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АНОТАЦІЇ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Гаращенко Д. О. Нововиявлені обставини та їх вплив на законність та
обґрунтованість судового рішення в цивільному процесі. – Рукопис.

Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. 
Кременчук, 2019.

Магістерська робота присвячена комплексному науковому дослідженню
правової природи нововиявлених обставин у цивільному процесі. Викладено 
основні підходи до розуміння поняття нововиявлених обставин, як основного 
чинника на вплив судового рішення, що набрало законної сили, у цивільному 
процесі. Викладені наявні проблеми у цивільному судочинстві України з 
приводу існування та застосування норм цивільного законодавства у сфері 
нововиявлених обставин.
Проаналізовані підстави та процесуальний порядок перегляду судових рішень 
за нововиявленими обставинами, запропоновані шляхи вирішення проблем 
теорії і практики щодо застосування інституту нововиявлених обставин, а також 
висвітлені аспекти вдосконалення діючого вітчизняного законодавства, яке 
стосується нововиявлених обставин.

Ключові слова: суд, судове рішення, нововиявлені обставини, законна 
сила судового рішення, цивільний процес, підстави перегляду.



Нarashchenko D.O. Newly discovered circumstances and their impact on the
legality and validity of a court decision in civil proceedings. – Manuscript.

Master’s degree work in specialty 081 «Law». – Mikhail Ostrogradsky 
Kremenchug National University. Faculty of Law, Humanities and Social Sciences. 
Department of branch legal sciences. Kremenchug, 2019.

The master’s thesis is devoted to a comprehensive scientific study of the legal 
nature of newly discovered circumstances in the civil process. The basic approaches 
to understanding the concept of newly discovered circumstances as the main factor on 
the influence of a judicial decision that has come into force in a civil process are 
outlined. The existing problems in the civil procedure of Ukraine concerning the 
existence and application of the rules of civil law in the sphere of newly discovered 
circumstances are outlined. The grounds and procedural procedure for reviewing 
court decisions in newly discovered circumstances are analyzed, ways of solving the 
problems of theory and practice regarding application of the institution of newly 
discovered circumstances, as well as aspects of improvement of the current domestic 
legislation concerning newly discovered circumstances are highlighted.

Keywords: court, court decision, newly discovered circumstances, legal force 
of court decision, civil process, grounds for review.




