норм Цивільного процесуального кодек
су України (далі -  ЦП К України).

Питання розкриття змісту та  співвіднош ення категорій «судові акти», «судове 
рішення», «рішення суду» на науковому рівні досліджували такі правники:
І. В. Андронов, М. А. Гурвіч, О. В. Кот, І. О. Колотілова, В. В. Маслов. 
Д. М. Чечот. О. М. Ш иманович та багато інших учених.

У Цивільному процесуальному кодексі (далі ЦПК) України визначено родове 
поняття для означення судових актів, що стосуються вирішення справи по суті та 
вирішення питань, пов 'язаних з рухом справи в суді перш ої інстанції, клопотань, 
заяв осіб, які беруть участь у справі (ст. 208 ЦПК України). Так, згідно ч. І от. 208 
ЦПК України судові ріш ення викладаю ться у таких формах: ухвали, рішення, по
станови. Відповідно до ч. 2 ст. 208 ЦПК України питання, пов'язані з рухом спра
ви в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, 
питання про відкладення розгляду справи, оголош ення перерви, зупинення або 
закриття провадження у справі, залиш ення заяви без розгляду, а також в інших 
випадках, передбачених ЦПК України, вирішую ться судом шляхом постановлен
ия ухвал. Відповідно до ч. 4 ст. 208 ЦП К України перегляд судових рішень Вер
ховним Судом України закінчується ухваленням постанови. До того ж. у ст. 95 
ЦПК України наголош ується, шо судовий наказ є особливою формою судового 
рішення (7).
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Беручи д о  уваги змісі ст. 208 ЩІК України, формою  судового ріІІІе 
ш енмясулу- З "метою вирішення нормативно-термінологічної плутанини і 
значити. шо в контексті положень с і .  208 ЦПК України ознаки судових 1: 
при тамошні не лише для таких його форм як: ухвали сулу, рішення суду Іа %  
нови Верховного Суду України, але й для судових наказів. Відповідно / Ч  
с і .  95 ЦПК України судовий наказ є особливою формою судових рішень, ,IJ0< І 
дасться в наказному провадженні. Па думку дослідників, відсутність су1() 
наказу п переліку форм (видів) судових рішень (ч. 1 с і .  208 ЦПК України)/ 
гевою законодавчою прогалиною, яке потребує відповідного вирішення [3].

Рішення суду. у  класичному ного розумінні, ухвалюється за  результатами 
заточного розгляду цивільної справи в суді перш ої інстанції, а у випадках, пер/ 
бачених ст. ст. 389-6 га 389-11 ЩІК України (провадження в справах прооск/ 
ження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусу 
виконання рішень третейських судів) суд постановляє ухвалу за правилами, вст; 
нон. ісіі и ми ЦПК України для ухвалення рішення суду. Також рішення суду мо» 
ухвалюватись за результатами перегляду судових рішень в порядку апеляційною 
(сг. 307 ЩІК України) іа касаційного проваджень (ег. 336 ЦПК України). ГІерсг. 
ляд судових рішень Верховним Судом України закінчується ухваленням погано* 
(360-3 ЦПК України) (7].

Зі змісту* ст. 208 ЦПК України вбачається, що в цивільному процесуальному 
законодавстві категорія «рішення» використовується у двох значеннях, а саме 
І) узагальгаовальнс родове поняття на позначення всіх актів, що ухвалюються 
су дами (судові рішення): 2) судовий акт. яким справа вирішується по суті (рішен
ня суду).

Стаття 208 ЦПК України справедливо критикується вчепими-процесуалістамн 
з точки зору термінологічного викладу її змісту'. Зокрема. І. О. Колотілова наго
лош ує на тому, що використання практично одного й того ж терміна на позна
чення родового і видового поняття є неправильним, оскільки призводить до різ
ного тлумачення одних і тих самих положень законодавства |4, с. 190). Інший до- 
слідник. І. В. Андронов зауважує, шо такий підхід законодавця не можна назвати 
вдалим, оскільки використання одного терміна на позначення різних за змістом 
понять є істотним недоліком законодавчої техніки [2, с. 288]. Ми погоджуємося з 
дум кою  дослідниці О. В. Фроловой шо така регламентація цього питання призве
ла д о  плутаними в розумінні сутності актів суду в цілому та окремих їх видів зок
рема. А дж е з точки зору лексикології української мови словосполучення «судове 
рішення» та «рішення суду» можуть сприйматися як синонімічні [6, с. 77). Логіч
ним с необхідність внесення змін до ЦГІК України з метою усунення цієї термі
нологічної неузгодженості. Дослідники пропонують як родове поняття терміни 
«су дові постанови», «акти правосу ддя», «судові акти», «акти суду» [8: 4; 6; 1;2).

На думку О. Г. Ьрателя. для пересічного громадянина словосполучення «су
дове рішення» та «рішення суду»  виглядають як звичайні слова-синоніми, шо ці
лком є логічним для повсякденного сприйняття та використання у побутовій сфе
рі. Разом з тим. виходячи зі змісту ст. 208 ЦГІК України існує суттєва різниця між 
дослідж уваними поняттями. Детальний аналіз положень глави 7 розділу III ЦПК 
України дозволяє зробити висновок про існу вання плутанини та підміни понять
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«судове рішення» п і  «рішення суду», шо принаймні є  не прийнятним ДЛЯ с ф е р и  
цивільних процесуальних правовідносин |3J.

І. Л. Лнлронон розглядає категорію «рішення суду» як вольовий акт нраноеу- 
ддя н цивільному процесі, ухвалений судом іменем України у встановленому за
коном порядку в результаті здійснення правозастосонної діяльності. який місіигь 
в собі наказ і підтвердження наявності або відсутності правовідносин, спрямова
ний на охорону га захист прав, свобод і законних інтересів суб’єктів права, який 
мас наслідком виникнення, зміну або припинення процесуальних, а в деяких 
встановлених законом випадках і матеріальних правовідносин |1. с. 6]. Зауважи
мо. шо не всі терміни, запропоновані вчсиими-процесуалістами. є вдалими. На
приклад. термін «судові постанови» не можна застосовувати, спираючись на 
зміст норм ЦІІК України. Цей термін вужчий, ніж термін судові рішення. У свою 
чергу, термін «акти правосуддя» с ширшим за змістом, оскільки правосуддя цс 
діяльність суду, а в цьому випадку потрібно означити лише форму вираження цієї 
діяльності. Вважаємо, що найбільш доречним є термін «судові акти». У цьому 
контексті зауважимо, що в тлумачному словнику сучасної української мови (фа
хова лексика). зокрема, наводиться такс тлумачення слова «акт»: розпорядження, 
рішення державного органу, шо має силу закону |5. с. І8|.

Отже, дослідивши мовне підгрунтя термінів «судові рішення» та «рішення су
ду». якими оперує ЦІ ІК. ми дійшли висновку, що законодавець невдало їх вико
ристовує. Цс може призвести до різного тлумачення та розуміння норм Цивільно
го процесуального кодексу. Пропонуємо замінити термін «судові рішення» більш 
прийнятним та узагальнювальним терміном «судові акти».
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