
Як переглянути та відмінити заочне рішення суду 
 

Найчастіше заочні рішення суду приймаються за позовами банків до боржників за 
кредитними договорами. Звернення до суду з позовом це юридичний шлях в боротьбі з 
боржником. Такий шлях являється тиском банку на боржника по виплаті кредиту та 
заборгованості за ним, а також можливість знайти боржника через виконавчу службу та 
звернути стягнення на предмет застави чи іпотеки. Тому дуже вигідно щоб ви, як відповідач, 
не знали про розгляд справи в суді, адже тоді суд повністю задовольнить вимоги позивача. 

Суд має право на третьому засіданні прийняти заочне рішення по справі, якщо відповідач 
не з’являється в судові засідання. Повідомлення про відкриття провадження у вашій справі 
надсилаються судом через пошту, отже ви можете їх не отримувати та навіть не 
здогадуватись, що йде судовий процес, а ви являєтесь відповідачем. 

Якщо ви не з’являєтесь в судові засідання в призначений день та час за клопотанням 
позивача суд виносить заочне рішення . Копію такого рішення вам направляють поштою, де 
воно лежить близько місяця, а потім його повертають в суд, як не отримане. Якщо ви 
отримали  заочне рішення суду то у вас є десять днів на оскарження цього рішення в 
апеляційному порядку, або подати заяву про перегляд такого рішення. Для грамотного та 
обґрунтованого складення заяви вам знадобиться юридична допомога, адже якщо заява 
не буде відповідати вимогам процесуального права то суд її не прийме до розгляду. 

В залежності від обставин справи та вашої інформованості щодо розгляду даної справи 
проти вас у суді, потрібно буде вибрати той чи інший спосіб оскарження заочного рішення 
суду. Для того щоб обрати правильний та ефективний шлях оскарження вам 
знадобиться юридична допомога. 

Так, у випадку, коли вам не було відомо про розгляд справи у суді, вам не надходила ухвала 
суду про відкриття позовного провадження у справі щодо вас та текст позову разом з 
доказами, які його обґрунтовують, і ви не підписували поштове повідомлення про отримання 
цих документів також ви не отримували жодного повідомлення про призначені судові 
засідання, то відповідно до процесуального законодавства, ви не були належним чином 
повідомленні про розгляд справи у суді. Дана обставина дає вам підстави звернутися до 
суду та переглянути заочне рішення. Заява подається до суду який виніс заочне рішення та 
на ім’я судді який приймав таке рішення. 

В заяві обов’язково потрібно обґрунтувати обставини через які ви не з’являлись в судові 
засідання та не могли з’явитись. Також надати свої заперечення проти вимог позивача та 
обґрунтувати їх, навести докази цих заперечень, а отже вам буде потрібна юридична 
допомога. 

Прийнявши та розглянувши вашу заяву суд при наявності підстав та обґрунтованості вашої 
заяви відміняє заочне рішення та знову призначає справу до розгляду. В цій ситуації ви 
маєте право подати свої заперечення та докази, або подати зустрічний позов до вашого 
позивача. Наприклад подати зустрічний позов про визнання кредитного договору недійсним 
в цілому, або окремих його частин. Правильно обрана та доведена ваша правова позиція 
значно змінить на вашу користь рішення суду. Суд може повністю відмовити позивачу в його 
позовних вимогах або частково. Так наприклад, щодо кредитних зобов’язань, то відмовлено 
може бути в вимогах про сплату штрафних санкцій за несвоєчасну сплату кредиту, а це 
може бути більшою половиною суми що вимагає від вас банк. Для отримання такого 
результату вам, однозначно, необхідна кваліфікована юридична допомога. 



Якщо вам було відомо про розгляд справи в суді, але ви не прийшли в останні засідання та 
не були присутні при ухваленні рішення, краще оскаржувати заочне рішення суду в 
апеляційному порядку. На апеляційне оскарження ви маєте право протягом десяти днів 
після того як вам стало відомо про існування заочного рішення суду, яким являється 
відмітка на поштовому повідомленні про отримання вами листа з рішенням, чи ваша 
розписка про отримання рішення суду в канцелярії суду. До того часу поки ви це не зробили 
то юридично вам не відомо про таке рішення і термін його оскарження не пройшов. 

До апеляційного суду подається апеляційна скарга в якій ви повинні викласти та 
обґрунтувати в чому саме полягає незаконність та необґрунтованість заочного рішення, 
неправильне застосування судом матеріального права чи порушення процесуального права. 
Апеляційний суд перегляне справу та може відмінити рішення суду першої інстанції і винести 
своє рішення, в якому задовольнити позов частково чи відмовити в позовних вимогах 
позивачу. Кваліфікований юрист роз’яснить вам заочне рішення суду та проконсультує, що 
саме необхідно викласти в апеляційній скарзі. Отже в цьому випадку також буде 
потрібна юридична допомога. 

Таким	чином,	якщо	ви	отримали	постанову	про	відкриття	виконавчого	провадження	щодо	вас	на	
підставі	заочного	рішення	суду,	або	просто	отримали	заочне	рішення	суду,	ви	маєте	повне	право	
звернутися	до	суду,	відмінити	таке	рішення	та	переглянути	справу	за	вашою	участю,	
оскаржити	в	апеляційному	порядку	та	отримати	результат	розгляду	справи	з	врахуванням	
ваших	інтересів. 

Якщо вам буде потрібна юридична допомога, раді будемо її надати. 
 


