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Адресати судового 
рішення 

Сторони Суспільство Суди 

«Правосуддя не лише повинно вершитись, а 
й має бути ясно та безсумнівно видно як 

воно вершиться» 
Англійський суддя Лорд Хюарт 

ЄСПЧ: Справа «Делькур проти Бельгії» 17.01.1970 
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Мета судового рішення 

вирішення судового спору через надання сторонам 
юридичної визначеності в їх правовідносинах 

відповідь на очікування суспільства та встановлення 
гармонії у відповідних правовідносинах 

установлення судової практики, яка попереджає 
виникнення інших спорів 

«…Суть функционирования судебной ветви 
государственной власти состоит в том, что в этом 
функционировании логика силы была заменена силой 

логики. Убеждающая сила правого обоснования 
принимаемых решений - суть принципа верховенства 

права, суть правового государства».  
Профессор Боштян Зупанчич, 

 судья Европейского Суда по правам человека 
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Особа має право на 

мотивоване судове 
рішення 

 
Мотивування судового 
рішення є обов'язком 

суду 

«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд 
його справи упродовж розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, встановленим законом, який 
вирішить спір щодо його прав та обов'язків 

цивільного характеру»  
Ст. 6 Європейської Конвенції «Про захист прав людини» 

Винесення немотивованого судового акту є 
порушенням права на справедливий суд 
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Чим невмотивоване судове 
рішення порушує право на 

справедливий суд? 

Порушується 
фундаментальний принцип 

судочинства: право бути 
вислуханим судом.  

Вмотивоване рішення суду є 
гарантією того, що сторона 

була вислухана і була почута. 

Сторона позбавляється 
можливості обґрунтувати 

свою позицію під час 
оскарження рішення, а суд 

вищої інстанції - переглянути 
його.  

Неправосудне рішення, в  
тексті якого «оминули гострі 

кути», має більший шанс 
«встояти» при перегляді, 

ніж рішення, в якому 
мотивовані хибні висновки. 

Невмотивоване рішення 
позбавляє суспільство 

можливості здійснювати 
контроль над відправленням 

правосуддя.  

Зміст судового рішення та 
спірних правовідносин має 

бути зрозумілим без 
звернення до матеріалів 

справи або законодавства.   
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  Європейський суд з прав людини 
про мотивування рішень 

 
Справа «Хаджианастасіу 

проти Греції»:  
«Суди повинні зазначати з 
достатньою ясністю доводи та 
мотиви, якими вони 
обґрунтовують свої рішення» 

 

 
Справа "Руїс Тория проти 

Іспанії"  
«ігнорування доказів сторони 
заявника, яке підкріплювало позицію 
захисту, обрану заявником, могло 
бути вирішальним при розгляді 
питання… неможливо визначити: 
або суд касаційної інстанції просто 
не виконав свого обов'язку по 
розгляду доводу заявника, або він мав 
намір відхилити його, і якщо мало 
місце останнє, то якими були його 
мотиви для прийняття подібного 
рішення. Повне мовчання суду 
касаційної інстанції з питання 
законності відмови в залученні до 
доказів у справі доказів заявника є 
несумісним з концепцією 
справедливого судового розгляду, 
закладеної в основу ст. 6 Конвенції.» 
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  Процесуальне законодавство 
України щодо мотивування рішень 

Правосудність рішення= 
Обґрунтованість + Законність 

Вимоги до мотивувальної частини 
судових рішень (ГПК, ЦПК, КАСУ) 

Встановлені судом обставини 

Докази на підставі яких 
прийнято рішення 

Доводи у зв’язку з якими 
відхилено докази сторін 

Законодавство, яким керувався 
суд 

Пленум Верховного Суду України 
від 18.12.2009 №2009 «Про судове 

рішення у цивільній справі»  

«Встановлюючи наявність або 
відсутність фактів, якими 

обґрунтовувалися вимоги чи 
заперечення, визнаючи одні 
та відхиляючи інші докази, 

суд має свої дії мотивувати та 
враховувати, що доказування 

не може ґрунтуватися на 
припущеннях.» 
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ВМОТИВОВАНЕ ЧИ ОБГРУНТОВАНЕ?  

Обґрунтованість  
«що за обставини?» 

Обґрунтованим є судове рішення, 
якщо воно ухвалене судом на 

підставі обставин у судовій справі, 
які повно і всебічно з’ясовані на 

основі доказів, що були досліджені 
судом.  

Вмотивованість  
 «чому саме ці 
обставини?» 

Вмотивованим є судове рішення, в 
якому належним чином зазначені 

підстави, на якому воно ґрунтується.  

Вимога щодо вмотивованості, як 
головної ознаки правосудного 

судового рішення визначена лише у 
Кримінальному процесуальному 

кодексі (ст. 370): «Судове рішення 
має бути законним, обґрунтованим 

і мотивованим». 
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Вмотивовані рішення: 

 
• судом чітко визначені підстави та 

обставини, на яких ґрунтується 
судове рішення; 

• ясно, чітко, у логічному 
взаємозв’язку визначено, чому і 
як саме ці обставини та підстави 
дозолили суду зробити відповідні 
висновки та ухвалити рішення; 

• суд навів свою позицію щодо всіх 
належних аргументів, доказів, 
доводів сторін.   

Невмотивовані рішення: 

• вказано застосовану норму 
закону без аргументації, чому 
саме вона підлягала 
застосуванню; 

• судом викладені обставини 
справи без надання їм правової 
оцінки у розрізі правовідносин 
сторін; 

• відсутні логічно пов‘язані  
міркування суду, з яких випливає 
висновок, зроблений судом та 
покладений ним у обґрунтування 
рішення. 

• не зазначено, чому судом 
прийнято/відхилено доводи та 
докази сторін. 
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 Неправосудне судове рішення 

неможливо логічно мотивувати 
та обґрунтувати.  

 

Чому суди ухвалюють 
невмотивовані рішення? 

 
 Відсутність у процесуальному 

законодавстві чітких 
критеріїв – що є 
вмотивованим рішенням; 
 
 
 
 

 недостатній рівень 
опанування суддею мистецтва 
написання судового рішення; 

АБО 
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Зважаючи на те, що метою судочинства є не лише формальне 

вирішення спору про право, а досягнення правосуддя, суддя 

зобов’язаний дати відповідь на аргументи сторін та вказати на 

доводи, що лежать в основі рішення й забезпечують його 

правосудність. 

Вмотивоване рішення є 
гарантією проти свавілля 
Консультативна рада європейських суддів  
у Висновку щодо якості судових рішень 

12 



А що на практиці? 

 
Типова мотивувальна частина ухвала суду касаційної інстанції:   
«У відкритті касаційного провадження слід відмовити з наступних 
підстав. Відповідно до п. 5 ст. 328 ЦПК України суд відмовляє у 
відкритті касаційного провадження, якщо касаційна скарга є 
необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності 
перевірки матеріалів справи. Із матеріалів касаційної скарги, 
оскаржуваного судового рішення вбачається, що скарга є 
необґрунтованою і наведені в ній доводи не дають підстав для висновків 
щодо незаконності та неправильності зазначеного судового рішення»  
 
Типові  фрази:  
«викладені відповідачем у відзиві доводи судом до уваги не 
приймаються» 
«доводи касаційної скарги не спростовують висновків судів попередніх 
інстанцій»  
«з такими висновками суду першої інстанції погодитись не можна» 
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Відносини між сторонами за 
договором про спільну 

діяльність 

Сторона А 

Сторона С Сторона В 

Договір про 
спільну 

діяльність 

Сторона А 

Сторона С Сторона В 

Договір про 
спільну 

діяльність 

Відносини між сторонами за 
результатами розгляду судами 

першої та апеляційної 
інстанції 
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Відносини між сторонами за 
результатами розгляду справи 

судом касаційної інстанції 

Сторона А 

Сторона С Сторона В 

Договір про 
спільну 

діяльність 

Сторона А 

Сторона С Сторона В 

Договір про 
спільну 

діяльність 

Відносини між сторонами 
після роз'яснення рішення 
судом касаційної інстанції 
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Що робити? І кому? 

Законодавець: 

Необхідним є внесення 
вмотивованості як вимоги 
до судового рішення поряд 

з законністю та 
обґрунтованістю до всіх 
процесуальних кодексів 
України, за прикладом 

КПК України. 

В даному випадку 
невмотивованість судового 
рішення буде порушенням 

чітко закріпленої норми 
процесуального права та 

підставою для скасування 
судового рішення. 

Суди: 

Судам касаційної інстанції 
потрібно подолати 

формальний  підхід до 
перегляду судових рішень 

та не допускати 
невмотивованості в першу 

чергу у власних судових 
актах.   

Невмотивованість повинна 
стати підставою для 

перегляду та скасування 
судових рішень із 

відповідними вказівками 
судам нижчих інстанцій. 

Юристи: 

Запровадження спільних 
принципів побудови та 

аргументації 
процесуальних документів 
для судів та юристів, які є 

професійними 
учасниками судового 

процесу 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

 
ОЛЕНА ВОЛЯНСЬКА 

СТАРШИЙ ЮРИСТ 
VOLYANSKA@LCF.UA 

01001, м. Київ, вул. Володимирська, 47, офіс 3 
тел./факс: +38 (044) 445 88 87 

info@lcf.ua 
www.lcfgroup.com.ua 
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