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АНОТАЦІЯ 

 

Поляков І.С. Перегляд рішень окружних адміністративних судів в 

апеляційному провадженні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. ‒ Запорізький національний університет, МОН України, 

Запоріжжя, 2019. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення питання щодо 

перегляду рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 

провадженні та вирішення наукового завдання відносно удосконалення цього 

процесу. Це розв’язує важливу науково-прикладну проблему в галузі 

адміністративного права загалом та адміністративного процесу зокрема, а 

також може бути використано з метою забезпечення гуманного та 

справедливого адміністративного судочинства.  

У дисертації зазначено історико-соціальні передумови виникнення 

апеляційного провадження в адміністративному судочинстві, здійснено аналіз 

нормативного забезпечення апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві, виявлено перспективи функціонування та розвитку апеляційного 

провадження в адміністративному судочинстві.  

На підставі ретельного вивчення  матеріалу в ході даного дослідження, а 

також, враховуючи оновлені, внаслідок судової реформи, новели  Кодексу 

адміністративного судочинства України та законодавства про судоустрій, 

можна виокремити наступні ознаки сучасного вітчизняного інституту  апеляції 

в адміністративному судочинстві:  апеляційне провадження - це стадія 

процесу, під час якої апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість 

рішень суду першої інстанції, що не набрали законної сили; апеляційний 

розгляд здійснюється колегією суддів у складі трьох суддів за правилами 
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розгляду справи судом першої інстанції за правилами спрощеного позовного 

провадження з урахуванням особливостей; подача апеляційної скарги на 

судове рішення зупиняє набрання ним законної сили і виконання такого 

рішення, крім випадків їх негайного виконання;  рішення суду апеляційної 

інстанції набирають законної сили з моменту їх проголошення, залежно від 

результатів розгляду апеляційної скарги.  Відповідно до положень ч. 1 ст. 315 

КАСУ за наслідками розгляду апеляційної скарги на судове рішення суду 

першої інстанції суд апеляційної інстанції має право: 1) залишити апеляційну 

скаргу без задоволення, а судове рішення - без змін; 2) скасувати судове 

рішення повністю або частково і ухвалити нове судове рішення у відповідній 

частині або змінити судове рішення; 3) скасувати судове рішення повністю 

або частково і у відповідній частині закрити провадження у справі повністю 

або частково або залишити позовну заяву без розгляду повністю або 

частково; 4) визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції 

повністю або частково у визначених КАСУ випадках і закрити провадження у 

справі у відповідній частині; 5) скасувати судове рішення і направити справу 

для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю; 

6) у визначених КАСУ випадках скасувати свою постанову (повністю або 

частково) і прийняти одне з рішень, зазначених у пунктах 1-5 ч.1 ст. 315 

КАСУ.        

Розкрито правові засади апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві, які визначають порядок перегляду судових 

рішень у справах в апеляційному провадженні, а також встановлюють для 

кожного суб’єкта конкретні права та обов’язки, що  визначають  межі 

можливої і належної правової поведінки. Досліджено функціональні 

характеристики складових елементів структури перегляду рішень 

апеляційним адміністративним судом. Встановлено, що відносини, які 

виникають, змінюються і припиняються в процесі перегляду рішень 

апеляційним адміністративним судом мають на меті здійснення належного 

правосуддя, за допомогою якого вирішуються питання щодо законності 
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судового рішення, а також захищаються права, свободи, законні інтереси 

фізичних і юридичних осіб. Розкрито основні прикладні аспекти перегляду 

рішень адміністративних судів в апеляційному провадженні. 

 Автор розкриває  сутність  поняття «повноваження», а також 

обґрунтовує власне бачення змісту та природи повноважень суду апеляційної 

інстанції в адміністративному судочинстві. В результаті чого розглянуто 

сутність та межі дискреційних повноважень апеляційного адміністративного 

суду в контексті захисту прав та свобод людини і громадянина.  

Виявлено проблемні питання, які виникають під час здійснення 

адміністративного судочинства в апеляційних інстанціях, а також  наведено 

конкретні пропозиції щодо можливого вирішення окреслених правових 

прогалин.   

Удосконалено наукове розуміння перегляду рішень окружних 

адміністративних судів в апеляційному провадженні, як комплексного 

адміністративно-правового режиму, що представляє собою встановлений 

порядок здійснення суддями апеляційних судів адміністративно-деліктної 

діяльності. Цей порядок є нормативно-сформульованим у вигляді дозволів, 

заборон і розпоряджень, які містяться в правилах позовного провадження, 

провадженнях у справах, що випливають з адміністративних правовідносин в 

апеляційно-процесуальному законодавстві, а також у правилах провадження у 

справах про адміністративні правопорушення в адміністративному 

законодавстві.  

Досліджено структуру адміністративно-правового режиму перегляду 

рішень окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні, до 

якої входять наступні складові елементи: норми права, що визначають статус 

суддів апеляційних судів і регламентують порядок здійснення суддею 

адміністративно-процесуальної діяльності; відносини, які формуються 

внаслідок реалізації норм права, що передбачають можливість вживання 

заходів адміністративного та іншого державного примусу, призначення 

покарання, порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення та 
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порядок оскарження; цільова установка - завдання, для забезпечення якого 

вводиться відповідний адміністративно-правовий режим. 

Проаналізовано  правовий статус судді адміністративного апеляційного 

суду та визначено шляхи його вдосконалення. Зазначено, що правовий статус 

судді адміністративного апеляційного суду суттєво відрізняється від 

правового статусу інших суб’єктів адміністративного права. Основним 

провідним чинником його специфічності є інститут недоторканності судді, а 

також незалежність судової гілки влади від законодавчої та виконавчої.  

Доведено необхідність розширити правові межі суб'єктів 

адміністративних правовідносин  щодо апеляційного оскарження рішень 

адміністративного суду, які не вступили в законну силу. Зокрема це 

стосується питань стосовно затвердження мирової угоди; відмови в допуску 

зацікавленої особи до участі в справі; розпорядження речовими доказами; 

відмови в припиненні провадження у справі; відмови в задоволенні 

клопотання позивача про зміну предмету або підстави позову;  залишення без 

руху позовної заяви. 

Встановлено необхідність підвищити  рівень ефективності 

апеляційного провадження. Зроблено висновок, що  до об’єктів апеляційного 

провадження не відноситься бездіяльність суду першої інстанції. Зазначено 

про важливість  розширення кола підстав для перегляду судових рішень, як 

об’єктів апеляційного оскарження, з метою більш повного забезпечення 

реалізації конституційних прав суб’єктами адміністративних процесуальних 

правовідносин. Автор піддає критиці існуючі законодавчі обмеження щодо 

оскарження рішень апеляційного суду по окремим категоріям 

адміністративних справ. 

Аргументовано, що оптимізація ефективності перегляду рішень 

окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні є одним із 

засобів покращення реалізації завдань адміністративного судочинства. Так, 

від належної реалізації апеляційним судом механізму розгляду 

адміністративної справи залежить ефективність поновлення прав, свобод та  
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інтересів суб’єктів адміністративних правовідносин.  

Доведено необхідність розробки і ухвалення закону про дисциплінарну 

відповідальність суддів, у тому числі й про порядок припинення повноважень 

суддів, які порушують вимоги щодо несумісності, вчиняють протиправні дії, 

знижують авторитет судової влади, що дозволить конкретизувати і 

систематизувати відповідальність суддів. 

Аргументовано, що найбільш ефективним і дієвим засобом у сфері 

захисту прав і свобод громадян є судовий розгляд суперечностей в 

апеляційному провадженні, який належним чином підготовлений і 

проведений з дотриманням усіх вимог законодавства, і в результаті якого 

винесено законне та обґрунтоване судове рішення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в науково-

дослідній сфері ці результати можуть бути основою для подальшого 

нівелювання рівня  проблем адміністративного права у сфері забезпечення 

адміністративного судочинства. У правотворчій сфері висновки та пропозиції 

дисертації можуть бути використані для удосконалення законодавства з 

питань здійснення апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві. У правозастосовній функції використання одержаних 

результатів дозволило  певним чином модернізувати практичну діяльність 

апарату Харківського апеляційного адміністративного суду. У навчальному 

процесі матеріали дисертації було використано при підготовці навчальних 

посібників і курсів лекцій Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. 

     Ключові слова: апеляційне провадження, апеляційна інстанція, 

адміністративний суд, адміністративне судочинство, суддя апеляційного 

адміністративного суду, адміністративно-правовий режим, адміністративно-

правовий статус. 
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ANNOTATION 

 

      Polyakov I.S.  Revision of the decisions of the district administrative courts  

in the appeal proceedings.  - Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts.   

     Annotation on the thesis for the degree of Candidate of Juridical Sciences 

(doctor of philosophy). Specialty 12.00.07 ‒ administrative law and process; 

financial law; informational law/. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2019. 

The theoretical generalization of the issue of reviewing the decisions of 

district administrative courts in the appellate instance and solving the scientific 

task concerning the improvement of this process was made in the dissertation.  It 

solves an important scientific and applied problem in the field of administrative 

law in general and the administrative process in particular, and can also be used to 

ensure humane and fair administrative justice.  The dissertation points out the 

historical and social preconditions for the appearance of appeal proceedings in 

administrative legal proceedings, analyzes the normative provision of appeal 

proceedings in administrative legal proceedings, reveals the prospects for the 

functioning and development of appeal proceedings in administrative legal 

proceedings.  Based on a thorough study of the material in the course of this study, 

and also, taking into account the updated judicial reform, the latest developments 

in the procedural law and the legislation on the judicial system, the following 

features of the modern domestic appeal institute can be distinguished: appeal 

proceedings are the stage of the process during which the Court of Appeal verifies  

the legality and validity of decisions of the court of first instance that have not 

acquired legal force;  appellate review is carried out by a panel of judges consisting 

of three judges according to the rules of consideration of the case by the court of 

first instance according to the rules of simplified lawsuit taking into account 

peculiarities;  the filing of an appeal against a court decision shall suspend the 

entry into force of the decision and execution of such a decision, except for cases 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/doctor
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/philosophy
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of their immediate execution;  the decisions of the court of appellate court are valid 

from the moment of their declaration, depending on the results of consideration of 

the appeal.       

        In accordance with the provisions of Part 1 of Article 315 of the Code of 

Administrative Justice of Ukraine (hereinafter - CAJU), following the results of 

consideration of an appeal against a court decision of the court of first instance, the 

court of appeal has the right:  1) to leave the appeal without satisfaction, and the 

court decision - without change;   2) to cancel a judicial decision in full or in part 

and to take a new court decision in the relevant part or to change a court decision;  

3) to cancel the court decision in full or in part and in the relevant part to close the 

proceedings in full or in part or to leave a claim without consideration in whole or 

in part;  4) to declare invalid the court decision of the court of first instance in 

whole or in part in the cases determined by the CAJU and close the proceedings in 

the relevant part;  5) to cancel the court decision and refer the case for 

consideration to another court of first instance according to the established 

jurisdiction;  6) in cases determined by the CAJU, to cancel its decision (in full or 

in part) and take one of the decisions specified in paragraphs 1-5 of Part 1 of 

Article 315 of the CAJU.     

      The legal principles of appeal proceedings in administrative proceedings are 

revealed, which determine the procedure for review of court decisions in cases at 

the appellate instance, and also establish for each subject specific rights and 

obligations that determine the limits of possible and proper legal behavior.   

      The functional characteristics of the constituent elements of the decision 

revision structure by the administrative court of appeal are investigated.  It has 

been established that the relations that arise, change and cease in the process of 

reviewing decisions by the Administrative Court of Appeal, are aimed at the 

implementation of proper justice, through which the issues of the lawfulness of a 

court decision are resolved, as well as the rights, freedoms and legitimate interests 

of individuals and legal entities are protected.  The main applied aspects of 

reviewing decisions of administrative courts in the appellate instance are revealed. 
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      The author reveals the essence of the concept of "authority", and also 

substantiates his own view of the content and nature of the powers of the court of 

appellate instance in administrative proceedings.  As a result, the essence and 

limits of the discretionary powers of the Administrative Court of Appeal in the 

context of the protection of human and civil rights and freedoms are considered.   

      The problematic issues that arise during the administrative legal proceedings 

in the appellate instances are revealed, as well as concrete suggestions as to the 

possible solution of the identified legal gaps.  The scientific understanding of the 

revision of the decisions of the district administrative courts in the appellate 

instance as a complex administrative-legal regime, which is the established 

procedure for the implementation of administrative and tort activity by the judges 

of appellate courts is improved.   

      This procedure is normatively formulated in the form of permissions, 

prohibitions and orders contained in the rules of legal proceeding, proceedings in 

cases arising from administrative legal relations in the appellate-procedural law, as 

well as in the rules of proceedings in cases of administrative violations in 

administrative law.   

      The structure of the administrative-legal regime for reviewing the decisions 

of the district administrative courts in the appellate instance, which includes the 

following elements: the rules of law, which determine the status of judges of 

appellate courts and regulate the procedure for the execution by the judge of 

administrative and procedural activity;  relations formed as a result of the 

implementation of the rules of law, which provide for the possibility of taking 

administrative and other state coercion, the appointment of a punishment, the 

procedure for reviewing the case on administrative violation and the procedure for 

appeal;  the target setting is a task for which an appropriate administrative-legal 

regime is introduced.   

      The legal status of a judge of the administrative court of appeals has been 

analyzed and ways of its improvement have been determined.  It is noted that the 

legal status of a judge of the Administrative Court of Appeal significantly differs 
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from the legal status of other subjects of administrative law.  The main factor of its 

specificity is the judge's immunity institute, as well as the independence of the 

judiciary from the legislative and executive.   

     The necessity to expand the legal limits of the subjects of administrative 

legal relations on the appeal of decisions of the administrative court which have 

not come into force has been proved.  In particular, such a right should be given to 

the subjects of administrative legal relations to appeal decisions on the approval of 

a peace agreement, the refusal to admit an interested person to participate in the 

case, the disposal of material evidence, refusal to terminate proceedings in a case 

where the administrative court is obliged  to do this, on the refusal to satisfy the 

plaintiff's request for a change in the subject matter or cause of the claim, about the 

abandonment of the motion without a statement of claim.  The necessity to 

increase the efficiency of appeal proceedings is established.  It is concluded that 

the objects of appeal proceedings do not include inactivity of the court of first 

instance.  It is noted about the importance of expanding the range of grounds for 

review of court decisions, as objects of appeals, in order to more fully ensure the 

implementation of constitutional rights by the subjects of administrative procedural 

legal relations.   

      The author criticizes the existing legal restrictions on appeals against 

decisions of the Court of Appeal on certain categories of administrative cases. It is 

argued that optimizing the effectiveness of reviewing decisions of district 

administrative courts in the appellate instance is one of the means to improve the 

implementation of the tasks of administrative justice.  Thus, the proper 

implementation of the mechanism of consideration by the appellate court of an 

administrative case depends on the efficiency of the renewal of rights, freedoms 

and interests of the subjects of administrative legal relations. The necessity of 

elaboration and adoption of the law on disciplinary liability of judges, including 

the procedure for terminating the powers of judges who violate the requirements of 

incompatibility, commit illegal actions, reduce the authority of the judiciary, proves 

the necessity to concretize and systematize the responsibility of judges.  It is 
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argued that the most effective and effective means in the area of protecting the 

rights and freedoms of citizens is the judicial review of controversies in the 

appellate court, which is properly prepared and conducted in compliance with all 

the requirements of the law, as well as the issuance on this basis of a legitimate and 

substantiated court decision.   

      The practical significance of the results is that in the field of research, these 

results can be the basis for further leveling the level of problems of administrative 

law in the field of administrative legal proceedings.  In the field of law-making, 

conclusions and suggestions of the dissertation can be used to improve the 

legislation on the implementation of appeal proceedings.  In the law enforcement 

function, the use of the obtained results allowed to some extent upgrade the 

practical activities of the apparatus of the Kharkov Administrative Court of Appeal.  

In the educational process, the dissertation materials were used in the preparation 

of teaching aids and lectures at the Yaroslav the Wise National Law University.   

       Key words: appeal proceedings, appellate instance, administrative court, 

administrative proceeding, judge of appellate administrative court, administrative-

legal regime, administrative-legal status. 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

В яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 1. Поляков І.C. Основні етапи розвитку інституту апеляції в 

адміністративному судочинстві: сутність та значення. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2016. №6. С.155-158. 

 2. Поляков І.C. Загальна характеристика структури перегляду рішень 

апеляційним адміністративним судом. Науково-практичний журнал 

«Прикарпатський юридичний вісник». 2016. №5 (14). С.81-86. 

  3. Поляков І.C. Апеляційне провадження в адміністративному 

судочинстві: проблеми та нові підходи до їх вирішення. Науковий вісник 



12 

 

 

 

Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. № 1, 

Том 2. С.50-53. 

  4. Поляков І.C. Проблемні питання вдосконалення адміністративно-

процесуального статусу судді апеляційного адміністративного суду. 

Юридичний вісник, 2017. №2. С.248-253. 

  5. Поляков І.C. Порядок перегляду рішень адміністративного суду в 

апеляційному провадженні.  Державне будівництво та місцеве 

самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 

2018. №. 35. С.284-294. 

   6. Поляков І.С. Адміністративно-правовий режим перегляду рішень 

окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні. Право та  

державне управління. зб. наук. пр. / редкол.: Покатаєва О. В. та ін. У двох 

томах. – Запоріжжя.: КПУ, 2018. -  №. 2 (31). – Т.1.  С.141-147. 

7. Поляков І.C. Правова природа та зміст повноважень суду апеляційної 

інстанції в адміністративному судочинстві України. Visegrad Journal on 

Human Rights. 2016 р. № 6/2. С.119-124. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

1. Поляков І.C. Порядок апеляційного та касаційного оскарження в 

адміністративному судочинстві. Правові засади діяльності правоохоронних 

органів. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Харків, 19 грудня 2015 р.), Харків: Видавництво 

«Плеяда», 2015. С.72-73. 

2. Поляков І.С. Порядок апеляційного та касаційного оскарження в 

адміністративному судочинстві. Сектор безпеки України: виклики 

сьогодення. Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків, 20 травня 2016 р.). Харків: видавництво 

«Плеяда», 2016. С.76-77. 

3. Поляков І.C. Шляхи вирішення правових проблем перегляду рішень 

апеляційним адміністративним судом». International Scientific Conference 



13 

 

 

 

“Innovative research of legal regulation of public administration”: Conference 

Proceedings (Lublin, Republic of Poland, June 16-17, 2017). Lublin, Republic of 

Poland: 2017. С.112-115. 

4. Поляков І.С. Постанова апеляційного суду як процесуальний акт 

адміністративного судочинства. Світ без корупції: міф чи реальність? 

Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародного науково-

практичного круглого столу (м. Харків,  4 жовтня 2017р.), Харків: «Точка», 

2017. С.129-132. 

5. Поляков І.C. Підвищення ефективності перегляду рішень в 

апеляційних адміністративних судах у контексті захисту прав людини та 

громадянина. Державне будівництво та місцеве самоврядування. Збірник 

наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Харків, 26 

червня 2018 р.). Харків: видавництво «Право», 2018. С.26-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП……………………………………………………………………..……16 

РОЗДІЛ 1.   ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА  ПЕРЕГЛЯДУ 

РІШЕНЬ ОКРУЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В  

АПЕЛЯЦІЙНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ………………………………………………………………..25 

1.1 Історико-соціальні передумови виникнення апеляційного провадження 

в адміністративному 

судочинстві…………………………………………………….............................25 

1.2 Поняття й завдання апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві …………………………………………………………………..…..43 

1.3 Норми міжнародного права в  апеляційному провадженні 

адміністративного судочинства………………………………………………....59 

Висновки до розділу 1...........................................................................................81 

РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  АПЕЛЯЦІЙНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ В  АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ……….84 

2.1. Структура перегляду рішень апеляційним адміністративним судом……84 

2.2 Повноваження адміністративного суду апеляційної інстанції……………96 

2.3 Порядок перегляду рішень окружних адміністративних судів в 

апеляційному провадженні…………………………………………………….110 

Висновки до розділу 2 ........................................................................................129 

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ  

АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ ................................................................................................132 

3.1 Підвищення ефективності перегляду рішень судів першої інстанції в 

апеляційному провадженні……………………..…………………...…………132 

3.2 Шляхи оптимізації перегляду рішень в апеляційних адміністративних 

судах через вдосконалення правового статусу судді адміністративного 

апеляційного суду………………………………………………………………151 



15 

 

 

 

Висновки до розділу 3 ........................................................................................163 

ВИСНОВКИ .......................................................................................................166 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ......................................................170 

ДОДАТКИ…………………………..……………………………………….…193 



16 

 

 

 

ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Зміни, що відбуваються 

внаслідок судової реформи як однієї з найбільш комплексних реформ в 

Україні, характеризуються потужною динамікою перетворень. У Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства і суміжних правових інститутів на 

2015–2020 роки, затвердженій Указом Президента України, передбачені 

фундаментальні зміни стосовно правил здійснення правосуддя й діяльності 

головних інститутів судової влади, оновлення суддівського корпусу, процедур 

призначення, звільнення й переведення суддів. Крім того, ухвалені нові 

процесуальні кодекси.  

Унаслідок реформування виникло багато суперечностей у таких 

питаннях, як межі перегляду судових рішень, суб’єкти оскарження останніх, 

моделі апеляції й модернізація апеляційного провадження. Зазначене якраз і 

зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Процес здійснення адміністративного судочинства України в 

апеляційному провадженні вимагає комплексного його вивчення на засадах 

системного аналізу, що передбачає поглиблене з’ясування його значення не 

тільки як самостійного об’єкта дослідження, а й у процесі взаємодії його з 

іншими правовими явищами, що підпорядковуються єдиній загальній меті – 

належному функціонуванню системи органів правосуддя, внаслідок чого в 

повному обсязі реалізується охорона прав, свобод і законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб. 

Деякі важливі проблемні питання або взагалі ще не були предметом 

всебічного правового аналізу, або ж вивчалися фрагментарно. Явний брак 

ґрунтовних, всебічних і вичерпних наукових напрацювань, присвячених 

нашій тематиці, а також необхідність і значимість системного вивчення 

вказаної проблематики для ухвалення законних та обґрунтованих рішень 

свідчать про актуальність вибраної теми дисертації. Безумовним є й той факт, 

що застосування новел Кодексу адміністративного судочинства України й 
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законів про здійснення судочинства й надалі породжують низку невирішених 

питань. 

Спрямованість і характер оновленого законодавства з питань 

апеляційного провадження у сфері адміністративного судочинства повинні 

перш за все визначатися людиноцентристськими пріоритетами. Саме з 

урахуванням такого чинника повинна функціонувати судова система України. 

Удосконалення й підвищення ефективності апеляційних інститутів 

потребує ґрунтовних наукових досліджень, що мають включати сучасні 

розробки в цій сфері як теорії, так і практики Отже, комплексне вивчення 

проблемних питань апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві України є вкрай необхідним і своєчасним. 

Вирішити поставлене завдання можливо шляхом визначення 

теоретичних положень щодо покращення правових механізмів забезпечення 

ефективного адміністративного судочинства в апеляційному порядку й 

формування на цій підставі пропозицій щодо вдосконалення законодавства.  

Теоретичним підґрунтям цього дослідження в частині загальних питань 

правового регулювання адміністративного судочинства в апеляційному 

порядку послужили праці вітчизняних учених, зокрема: В.М. Бевзенка, Ю.П. 

Битяка, Г.І. Бребана, Л.В. Бринцевої, К.В. Гусарова, А.Т. Комзюка, О.В. 

Константного, О.В. Кузьменка, Д.В. Лученка, Р.С. Мельника, 

В.С. Стефанюка, Р.В. Шаповала, Ю.С. Шемшученка та ін. 

Окремі аспекти вивчення питання перегляду судових рішень розглянуто 

в працях таких дослідників, як Ю.В. Білоусов, М.Ю. Віхляєв, Ю.М. 

Грошевий, Л.Є. Гузь, К.В. Гусаров, І.І. Ємельянова, С.Ю. Кац, В.В. Комаров, 

О.Ю. Кожемякін, В.М. Коссак, В.А. Кройтор, Ю.Х. Куразов, Д.Д. Луспеник, 

Г.О. Світлична, В.В. Сердюк, О.М. Трач, О.І. Угриновська, Ю.М. Чуйков, 

П.І. Шевчук, М.Й. Штефан, С.Я. Фурса, І.М. Зайцев, В.С. Калмацький, 

К.І. Комісаров, В.К. Пучинський, П.Я. Трубніков, Д.М. Чечот та ін. 

У наукових працях вищезазначених науковців питанням 

адміністративного судочинства приділяється значна увага. Незважаючи на їх 
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наявність, наразі питання оптимізації перегляду рішень апеляційним 

адміністративним судом достатньою мірою не вивчено, оскільки окремі її 

аспекти розкриті фрагментарно й вимагають більшої конкретизації та 

вироблення концептуального підходу на рівні наукової праці з урахуванням 

сучасних реалій та оновленого законодавства з питань судоустрою. 

Отже, проведення дослідження з визначення теоретико-методологічних 

положень щодо перегляду рішень апеляційним адміністративним судом, а 

також удосконалення відповідного законодавства для створення більш 

ефективних умов апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві сприятиме оперативному вирішенню сучасних завдань 

адміністративного судочинства. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в рамках Пріоритетних напрямів розвитку правової 

науки на 2016–2020 роки, затверджених Національною академією правових 

наук України 03.03.2016, № 14–10. Основні напрями дослідження є 

складовими елементами комплексної теми «Конституційно-правові проблеми 

забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної 

влади в Україні», яка розробляється науковцями Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (номер державної реєстрації 

0111U000966). 

Мета й завдання дослідження. Мета дисертації полягає в 

комплексному вивченні теоретико-правової характеристики перегляду рішень 

окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні, а також у 

вдосконаленні відповідного законодавства з метою створення умов для 

ефективного апеляційного провадження, що дозволить належним чином 

вирішувати завдання адміністративного судочинства з метою здійснення 

прав, свобод та інтересів громадян у контексті людиноцентристської 

спрямованості.  

Для досягнення зазначеної мети поставлено й вирішено такі задачі: 
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– розглянути в історико-правовому аспекті передумови виникнення 

апеляційного провадження в адміністративному судочинстві й окреслити 

етапи його становлення у вітчизняному законодавстві; 

– визначити поняття «апеляційне провадження» й назвати його 

завдання в адміністративному судочинстві; 

– розглянути вплив норм міжнародного права на регулювання 

апеляційного провадження в адміністративному судочинстві; 

– систематизувати структуру перегляду рішень окружних 

адміністративних судів в апеляційному адміністративному суді; 

– з’ясувати особливості повноважень адміністративного суду 

апеляційної інстанції;  

– розкрити специфіку порядку перегляду рішень адміністративного 

суду в апеляційному провадженні; 

– установити основні заходи з підвищення ефективності перегляду 

рішень в апеляційних адміністративних судах у контексті захисту прав 

людини та громадянина; 

– окреслити оптимізацію перегляду рішень в апеляційних 

адміністративних судах шляхом удосконалення правового статусу судді 

адміністративного апеляційного суду. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які виникають 

у процесі перегляду рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 

провадженні. 

Предметом дослідження є перегляд рішень окружних 

адміністративних судів в апеляційному провадженні. 

Методи дослідження.  Для досягнення поставленої мети і вирішення 

завдань, з огляду на специфіку об’єкта і предмета дисертації, за 

методологічну основу взято положення діалектики як загального способу 

пізнання процесів та явищ, а також сукупність загальнонаукових і 

спеціальних методів дослідження. 
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Отже, у процесі дослідження застосування діалектичного методу 

дозволило дослідити сутність, зміст і місце апеляційного провадження в 

адміністративному процесі (підрозділ 1.2), а також допомогло з’ясувати 

сутність перегляду рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 

провадженні (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3); формально-логічний метод 

використовувався як універсальний спосіб аргументування (підрозділи 1.2, 

1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2); історико-порівняльний метод дозволив визначити 

передумови виникнення апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві (підрозділ 1.1), а порівняно-правовий використовувався для 

зіставлення вітчизняного законодавства щодо організаційно-правового 

забезпечення апеляційного провадження в адміністративному судочинстві із 

законодавством зарубіжних країн (наводиться відповідна практика, яка має 

місце у Сполучених Штатах Америки, Японській державі, Західній Європі) 

(підрозділ 1.3); формально-юридичний аналіз норм чинного 

адміністративного законодавства дозволив виявити властиві процесу 

перегляду рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 

провадженні переваги та недоліки, а також сформулювати пропозиції щодо 

вдосконалення правового регулювання основних елементів структури 

апеляційного провадження в адміністративному судочинстві (підрозділи 2.1, 

2.2, 2.3; 3.1. 3.2); статистичний метод використовувався для дослідження, 

аналізу та узагальнення офіційної статистичної інформації, а також іншої 

інформації, яка становить предмет дослідження (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). 

Вимоги формальної логіки стосовно послідовності, несуперечності та 

обґрунтованості були враховані під час формулювання висновків та 

пропозицій відповідно до мети цього дисертаційного дослідження.  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

формалізовані акти центральних органів виконавчої влади, рішення 

Конституційного Суду України, міжнародні нормативно-правові акти тощо. 
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Емпіричну базу дослідження склали матеріали, які були застосовані в 

практиці адміністративного судочинства в апеляційному порядку в 

Харківській області за особистою участю здобувача в цій діяльності.  

Наукова новизна одержаних результатів  полягає в тому, що ця 

робота є одним із перших у сучасній вітчизняній правовій доктрині 

комплексним дослідженням, в якому вирішується важливе наукове завдання 

формування теоретико-методологічних положень щодо перегляду рішень 

окружних адміністративних судів апеляційним адміністративним судом і 

вдосконалення відповідного законодавства з метою створення умов для 

ефективного апеляційного провадження в адміністративному судочинстві. Це 

сприятиме ефективному вирішенню проблем у зазначеній сфері та дозволить 

визначити й методологічно обґрунтувати низку теоретичних положень з 

адміністративного процесу в контексті адміністративного судочинства, а 

також допоможе сформулювати науково обґрунтовані пропозиції з 

удосконалення законодавства з питань апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві в частині як його структури, так і змісту 

окремих його складників, стосовно правового регулювання адміністративних 

правовідносин. Найбільш важливі результати дисертації відображають її 

наукову новизну, а саме: 

уперше: 

– надано авторське визначення правової конструкції «адміністративно-

правовий режим перегляду рішень окружних адміністративних судів в 

апеляційному провадженні», що являє собою встановлений порядок 

здійснення суддями апеляційних судів адміністративно-деліктної діяльності, 

який є нормативно сформульованим у вигляді дозволів, заборон і детальних 

розпоряджень у правилах позовного провадження, провадження у справах, 

що випливають з адміністративних та інших публічних правовідносин в 

апеляційно-процесуальному законодавстві, і правилах провадження у справах 

про адміністративні правопорушення; 
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– запропоновано структуру адміністративно-правового режиму 

перегляду рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 

провадженні, до якої входять такі елементи, як: а) сукупність норм права, що 

визначають статус суддів апеляційних судів, які розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, і регламентують порядок здійснення 

суддею адміністративно-процесуальної діяльності; б) сукупність відносин, 

які виникають у результаті реалізації норм права, в тому числі норм, що 

передбачають можливість вживання заходів адміністративного та іншого 

державного примусу, призначення покарання, порядок розгляду справи про 

адміністративне правопорушення, дії апеляційного судді, порядок 

оскарження; в) цільова установка, тобто завдання, для забезпечення якого 

вводиться відповідний адміністративно-правовий режим; 

– розроблено рекомендації щодо ухвалення закону про дисциплінарну 

відповідальність суддів, у тому числі і про порядок припинення повноважень 

тих із них, які займаються діяльністю, несумісною з їхньою посадою, 

вчиняють протиправні дії, котрі посягають на честь і гідність представника 

суддівської влади або знижують її авторитет, що дозволить конкретизувати й 

систематизувати відповідальність суддів; 

удосконалено: 

– підхід до унормування вітчизняного законодавства в контексті 

організаційно-правового забезпечення апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві шляхом імплементації окремих рекомендацій 

Комітету міністрів Ради Європи; 

– модель розширення правових меж суб’єктів адміністративно-

правових відносин, пов’язаних з апеляційним оскарженням рішень 

адміністративного суду, які не вступили в законну силу, щодо питань, що 

стосуються: а) затвердження мирової угоди; б) відмови в допуску 

заінтересованої особи до участі у справі; в) розпорядження речовими 

доказами; г) відмови у припиненні провадження у справі; д) відмови в 
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задоволенні клопотання позивача про зміну предмета або підстави позову; е) 

залишення без руху позовної заяви; 

дістали подальшого розвитку: 

– наукові погляди на підвищення ефективності апеляційного 

провадження в адміністративному судочинстві в контексті захисту прав та 

свобод людини і громадянина з урахуванням норм сучасного міжнародного 

права людино-центристської спрямованості; 

– правові заходи щодо усунення недоліків і суперечностей сучасного 

вітчизняного законодавства в таких питаннях, як-то: а) правовий статус 

українських суддів; б) відсутність установленої законом дефініції поняття 

«статус суддів»; в) невизнання наявності різноманіття їхніх статусів; 

г) недостатність регламентації гарантій правового статусу й відповідальності 

суддів – шляхом унормування правового статусу судді адміністративного 

апеляційного суду; 

– з’ясування змісту процесуальної діяльності адміністративного суду 

апеляційної інстанції й висвітлення структури апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві України. 

Практичне значення одержаних результатів проведеного 

дослідження полягає в тому, що автор сформулював та методологічно 

обґрунтував висновки, які за результатами дослідження можуть бути 

використані в: 

– науково-дослідній діяльності – для подальшого вирішення питань 

адміністративного процесу, правових проблем регулювання апеляційного 

провадження в адміністративному судочинстві; для проведення подальших 

наукових досліджень за напрямами захисту прав та свобод громадян в 

адміністративному суді в апеляційному провадженні; 

– правотворчій діяльності – для удосконалення сучасного 

вітчизняного законодавства у контексті унормування правового статусу судді 

адміністративного апеляційного суду;  
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– правозастосовній діяльності – для оптимізації форм і методів 

діяльності адміністративного апеляційного суду з метою ефективного 

забезпечення апеляційного провадження в адміністративному судочинстві; 

– навчальному процесі – під час підготовки відповідних розділів 

підручників і навчальних посібників із циклу публічно-правових дисциплін, у 

викладанні курсу Адміністративного права України, у науково-дослідній 

роботі студентів, магістрів та аспірантів. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження здійснено автором 

самостійно з урахуванням новітніх здобутків доктрини адміністративного 

права. Всі використані у роботі положення і висновки ґрунтуються на 

власних дослідженнях автора. 

       Апробація матеріалів дисертації.  Результати дослідження були 

оприлюднені на п’ятьох міжнародних і науково-практичних конференціях, на 

круглих столах і семінарах, а саме: «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів» (м. Харків, 2015р.); «Сектор безпеки України: 

виклики сьогодення» (м. Харків, 2016 р.); «Innovative research of legal 

regulation of public administration» (м. Люблін, Республіка Польща, 2017 р.); 

«Світ без корупції: міф чи реальність?» (м. Харків, 2017 р.); «Підвищення 

ефективності перегляду рішень в апеляційних адміністративних судах у 

контексті захисту прав людини та громадянина» (м. Харків, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 

7 наукових статтях, з них 6 опубліковано у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1  стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 

5 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 194 сторінки, у 

тому числі основного тексту – 169 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 266 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ ОКРУЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

СУДІВ 

 В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ    

 

1.1. Історико-соціальні передумови виникнення апеляційного 

провадження в адміністративному судочинстві 

 

         Історія апеляційного провадження здолала довгий шлях еволюції. 

Апеляція (лат. аppelatio – звернення, скарга) – це основний спосіб оскарження 

судових рішень у кримінальних і цивільних справах, закріплений у 

законодавстві більшості країн світу [37, с. 207; 70, с. 88]. У науковій літературі 

відмічається, що цей інститут виник у Староримській державі й отримав свій 

подальший розвиток в законодавстві та судоустрої європейських країн. Разом 

із тим, апеляція Староримської держави й апеляція в країнах Західної Європи, 

що виникли значно пізніше, дещо різнились між собою, не зважаючи на 

безумовний вплив римського права в цілому на судочинство цих країн. Увесь 

хід історичного процесу це зумовлював, оскільки  юристи 

західноєвропейських держав постійно намагалися застосовувати девіз,  

сформульований  німецьким юристом Р. Ієрингом:  «Через римське право, але 

вперед, далі від нього» [70, с. 88; 85, с.146]. 

Установлення можливості здійснювати апеляційне оскарження 

неоднозначно сприймалося юристами Стародавнього Риму. Так, Д. І. Азаревич 

свого часу підкреслював, що римські юристи, зазначаючи відсутність підстав 

вважати, що друге рішення може бути кращим, аніж перше висловлювалися 

проти права апеляції.  Із цим підходом до характеристики апеляційного 

оскарження погодитися не можна хоча б тому, що перевірка рішень 

відбувається більш кваліфікованим складом суду, який більш критично 
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ставиться до об‘єкта перегляду, що дає гарантію правильного судження про 

рішення, винесене судом першої інстанції [14, с.79; 70, с. 89]. 

      Під час існування республіки у Стародавньому Римі не було 

апеляційного провадження, яке могло б змінити чи скасувати судове рішення. 

Кожен суддя мав право постановляти остаточне рішення в межах свого 

відомства. Єдиним же способом його скасування могло бути клопотання 

знатних осіб чи сановників, хоча такі повноваження мали і трибуни. 

Система апеляцій була встановлена з часів імператора Августа. Рішення 

всіх чиновників можна було оскаржити в апеляційному порядку міському 

префекту, а від нього - префекту преторії або самому імператору. Марк 

Аврелій, у свою чергу, видавав накази, які за своїм змістом не заперечували  

подання апеляцій на рішення суду, які розглядалися посадовими особами. За 

часів імператора Адріана не допускалась апеляція на рішення сенату до 

імператора, як і на рішення його самого. Імператор Костянтин заборонив 

апеляції до винесення остаточного рішення суду, за винятком випадків, коли 

виникало яке-небудь приватне питання у справі. При Юстиніані всі апеляції 

повинні були подаватися протягом десяти днів після проголошення рішення. 

Цей же імператор постановив, щоб імператорська канцелярія не приймала 

апеляцій по справах, у яких ціна позову не перевищувала вартості двадцяти 

фунтів золота. Інші справи, які не охоплювалися цією категорією, розглядались 

одним або декількома суддями, рішення яких вважалися кінцевими [70, с. 90; 

85, с.149]. 

У Римському праві, як писав ще Л. М. Загурський, функції апеляційної 

інстанції виконував імператор. Він делегував свою апеляційну юрисдикцію по 

справах у столиці міському префекту, по справах у провінції – консуларію, 

який перебував у Римі й утримував за собою право судити в останній інстанції 

після розгляду справи зазначеними делегатами. Апеляція розглядалася як 

прохання про винесення нового рішення. Характерні її риси зводились до 

наступного:  
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1) апеляцію подає сторона або третя особа, заінтересована в іншому 

результаті розгляду справи; 

2) її подають усно чи письмово до суду, який постановив оскаржуване 

рішення у дводенний строк (якщо скарга подається сторонами справи) або в 

триденний строк (у випадку подачі скарги третіми особами); 

3) у скарзі повинні бути зазначені вимоги апелянта й посилання на 

закони, якими спростовується рішення суду першої інстанції (необґрунтована 

апеляція не приймалась); 

4) протягом  одного місяця від подачі скарги суддя видає апелянтові 

письмове посвідчення про своєчасну подачу скарги, заявляючи при цьому, що 

він, суддя, погоджується або ж не погоджується з доводами апелянта. Разом із 

посвідченням видавалося судове рішення; 

5) в апеляційному провадженні (де справа розглядалась усно) апелянт 

міг подавати на підтвердження своєї скарги нові докази, які не були надані  до 

суду першої інстанції; 

6) апеляційна інстанція затверджує  рішення чи скасовує його; 

7) на час апеляційного розгляду виконання рішення суду зупиняється. 

За часів правління  Імператора Костянтина порядок подачі апеляції на 

його ім’я був таким: суддя, який постановив рішення в суді першої інстанції, 

складав доповідь і повідомляв її зміст сторонам, які мали право приєднувати 

до неї власні письмові пояснення. Після цього справа направлялася до 

імператорської канцелярії, розглядалась у закритому засіданні таємної ради й 

вирішувалась імператорським рескриптом [70, с. 91; 85, с. 152]. 

На українських землях апеляційне оскарження зародилося за часів 

Київської Русі, коли апеляційною інстанцією виступали не судові органи, а 

відповідні посадові особи [70, с. 93; 101, с. 14]. У тій частині України, яку 

поширювалась  юрисдикція Великого князівства Литовського, можливість 

внесення апеляції з’явилась у 1566 р. [70, с. 93; 221, с.77]. До того часу у 

Старому Литовському статуті 1529 р. й у Судебнику короля Казимира 
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Ягайловича не було передбачено можливості оскаржувати рішення в порядку 

апеляції [70, с. 34; 223 с. 646; 224, с.144]. 

Апеляційне провадження на території України мало місце поряд з 

розвитком законодавства тих країн, до складу яких входила та чи інша її 

частина. Помилково, з  нашого погляду вважає  Р. Н. Достар, що на території 

українських земель до XVII ст. національне адміністративне судочинство 

відрізнялося своєю самобутністю [70, с. 95; 76, с. 306-307]. Наприклад, 

існували апеляційні суди в місцевостях Західної України, які перебували у 

складі Австрійської імперії. Так, у Львові в 1784 р. було створено Апеляційний 

суд для Галичини й Буковини. Пізніше було утворено Чернівецький окружний 

суд як апеляційну інстанцію виключно для Буковини [70, с. 95; 100, с. 194-

198]. Не можна вважати оригінальним (своєрідним) також оскарження в 

апеляційному порядку на підставі того, що на чолі судової системи Української 

держави в 1648-1657 рр. був Гетьман Богдан Хмельницький, який водночас 

виступав і найвищою апеляційною інстанцією [32, с.15]. 

Можливість оскарження судового рішення в апеляційному порядку 

передбачалась і у книзі  «Права, за якими судиться малоросійський народ» 

(1743 р.) [70, с. 96; 97, с. 377], авторами якої були члени комісії українських 

правників. В основу цього, можно сказати, кодексу законів було покладено 

Литовський статут, частково право Магдебурзьке, частково українське 

звичаєве. Кодекс містив закони про права верховної влади, привілеї 

шляхетського стану і військову службу, закони про карані злочини, про право 

власності та його порушення, про порядок судового діловодства, про 

спадщину, міську самоуправу, про ставлення дідичів до своїх підданих або 

кріпаків, про становище чужоземців та іновірців на Україні. Увесь він був 

перейнятий становим духом, а крізь нього червоною ниткою проходила ідея 

про привілейоване становище шляхти в державі. Однак російський уряд не 

сприйняв цей кодекс. У 1756 р. його було передано з Петербурга до гетьману 

Розумовського, й у Глухові було призначено нову комісію для цього акта. 

Проте це не дало бажаних результатів, і кодекс не отримав офіційного 
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затвердження. Однак історії відомі факти його неофіційного застосування в 

судах, про що свідчить значне число копій кодексу, які збереглися до 

сьогодення [70, с. 96; 97, с. 379]. 

Особливістю й новизною апеляційного провадження стало закріплення 

положення, що судді жодним чином не повинні були забороняти подавати 

апеляції. За неправосудне рішення по справі щодо передбачалися штраф і 

тортури, а щодо скаржника, який даремно звинуватив суддю в неправомірному 

діянні – штраф і покарання. Апеляційний розгляд справи здійснював вищий 

суд. Закріплювалися також причини недопущення апеляції до провадження, 

зокрема, у зв’язку з її неправильним оформленням [70, с. 97; 86, с. 102; 97, с. 

380]. 

Досліджуючи історичний розвиток апеляційного провадження, Ю. М. 

Бортник зазначає, що в Російській державі інститут перегляду судових рішень 

в апеляційному порядку започаткувався наприкінці XV – початку XVI ст., 

тобто з часу видання Судебників. Більшої системності й визначеності 

апеляційні суди  набувають на межі XVII–XVIII століть. Тільки з початком 

реформ Петра I на правову систему Росії почали суттєво впливати інші правові 

системи, насамперед німецька і французька [47, с. 328; 70, с. 97]. 

Сенат (апеляційний суд), як вищий судовий орган розглядав скарги на 

рішення нижчих судових органів. Рішення Сенату були остаточними й не 

могли бути оскаржені, а скасовувалися лише царем. До апеляційної скарги 

заборонялося включати додаткові прохання, не розглянуті судом нижчестоящої 

інстанції [47, с.329; 70, с. 97]. 

У 1717 р. з’явилися Юстиц-колегії, що здійснювали управління 

губернськими й надвірними судами й були для них апеляційними інстанціями. 

В Указі від 17 вересня 1720 р. «Про порядок подачі апеляційної скарги» були 

визначені межі оскарження, а саме: в апеляційній скарзі має бути зазначено, в 

чому саме полягає неправильність винесеного судом першої інстанції рішення 

і вказано яким саме положенням воно суперечить, без чого скарга не 

приймалась. При перенесенні справи у вищу інстанцію слід було надсилати як 
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саму скаргу, так і витяг з неї за підписом як самих суддів, так і позивачів [47, с. 

329; 70, с. 97]. 

У період правління Катерини II Указ про складання витягів зі справ 

(1762 р.)  було скасовано й наказано давати сторонам після проголошення 

рішення його копію й оголошувати їм, щоб у разі незгоди вони підписали 

протягом тижня на оригіналі справи свій намір подавати апеляційну скаргу до 

вищестоящого суду. Сторона повинна була повідомити,  чи всім рішенням а чи 

його частиною вона не задоволена, а якщо частиною – то якою саме. Отже, 

система апеляційного провадження вдосконалювалася, зокрема, визначилися 

вимоги до змісту апеляційної скарги, яка із цього часу могла подаватися не 

тільки на все рішення, а й на його частину. Указом 1801 р. затверджувалось 

апеляційне свідоцтво, яке необхідно було обов’язково подавати разом з 

апеляційною скаргою [63, с. 322, 70, с. 98]. 

У зазначений інститут апеляції посідав важливе місце в судовій системі, 

а саме апеляція становила собою безперечну користь: по-перше, як спосіб 

заміни несправедливого судового рішення, що мало на меті злий намір чи 

помилку; по-друге, як спосіб попередження завідомо несправедливих рішень 

шляхом позбавлення надії на їх належне виконання. Важливим було те, що 

апеляційний суд не мав права покладати в основу свого рішення інших доказів, 

крім тих, які вже розглядалися попереднім судом, на рішення якого було 

подано апеляційну скаргу [63, с. 324; 70, с. 98; 257, с.10]. 

В. М. Грибовський свого часу відмічав, що більшість справ, які 

розглядалися іншим департаментом Сенату, були апеляційні. Однак, ведучі 

мову про апеляційні справи, варто зауважити, що на юридичній мові XIX ст. 

термін «апеляція» мав більш широке значення, ніж те, в якому він 

застосовується сьогодні. У понятті «апеляція» того часу поєднувалося 

значення апеляції, яке застосовується в сучасному розумінні, й касації як 

форми оскарження недотримання судом матеріальних чи процесуальних норм. 

Відповідно до Указу Петра ІІІ від 29 січня 1762 р. апеляційні скарги 

виділялися з числа інших чолобитних. Цей Указ прямо відображав апеляцію як 
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оскарження неправильних рішень незалежно від сутності неправильності. 

Сенатський Указ від 19 липня 1764 р., передбачаючи класифікацію 

чолобитних, точно визначав апеляційну скаргу як прохання про перенесення 

вирішення справи із суду нижчої інстанції до суду вищої [63, с. 325; 70, с. 99]. 

Установлення подібного трактування апеляції тісно співвідносилися з 

інстанційністю судів. Підстави систематичного порядку оскарження судових 

рішень в російському процесі заклав Петро I. Так, у березні 1714 р. він 

проголосив, що кожен мешканець міста вправі подавати чолобитні віце-

комендантам, комендантам, обер-комендантам, віце-губернаторам і 

губернаторам, дотримуючись указаної послідовності. На губернатора можна 

було подавати скарги до Сенату, а на Сенат – до самого Государя. У той же час, 

Петро I намагався роз’яснити народу, що судова функція не може 

відправлятися самим монархом за наявності правильно створених судових 

установ [63, с. 322; 70, с. 99]. 

У 1864 р. в Російській імперії почали діяти Статут цивільного 

судочинства і Статут кримінального судочинства,  норми яких надали 

відчутний поштовх у розвитку апеляційного оскарження. Вони неминуче 

здійснили вагомий вплив на подальшу еволюцію апеляційного провадження, 

провідні моменти якого будуть надалі запозичені саме для апеляційного 

провадження в адміністративному судочинстві.  [70, с. 100; 98, с. 227]. 

На відміну від раніше діючих норм і приписів щодо апеляційного 

оскарження, Статут цивільного судочинства встановив: (а) рівну систему судів 

апеляційної інстанції, (б) чіткий процесуальний порядок подачі й конкретний 

зміст апеляційної скарги, (в) коло суб‘єктів права апеляційного оскарження, (г) 

процесуальний порядок прийняття скарги до розгляду, (д) повноваження 

апеляційного суду та багато інших позитивних рис, що існують і сьогодні в 

сучасному вигляді в Цивільному процесуальному кодексі і Кодексі 

адміністративного судочинства України. У коментарі до вказаного Статуту 

було зазначено, що неправильність судових рішень не завжди має місце через 

упередженість або злий намір судді. Їх хибність досить часто є результатом  
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помилок, на які здатні чесні й безпристрасні люди. Цікавим є те, що на відміну 

від нині чинного процесуального законодавства, в апеляції могла бути 

оскаржена лише резолютивна частина рішення, але не мотиви, які були 

підставою для неї, хоча останні й уявлялися сторонам неправильними. 

Оскарженню могло підлягати рішення з боку лише тих осіб, права яких ним 

були порушені, а не тих, чиї права ним затверджувались. Цей Статут також 

передбачав можливість подавати прохання про скасування судового рішення 

тими особами, які не брали  участі у справі, але в якому порушувалися їх права 

[70, с. 100; 100, с. 195]. 

В апеляційній скарзі потрібно було зазначати наступне: (а) на все 

рішення подається скарга чи на частину; якщо так, то на  яку саме; (б)  якими 

обставинами справи й законами спростовується правильність рішення; (в) в 

чому полягає клопотання особи,  яка подає скаргу; (г) місце проживання 

особи, яка подає скаргу. Ця скарга не повинна була містити вимоги, що не 

пред‘являлися до суду першої інстанції. Не вважалися пред‘явленням нових 

вимог випадки, коли особа нараховувала відсотки, що зросли за час судового 

провадження. Якщо сторона наводила в першій інстанції дві обставини, а в 

апеляційній  вказувала лише на одну з них, апеляційна інстанція не розглядала 

незазначену в скарзі  обставину. Апеляційний суд не приймав до уваги 

заперечення відповідача, які були відкинуті першою інстанцією й не повторені 

відповідачем в апеляційній скарзі, проте сторони могли надавати до суду 

апеляційної інстанції нові докази в підтвердження власних первісних вимог, 

оскільки апеляційний суд перевіряв як юридичну, так і фактичну сторони 

справи. 

У Статуті ретельно закріплювалися випадки і процедура повернення 

скарги або залишення її без руху. Остання процесуальна дія реалізовувалася 

судом першої інстанції. Якщо скарга разом зі справою надходила до 

апеляційного суду, останній  був зобов’язаний її вирішити по суті, не 

повертаючи справу на новий розгляд до суду першої інстанції [37, с. 207; 70, c. 

101]. 
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Апеляційний суд був пов’язаний доводами скарги. Палата розглядала 

лише ті частини рішення, що були оскаржені сторонами, затверджувала чи 

скасовувала (повністю або частково) рішення суду першої інстанції. Д. А. 

Солодовніков, характеризуючи розгляд скарги в межах доводів апеляції, 

справедливо підтримував це положення законодавства, оскільки апеляційна 

інстанція не була ревізійною (в широкому сенсі), а лише перевірочною 

йперевіряла рішення суду першої інстанції, яке ще не набрало законної сили. 

Цей процес відбувався згідно з вимогами й обґрунтуваннями сторін [70, с. 101; 

218, с. 255]. 

Право на апеляційне оскарження могло бути поновлено судом першої 

інстанції, якщо строк було пропущено з вини посадових осіб, які здійснювали  

відправлення цього рішення. Іншою причиною такого поновлення могла бути 

затримка внаслідок таких особливих непередбачуваних обставин, як розлив 

річок, аварія транспортного засобу та ін. Прохання про поновлення права на 

апеляцію подавалося протягом  двох тижнів з моменту проголошення рішення 

суду. Строк, пропущений з вини самого апелянта (наприклад, у випадку подачі 

скарги до неналежного суду) не поновлювався. 

Відомо, що автори коментаря до цього нормативного акта критикували 

тривалі строки апеляційного оскарження (для справ, що розглядалися 

спрощеним порядком, – один місяць, для інших категорій справ – чотири 

місяці з моменту проголошення рішення). Такий порядок апеляційного 

оскарження проіснував у Росії до 1917 р. [70, с. 102; 218, с. 257]. 

Не підлягали апеляційному оскарженню рішення: (а) апеляційної 

інстанції, (б) рішення судів першої інстанції по справах, розглянутих у 

спрощеному порядку (ці рішення одразу підлягали виконанню, якщо суд його 

не зупиняв) і (в) третейського суду. 

Апеляційна скарга з проханням про поновлення строку на оскарження 

не могла бути подана після завершення 10-денного строку з моменту 

проголошення рішення. По закінченні строку на апеляційне оскарження 

рішення набирало законної сили, становилось остаточним і більше апеляції не 
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підлягало. Якщо скарга була подана після спливу встановленого строку, за 

ухвалою суду вона поверталася апелянтові. 

На підставі викладеного матеріалу й з урахуванням досягнень  

процесуальної науки XIX – початку XX ст. можемо зробити висновок, що 

апеляційне провадження за Статутом цивільного судочинства (1864 р.)  

відповідало  новому судочинству з перегляду справи після винесення рішення 

судом першої інстанції, оскільки перевірялася не лише правова, а й 

матеріальна правильність оскаржуваного рішення. Д. І. Азаревич  вирізняв такі 

риси цього інституту, що апеляція: 

1) є передаточним засобом оскарження, оскільки справа надсилається до 

вищого суду для нового її розгляду. Це є також відмінністю апеляції від 

заочного перегляду рішення; 

2)  є скаргою на рішення справи по суті, на противагу окремим скаргам, 

що подаються на окремі ухвали, що не стосуються сутності спору; 

3)  апеляція є скаргою на неостаточне рішення, тобто звичайним засобом 

оскарження останнього; 

4)  як звичайний засіб оскарження, вона за загальним правилом, зупиняє 

виконання судового рішення. Саме апеляція відрізняється від усіх інших 

засобів оскарження; 

5)  надає суду право ще раз розглянути справу й винести нове рішення 

по суті [14, с. 207–209; 70, с. 102]. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. підготовлено проект нової редакції 

Статуту цивільного судочинства, який передбачав низку змін. Щодо 

апеляційного провадження укладачі проекту зазначали: «…Питання про 

користь апеляційного оскарження і про необхідність збереження його в 

нашому цивільному процесі на майбутнє ніколи не викликало у нас ніяких 

сумнівів, і вищезгаданий принцип розгляду цивільних справ у двох інстанціях 

є надто загальновизнаним як у сучасній юридичній літературі, так і в 

сучасному законодавстві, щоб надавалася ще необхідність у його подальшій 

обґрунтованості й захисті». Інститут апеляції передбачалося зберегти в повній 
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його недоторканності, а зміни внести лише в деякі окремі норми. Історія ж 

розпорядилась інакше [47, с. 330; 70, с. 103]. 

Як стверджує Є. А. Чернушенко зазначає, важливий крок на шляху 

формування власної судової системи у свій час зробила Центральна Рада, 

коли прийняла 30 грудня 1917 р. спеціальний Закон «Про заведення 

апеляційних судів», а 8 липня 1918 р. - Закон «Про судові палати й апеляційні 

суди». У зазначений період на території України тимчасово зберігали 

чинність закони колишньої Російської імперії, зокрема, Статут цивільного 

судочинства, яким деякий час керувались апеляційні суди [70, с. 103; 256, с. 

569]. 

Зі встановленням радянської влади інститут апеляції припинив своє 

існування з прийняттям РСФСР Декрету №1 «Про суд». Натомість було 

запроваджено інститут касації, який за змістом суттєво відрізнявся від 

однойменного інституту світового процесуального законодавства. Відмову від 

апеляційного оскарження радянські процесуалісти пояснювали тим, що кожна 

справа розглядалась у двох інстанціях: спочатку в першій, потім – в 

апеляційній. При перегляді справи це породжувало бюрократизм, 

ускладнювало всю процедуру судового провадження. Апеляційні суди були 

віддалені від населення, що значно погіршувала процес розгляду справи на цій 

стадії. Явка свідків і сторін, які брали участь в апеляційному провадженні, була 

дуже ускладненою. У силу цього апеляційний суд розглядав справи головним 

чином на підставі письмових матеріалів, що, по суті, не відрізняло його від 

судів касаційної інстанції. Крім того, наявність апеляційних судів породжувала 

недовіру народу до судів першої інстанції [70, с. 104; 197, с. 114]. Із цього 

приводу зазначимо, що створивши єдиний народний суд замість низки 

попередніх судів різних устроїв, з великою кількістю інстанцій, радянська 

влада спростила впорядкування суду, зробивши його абсолютно доступним 

для населення й усунувши тяганину у веденні справ. Крім того підкреслимо, 

що відповідно до Декрету №1 «Про суд» забезпечена стійкість вироків і 

рішень судів першої інстанції й усунено тяганину у веденні справ а також було 
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усунуто підстави для існування розмаїття судових органів [Див.: 70, с. 104; 90, 

с. 98; 196 с. 208; 197 с. 116; 198, с. 77].  

Але цих пояснень недостатньо, щоб до кінця зрозуміти, чому відбулося 

скасування апеляційного провадження. Відповідь на це питання потрібно 

шукати в загальних теоретичних положеннях, завданнях і меті суспільного 

устрою держави,  створеної в результаті пролетарської революції. Отже, 

зникнення цього інституту в судочинстві країни виявилося наслідком того, що 

разом зі знищенням старої судової системи було ліквідовано все 

дореволюційне судочинство, в тому числі й цивільне, елементом якого була 

апеляція. Модель нового судочинства передбачала спрощення судової 

діяльності як результату встановлення нових суспільно-економічних відносин, 

отже, відхиляла інститут апеляції як такий, що втратив своє значення [47, с. 

331; 70, с. 104]. 

У зв’язку з ліквідацією старої судової системи і введенням народного 

суду в Україні були прийняті постанова Народного Секретаріату УРСР «Про 

введення народного суду» від 4 січня 1918 р., а також «Положення про 

революційні трибунали» від 28 січня 1919 р., які сприйняли найважливіші 

положення Декрету №1 РРФСР «Про суд». Зазначені правові акти не 

допускали оскарження й перегляду судових рішень, що призводило до 

негайного їх виконання, в порядку класової боротьби. Але вже в тимчасовому 

«Положенні про народні суди та революційні трибунали» від 19 лютого 1919 р. 

було встановлено, що Рада (З’їзд) народних суддів скасовує вирок або рішення 

суду першої інстанції у випадках  суттєвого порушення закону, яке впливає на 

силу рішення або вироку,  явної несправедливості оскаржуваних судового 

рішення або вироку. Подальший  перегляд законності й обґрунтованості 

рішень, що не набрали законної сили, пов’язаний з провадженням у 

касаційному порядку, проіснував до 21 червня 2001 р., коли в Україні було 

введено апеляційне провадження [Див.: 37, с. 207; 70, с. 105]. 

Отже, перегляд судових рішень за радянських часів грунтувався на 

інквізиційних публічних засадах. Це зумовлювалося необґрунтованим 
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наданням права оскаржувати рішення посадовим особам органів суду і 

прокуратури, відсутністю чітко встановленої процедури судового розгляду 

справи за скаргами, а також браком чітких підстав для скасування 

оскаржуванного рішення. При цьому з боку юристів того часу зазначені 

положення процесуального законодавства не зазнавали критики [70, с. 106; 90, 

с. 66]. 

На сьогодні, як зазначає П. І. Шевчук, інститут апеляції законодавчо 

закріплений і застосовується в більшості зарубіжних країн (в Німеччині, 

Франції, Австрії, Італії, Японії, Бельгії, Великій Британії та ін.). Після розпаду 

СРСР  його було відновлено в низці колишніх республік, зокрема у 

прибалтійських державах. Так, у законодавстві Естонської Республіки апеляція 

закріплена як основний спосіб оскарження. Оновила своє процесуальне 

законодавство й Литовська Республіка, включивши в національне судочинство 

апеляційне оскарження судових рішень [70, с. 106; 258, с. 52]. 

В Україні фундамент по відтворенню судів апеляційної ланки було 

закладено в 1992 р., коли Верховною Радою була прийнята Концепція судово-

правової реформи. Відповідно до цього нормативного акта головною метою 

реформи є перебудова судової системи, створення нового законодавства, 

вдосконалення форм судочинства. Концепцією встановлено основні 

принципові положення щодо судоустрою в Україні, які знайшли своє відбиття 

в Конституції України 1996 р. У червні 2001 р. були прийняті Верховною 

Радою й підписані Президентом України закони, якими розпочато 

реформування судової влади. Відповідно до положень, які містять прийняті 

закони і які проголошені Конституцією України,  існуючі обласні суди стали 

іменуватися апеляційними. Але ж чи тільки в назві суду є різниця,   Як 

виявилося,  вона є принциповою й дуже суттєвою. 

Адже суди не тільки змінили свою назву, а й трансформувалися з 

обласних  в апеляційні з меншим колом повноважень щодо судів районної 

ланки. Обласний суд був, по суті, верхівкою судової піраміди в області, а з 

багатьох питань – вищим судовим органом. Він складався з трьох інстанцій - 
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першої, касаційної й наглядової. До другої касаційної інстанції могли 

звертатися зі скаргами учасники процесу, яких не задовольняло рішення суду 

першої інстанції - районного чи міського суду. Касаційні скарги мають бути 

поданими в той період , коли судове рішення не набрали чинності. Наглядова 

інстанція,  якою була Президія обласного суду, переглядала рішення районних 

судів, які набули законної сили, за поданням голови обласного суду, його 

заступника або прокурора області чи його заступника. У такий спосіб  

обласний суд практично в усіх випадках був найвищим стосовно районних 

судів, тією чи іншою мірою здійснюючи управління ними [37, с. 208; 70, с. 

106]. 

Апеляційний суд, становить собою зовсім іншу структуру. Ніяких 

функцій стосовно нижчестоящих судів він не має, за винятком однієї – 

переглянути ті справи й рішення, які вже були прийняті судом першої 

інстанції. Згідно із  законодавством основним завданням йього суду є 

перегляд судових рішень, винесених судами першої інстанції в порядку 

чинного законодавства [70, с. 107; 91, с. 17]. 

На наше переконання, введення можливості оскарження судового 

рішення в апеляційному порядку й відновлення діяльності судів апеляційної 

ланки  відбулося не тільки з причини повернення до історичних джерел 

перегляду судових рішень. Як зазначає В. М. Коваль, запровадження 

інституту апеляції в сучасній Україні тісно пов’язано з розвитком 

демократичних процесів та переорієнтацію діяльності держави на дієвий 

захист прав та свобод людини і громадянина, в тому числі й через суд [70, с. 

107; 101, с. 12]. 

Таким чином, у результаті здійснення нами ретроспективного аналізу 

історико-соціальних передумов виникнення апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві доцільно зробити їх узагальнюючу 

систематизацію шляхом  виділення  певних хронологічних етапів. 

 Етапом, у якому вже спостерігається становлення витоків апеляційного 

провадження, є період формування правової системи  у Стародавньому Римі 
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(754 р. до н. е. - 476 р. н. е.), під час якого були написані перші праці щодо 

необхідності апеляційного провадження, в яких спостерігалося  критичне 

ставлення  до формування останнього. У ці часи апеляція періодично то 

з’являлася, то зникала, проте в роки правління імператора Августа вона вже 

отримала своє стійке  закріплення на державному рівні й мала відповідні 

характерні ознаки. Так, функції апеляційної інстанції в римському праві 

виконував імператор шляхом  делегування своєї  апеляційної юрисдикції 

міському префекту чи консуларію. 

На українських землях апеляційне провадження зародилося за часів 

Київської Русі (882–1240рр.), основні риси якого хоча й були перейняті  з 

Римського права, проте набули значних змін і перетворень. Так, як і в 

Римському праві, судові органи не виконували апеляційної функції, але на 

відміну від нього, в Київській Русі її здійснювали  відповідні посадові особи. 

Проте, як і в Стародавньому Римі, так і на території Київської Русі, інститут 

апеляції зазнавав і перемог і поразок. 

       Другий період унормування апеляції можна датувати початком 

функціонування Статуту Великого князівства Литовського (1566 р.), а його 

завершенням зазначити  введення в дію Статуту цивільного судочинства 

Російської імперії (1864 р.). Характерною особливістю для цього періоду  

вважається можливість оскаржувати судові акти в порядку апеляції, яка на 

той час була єдиним засобом перегляду судового рішення.  

       Третій етап розпочався в 1864 р. закріпленням апеляційного 

провадження по цивільних справах у Статуті цивільного судочинства 

Російської імперії, а закінчився в 1917 р. скасуванням радянською владою 

апеляційного оскарження. Цей період часу характеризується вдалою спробою 

закріплення апеляційного оскарження судових рішень чітким процесуальним 

порядком, з урахуванням інстанційності судової влади, з основними 

сучасними ознаками апеляційного провадження, з нормативним закріпленням 

повноважень суду апеляційної ланки. 
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Четвертий етап вирізняється прийняттям 17 грудня 1917 р., 

Українською Центральною Радою спеціального Закону «Про заведення 

апеляційних судів», а 8 липня 1918 р. - Закону «Про судові палати і 

апеляційні суди». У зазначений період на території України тимчасово 

зберігали чинність закони колишньої Російської імперії. Закінчився цей етап 

установленням у 1920 р. радянської влади на території всієї України й 

початком дії в повному обсязі законів і декретів радянської влади, якими 

повністю ліквідовувалось апеляційне оскарження. 

П’ятий період розвитку (1992-2005 рр.) можна вважати часом 

відновлення апеляційного оскарження і створення адміністративних судів. 

Знаменною подією, що розпочалась у 1992 р., стало прийняття  Концепції 

судово-правової реформи, яка демократичними засадами судочинства 

задекларувала створення адміністративних судів і перегляд судових рішень в 

апеляційному порядку.  

Ведучи мову про передумови виникнення апеляційного провадження в 

адміністративному  судочинстві, доцільно окремо виділити Конституцію 

України, яка здійснила значний  вплив на розвиток останнього, шляхом  

закріплення  пріоритету прав людини і громадянина і визначення провідного 

принципу,  що права та свободи людини і громадянина захищаються судом. 

Стаття 55 Основного Закону країни гарантує кожному право на оскарження в 

суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, в тому числі й 

судової, а ст. 129 визнала однією з основ судочинства перегляд рішень в 

апеляційному порядку [116, с.102, 104].  

Значущою передумовою для законодавчої регламентації інституту 

апеляційного перегляду судових рішень у вітчизняному законодавстві є також 

Закон «Про судоустрій України», яким передбачено створення Апеляційного 

суду держави. Функціонування цього судового органу передбачалося й Указом 

Президента «Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий 

адміністративний суд України» [192; 193].  Статтею 12 Закону «Про судоустрій 

України» закріплюється  право учасників судового процесу та інших осіб у  



41 

 

 

 

передбаченому процесуальним законом порядку, оскаржувати винесене по 

справі рішення в суді апеляційної інстанції [195].  

У положенні розділу 2 Концепції судово-правової реформи одним з 

основних принципів судово-правової реформи проголошувалася перевірка 

законності й обґрунтованості судових рішень в апеляційному, касаційному 

порядку й за нововиявленими обставинами. Однак вищевказана Концепція 

нормативним актом не була, а проголошувалась як документ, що був 

обов’язковим орієнтиром для законодавця [37, с. 208; 70, с. 108]. 

    Отже, значними подіямидля України розглянутого періоду були : 

-  1996 р. -  Конституція України (статті 55 і 124), яка закріпила 

функцію судового контролю у формі адміністративної юстиції як невід‘ємну 

складову частину судової влади поряд з її основним елементом – 

правосуддям; 

- 1998 р. - Концепція адміністративної реформи, якою обґрунтувано 

роль адміністративної юстиції як форми судового контролю за діяльністю 

органів державної виконавчої влади; 

- 2001-2002 рр. - судова реформа і прийняття Закону “Про судоустрій 

України”, де на законодавчому рівні визначено створення Апеляційного суду 

України  й адміністративної юстиції, а також Указ Президента «Про 

Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний 

суд України»; 

- 2004 р. – Указ Президента України «Про утворення місцевих та 

апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного 

складу суддів»; 

          - 2005 р. – ухвалилений Верховною Радою Кодекс адміністративного 

судочинства України, в якому окреслено повноваження адміністративних 

судів в частині розгляду справ адміністративної юрисдикції а також порядок 

звернення до адміністративних судів і здійснення адміністративного 

судочинства. 
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      Проте внаслідок серйозних викликів суспільства до української судової 

системи й активної критики через брак її незалежності, неупередженості, 

прозорості й підзвітності було вжито низку заходів, що стосувалися змін у цій 

системиі Так, 2 червня 2016 р. Верховна Рада України прийняла Закон за № 

1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів». Відповідно до Стратегії розвитку 

судової системи в Україні, яка є одним з етапів упровадження Стратегічного 

плану розвитку судової влади України, ухваленого на XI З’їзді суддів України, 

який є вищим органом суддівського самоврядування, було здійснено низку 

змін у законодавстві. Верховною Радою України 3 жовтня 2017 р. прийнято 

Закон № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». На 

сьогоднішній день діє нова редакція Кодексу адміністративного судочинства 

від 7 січня 2018 р.  на підставі Закону за № 2147-19.   

        Спираючись на викладене вище, а також ураховуючи положення 

новітнього чинного процесуального законодавства й законодавства про 

судоустрій, можемо виокремити відповідні ознаки сучасного вітчизняного 

інституту апеляції, а саме:  

1) апеляційне провадження - це процедура перегляду апеляційним 

судом рішення суду першої інстанції, що не набрало законної сили, з огляду 

на правильність установлення фактів і застосування права. Винятком може 

бути перегляд рішення, яке набрало законної сили, якщо суд апеляційної 

інстанції поновив строк апеляційного оскарження;  

2) перегляд рішення здійснюється колегією суду апеляційної інстанції у 

складі трьох суддів, які мають відповідний і позитивний досвід відправлення 

правосуддя;  

3) подача апеляційної скарги та її розгляд в апеляційному суді зупиняє 

набрання чинності рішення суду першої інстанції та його виконання, крім 

випадків негайного його виконання; 
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 4) з моменту оголошення судом апеляційної інстанції власного рішення 

воно набирає чинності.  

Отже, поглиблене вивчення історико-соціальних передумов виникнення 

апеляційного провадження в адміністративному судочинстві дозволяє 

визначити правову природу сучасного апеляційного провадження і 

встановити його ознаки й сутність. Це надає можливості здійснювати 

правильні  підходи до реалізації цього виду провадження як однієї з гарантій 

захисту порушених прав, свобод та охоронюваних законом інтересів суб’єктів 

адміністративних процесуальних правовідносин. 

 

1.2  Поняття й завдання апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві 

  

Однією з конституційних засад адміністративного судочинства є 

забезпечення апеляційного оскарження рішень суду. Реалізація цієї засади 

знаходить своє правове закріплення в розділі ІІІ «Перегляд судових рішень» 

Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) [103]. 

Завдяки перегляду судових рішень забезпечується дотримання однієї з 

головних конституційних норм – права людини на захист. Ця процедура 

вищестоящого суду  сприяє забезпеченню ухвалення судами законних та 

обґрунтованих рішень, недопущенню будь-якого порушення законодавства, 

прав, свобод і законних інтересів учасників адміністративного процесу. Крім 

того, завдяки цьому вищі суди мають виявляти слабкі сторони діяльності 

інших судів, узагальнювати й надавати відповідні роз’яснення цим 

учасникам з метою гарантування однакового застосування законодавства 

судами всіх рівнів і формування цілісної судової практики [9, с. 223]. 

Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві 

здійснюється у  формах провадження апеляційного, касаційного й за 

нововиявленими або виключними обставинами. 



44 

 

 

 

Насамперед розглянемо апеляційне провадження в адміністративному 

судочинстві. Як уже зазначалось, апеляція становить собою основний спосіб 

оскарження в суді вищої інстанції судових рішень, які ще не набрали 

чинності [40, с. 523; 54, с. 764; 69]. Як було досліджено в попередньому 

підрозділі, інститут апеляції після свого виникнення у Стародавньому Римі, 

отримав подальший розвиток у процесуальному законодавстві європейських 

країн. Був він відомим також і в Україні, поєднуючи європейський 

правничий досвід і традиції давньоруського права (норми, що стосуються 

інституту апеляції, можна знайти,  у Статуті Великого князівства 

Литовського (1529 р.), у книзі «Права, за якими судиться малоросійський 

народ», у Статуті цивільного судочинства Російської імперії, що діяв на 

Україні до 1918 р.) Важливий крок на шляху формування власної судової 

системи зробила Українська Центральна Рада, коли прийняла 17 грудня 1917 

р. спеціальний Закон «Про заведення апеляційних судів», а 8 липня 1918 р. - 

Закон «Про судові палати і апеляційні суди». Зі встановленням радянської 

влади інститут апеляції припинив своє існування, бо вважався інститутом 

буржуазного права, а натомість було запроваджено інститут касації, який за 

змістом суттєво відрізнявся від однойменного інституту світового 

процесуального законодавства. Судово-правова реформа в незалежній 

Україні та прийняття Конституції України зумовили відновлення інституту 

апеляції й у новому Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (2016 

р.) й у процесуальному законодавстві держави. Апеляційне оскарження на 

сьогодні є одним із найбільш поширених у сучасному судочинстві способів 

оскарження судових рішень. Такий інститут оскарження існує у 

Великобританії, Франції, Бельгії, Німеччині, Австрії, США та в інших 

зарубіжних країнах [Див.: 257-261]. 

Об’єктом перегляду рішень у порядку апеляційного провадження 

можуть бути як питання факту (правильність оцінювання доказів і 

встановлення фактів), так і питання права (правильність застосування 

матеріального та процесуального права). Згідно з ч. 1 ст. 292 КАСУ судом 
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апеляційної інстанції в адміністративних справах є апеляційний 

адміністративний суд, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться 

місцевий адміністративний суд (місцевий загальний суд як адміністративний 

суд чи окружний адміністративний суд), що ухвалив рішення. Досліджуючи 

питання апеляційного провадження в адміністративному судочинстві, слід 

уважно й ретельно вивчити положення статтей 292-326 КАСУ, розглянути 

питання, що стосуються суб’єктів, які мають право на таке оскарження, 

порядок його подання (порядок, строки й вимоги до апеляційної скарги), 

процедуру апеляційного розгляду, повноваження суду апеляційної інстанції 

за наслідками розгляду поданої скарги, види і зміст рішень цього суду  

(постанови й ухвали). 

Право на апеляційне оскарження відповідно до ч. 1 ст. 293 КАСУ 

мають учасники справи й особи, які не брали участі у справі, але якщо суд 

вирішив питання про їх права, свободи, інтереси й (або) обов’язки, вони теж 

вправі оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції 

повністю або частково, крім випадків, установлених цим Кодексом. 

Частиною 2 ст. 293 КАСУ визначається, що  ухвали суду першої інстанції 

можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду 

повністю або частково у випадках, установлених у ст. 294 цього Кодексу. 

Оскарження ухвал суду, не передбачених у ст. 294 КАСУ, окремо від його 

рішення не допускається. 

       Заперечення на ухвали суду першої інстанції, що не підлягають 

оскарженню окремо від його рішення, включаються до апеляційної скарги 

на останнє. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, яка не підлягає 

оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції, суд апеляційної 

інстанції повертає її заявникові, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає 

оскарженню. Після відкриття апеляційного провадження за апеляційною 

скаргою особи, яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її 

права, свободи, інтереси й (або) обов’язки, вона користується 

процесуальними правами і несе процесуальні обов’язки учасника справи. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11869#n11874
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Стаття 294  КАСУ містить перелік ухвал суду першої інстанції, на які 

можуть бути подані апеляційні скарги окремо від його рішення. Отже 

окремо від рішення суду в апеляційному порядку можуть бути оскаржені 

ухвали суду першої інстанції щодо: 

1) забезпечення доказів, відмови в забезпеченні доказів, скасування 

ухвали про забезпечення доказів; 

2) забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, скасування 

забезпечення позову, відмови у забезпеченні позову, відмови у заміні заходу 

забезпечення позову або скасуванні забезпечення позову; 

3) повернення заяви позивачеві (заявникові); 

4) відмови у відкритті провадження у справі; 

5) відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності; 

6) передачі справи на розгляд іншого суду; 

7) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний 

строк; 

8) затвердження умов примирення сторін; 

9) призначення експертизи; 

10) визначення розміру судових витрат; 

11) зупинення провадження у справі; 

12) залишення позову (заяви) без розгляду; 

13) закриття провадження у справі; 

14) внесення або відмови у внесенні виправлень у рішення; 

15) відмови ухвалити додаткове рішення; 

16) роз’яснення або відмови у роз’ясненні судового рішення; 

17) відмови у відкритті провадження про перегляд судового рішення 

за нововиявленими або виключними обставинами; 

18) відмови у поновленні пропущеного строку для пред’явлення 

виконавчого документа до виконання; 

19) відстрочення і розстрочення, зміни або встановлення способу і 

порядку виконання судового рішення; 
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20) заміни сторони у справі (процесуальне правонаступництво) або 

сторони виконавчого провадження; 

21) повороту виконання рішення суду або відмови у повороті 

виконання рішення; 

22) внесення чи відмови у внесенні виправлень до виконавчого 

документа, визнання чи відмови у визнанні виконавчого документа таким, 

що не підлягає виконанню; 

23) окрема ухвала; 

24) стягнення штрафу в порядку процесуального примусу; 

25) накладення штрафу та інших питань судового контролю за 

виконанням судових рішень в адміністративних справах, постановлених 

судом відповідно до статті 382 КАСУ; 

26) відмови у відкритті провадження за заявою про відновлення 

втраченого судового провадження; 

27) відновлення або відмови у відновленні повністю або частково 

втраченого судового провадження. 

       Загальним є правило, що в апеляційному порядку може бути 

оскаржено будь-яке рішення суду, яке ще не набрало законної сили. Виняток 

існує лише для деяких рішень адміністративного суду у виборчих спорах і 

спорах, пов’язаних з процесом референдуму, оскільки відтягування 

набрання законної сили постановами через подання апеляції може 

позбавити сенсу судовий захист у таких адміністративних справах (після 

виборів чи референдуму він уже втрачає значення). 

Як постанову, так і ухвалу суду першої інстанції може бути оскаржено 

повністю (якщо особа вважає всі висновки суду хибними) або частково 

(якщо особа вважає лише окремі висновки суду неправильними). 

Провадження у суді апеляційної інстанції, як і в першій інстанції, 

також можна умовно поділити на стадії: 

— апеляційне оскарження і відкриття апеляційного провадження; 

— підготовка адміністративної справи до апеляційного розгляду; 
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— апеляційний розгляд; 

— ухвалення судового рішення апеляційним судом. 

Стосовно порядку і строків апеляційного оскарження згідно зі ст. 295 

КАСУ відмітимо наведене нижче.  Апеляційна скарга на рішення суду 

подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п’ятнадцяти 

днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було 

оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду або 

розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк 

обчислюється з дня складення (винесення) повного судового рішення. 

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені в 

день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення 

пропущеного строку на апеляційне оскарження: (а) на рішення суду - якщо 

апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому 

повного рішення; (б) на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана 

протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали. 

         Строк на апеляційне оскарження також може бути поновлено в разі 

його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, установлених у ч. 2 

ст. 299 КАСУ.  

Наслідками порушення строку апеляційного оскарження є наступне. 

Апеляційна скарга, подана після закінчення строків, установлених КАСУ 

для апеляційного оскарження, залишається без розгляду, якщо суд 

апеляційної інстанції за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для 

поновлення строку, про що постановляється ухвала.  

Форма і зміст апеляційної скарги наведено у ст. 296 КАСУ. Апеляційна 

скарга подається у письмовій формі, в ній зазначаються: 

1) найменування суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга; 

2) найменування суду першої інстанції, який ухвалив рішення й номер 

справи та дата ухвалення рішення; 

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я 

та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її 
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місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи 

перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код 

юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій 

України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для 

фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб 

- громадян України, номери засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна 

електронна адреса, за наявності; 

4) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я 

та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх 

місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи 

перебування (для фізичних осіб); 

5) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду апеляційної 

інстанції; 

6) обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із 

зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота дослідження 

доказів і встановлення обставин у справі та (або) застосування норм права; 

7) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, 

про витребування нових доказів, про виклик свідків тощо; 

8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що 

оскаржується; 

9) перелік матеріалів, що додаються. 

          Апеляційна скарга може містити клопотання особи про розгляд справи 

за її участі. За браком такого клопотання вважається, що особа не бажає 

брати участі в судовому засіданні суду апеляційної інстанції. Якщо в 

апеляційній скарзі наводяться нові докази, які не були надані суду першої 

інстанції, то в ній зазначається причина, з якої ці докази не були подані. До 

апеляційної скарги додаються: 1) документ про сплату судового збору; 2) 

копії апеляційної скарги відповідно до кількості учасників справи; 3) копії 

доданих до апеляційної скарги письмових матеріалів, що відсутні в учасників 

справи, відповідно до кількості учасників справи; 4) докази, що 
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підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду 

першої інстанції, за наявності. 

Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати 

судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення 

від сплати судового збору. До апеляційної скарги додаються:  

1) документ про сплату судового збору;  

2) копії апеляційної скарги відповідно до кількості учасників справи; 

 3) копії доданих до апеляційної скарги письмових матеріалів, що 

відсутні в учасників справи, відповідно до кількості учасників справи;  

4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного 

судового рішення суду першої інстанції, за наявності. 

 Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати 

судового збору відповідно до закону, в ній зазначаються підстави звільнення 

від сплати судового збору. 

Що стосується особливостей апеляційного розгляду, зазначимо, що 

підготовка справи до нього здійснюється за ст. 306 КАСУ.  Суддя-доповідач у 

порядку підготовки апеляційної виконує певні дії, а саме: 

 1) з’ясовує склад учасників судового процесу; 2) з’ясовує обставини, 

на які посилаються учасники справи як на підставу своїх вимог і заперечень; 

3) з’ясовує, які обставини визнаються та які заперечуються учасниками 

справи; 4) пропонує учасникам справи подати нові докази, на які вони 

посилаються, або витребовує їх за клопотанням особи, яка подала апеляційну 

скаргу, або з власної ініціативи; 5) вирішує питання щодо поважності причин 

неподання доказів до суду першої інстанції; 6) за клопотанням учасників 

справи вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, судових 

доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, 

перекладача; вирішує інші письмово заявлені клопотання учасників справи; 

7) вирішує питання про можливість письмового провадження за наявними у 

справі матеріалами у суді апеляційної інстанції; 8) вирішує інші питання, 

необхідні для апеляційного розгляду справи. 
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Усі судові рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки 

справи до апеляційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Підготовчі 

дії, визначені пунктами 4-6 ч. 1 ст. 306 КАСУ, вчиняються з дотриманням 

прав усіх учасників справи подати свої міркування або заперечення щодо їх 

учинення, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо під час вивчення 

матеріалів справи суддя-доповідач виявить нерозглянуті зауваження щодо 

правильності чи повноти фіксування судового процесу технічними засобами, 

або нерозглянуті письмові зауваження щодо правильності чи повноти 

протоколу судового засідання, або невирішене питання про ухвалення 

додаткового рішення, він постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом 

якого суд першої інстанції має усунути вказані недоліки. 

Після проведення підготовчих дій цей суддя доповідає про них колегії 

суддів, яка вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій у 

разі необхідності і про призначення справи до розгляду. 

 Про дату, час і місце розгляду справи повідомляються учасники 

справи, якщо справа відповідно до КАСУ розглядається з їх повідомленням. 

Межі перегляду справи судом апеляційної інстанції визначаються ст. 308 

цього Кодексу. 

Суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і 

додатково поданими доказами й перевіряє законність і обґрунтованість 

рішення суду першої інстанції в межах доводів і вимог апеляційної скарги. 

Він не обмежений доводами й вимогами останньої, якщо під час розгляду 

справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є 

обов’язковою підставою для скасування рішення суду першої інстанції, або 

неправильного застосування ним норм матеріального права. Апеляційний 

суд досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи 

посилаються в апеляційній скарзі й (або) відгуку на неї.  Докази, які не були 

подані до суду першої інстанції, приймаються апеляційним судом лише у 

виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх 

подання до суду першої інстанції з причин, що об’єктивно не залежали від 
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нього. Апеляційний суд не може розглядати позовні вимоги й підстави 

позову, які не були заявлені в суді першої інстанції. 

Строк розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції 

визначається ст. 309 КАСУ. Ця скарга має бути розглянута протягом 

шістдесяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного 

провадження, а  скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом тридцяти 

днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження. 

У виняткових випадках апеляційний суд за клопотанням сторони і з 

урахуванням особливостей розгляду справи може подовжити строк розгляду 

справи, але не більш як на п’ятнадцять днів, про що постановляє відповідну 

ухвалу. 

Порядок апеляційного розгляду справи в судовому засіданні 

закріплено у ст. 310 КАСУ. Він здійснюється колегією суддів у складі трьох 

суддів за правилами розгляду справи судом першої інстанції і спрощеного 

позовного провадження з урахуванням особливостей, установлених цією 

главою. Після відкриття судового засідання й вирішення клопотань 

учасників справи суддя-доповідач ознайомлює колегію суддів апеляційного 

суду зі змістом оскаржуванної апеляційної скарги й відгуку на неї. Для 

надання пояснень, а також для виступу в судових дебатах перше слово 

надається особі, яка подала таку скаргу. Якщо апеляційні скарги подали 

обидві сторони, першим надає пояснення позивач. Після виступу сторін 

дають пояснення й виступають у дебатах особи, які приєдналися до 

апеляційної скарги, а вже потім інші учасники справи. По закінченні 

перевірки підстав для апеляційного перегляду колегія суддів виходить до 

нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення. 

Що стосується процедури здійснення апеляційного розгляду справи в 

порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, то вона 

закріплена у ст. 311 КАСУ, відповідно до положень якої суд апеляційної 

інстанції може розглянути справу без повідомлення учасників справи (в 

порядку письмового провадження) за наявними у справі матеріалами, якщо 
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справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів, у разі: 1) 

відсутності клопотань від усіх учасників справи про розгляд справи за їх 

участю; 2) неприбуття жодного з учасників справи у судове засідання, хоча 

вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового 

засідання; 3) подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, 

які ухвалені в порядку спрощеного позовного провадження без 

повідомлення сторін (у порядку письмового провадження). 

Якщо під час письмового провадження за наявними у справі 

матеріалами суд апеляційної інстанції дійде висновку, що справу необхідно 

розглядати в судовому засіданні, він призначає її до апеляційного розгляду в 

судовому засіданні. Велика Палата Верховного Суду як суд апеляційної 

інстанції, може розглянути справу без повідомлення учасників справи (в 

порядку письмового провадження), якщо характер спірних правовідносин і 

предмет доказування у справі не вимагають участі сторін. 

Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

скарги на судове рішення суду першої інстанції визначені у ст. 315 КАСУ. За 

наслідками розгляду такої апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має 

право: 1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення - 

без змін; 2) скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове 

судове рішення у відповідній частині або змінити судове рішення; 3) 

скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній частині 

закрити провадження у справі повністю або частково або залишити позовну 

заяву без розгляду повністю або частково; 4) визнати нечинним судове 

рішення суду першої інстанції повністю або частково у визначених цим 

Кодексом випадках і закрити провадження у справі у відповідній частині; 5) 

скасувати судове рішення і направити справу для розгляду до іншого суду 

першої інстанції за встановленою підсудністю; 6) у визначених цим 

Кодексом випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і 

прийняти одне з рішень, зазначених у пунктах 1-5 частини першої цієї 

статті. 
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Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а 

судового рішення - без змін закріплені у ст. 316 КАСУ. Суд апеляційної 

інстанції залишає цю скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - 

без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив 

обставини справи й ухвалив судове рішення з додержанням норм 

матеріального і процесуального права.  

Стаття 317 КАСУ містить перелік підстав для скасування рішення 

суду першої інстанції повністю або частково та ухвалення нового рішення у 

відповідній частині або його зміни. До цих підстав належать: 1) неповне 

з’ясування судом обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність 

обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав 

встановленими; 3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду 

першої інстанції, обставинам справи; 4) неправильне застосування норм 

матеріального права або порушення норм процесуального права. 

Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: 

неправильне тлумачення закону, або використання закону, який не підлягає 

застосуванню, або незастосування закону, який підлягав використанню.  

Порушення норм процесуального права може бути підставою для 

скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до 

неправильного вирішення справи. Порушення норм процесуального права є 

обов’язковою підставою для скасування судового рішення й ухвалення 

нового, якщо: 

1) справу розглянуто неповноважним складом суду; 

2) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було 

заявлено відвід, і підстави його відводу визнано судом апеляційної інстанції 

обґрунтованими; 

3) справу розглянуто адміністративним судом за відсутності будь-

якого учасника справи, не повідомленого належним чином про дату, час і 

місце судового засідання, якщо такий учасник справи обґрунтовує свою 

апеляційну скаргу такою підставою; 
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4) суд прийняв рішення про права, свободи, інтереси та (або) 

обов’язки осіб, які не були залучені до участі у справі; 

5) судове рішення не підписано будь-ким із суддів або підписано не 

тими суддями, які зазначені у судовому рішенні; 

6) судове рішення ухвалено суддями, які не входили до складу колегії, 

що розглядала справу; 

7) суд розглянув за правилами спрощеного позовного провадження 

справу, яка підлягала розгляду за правилами загального позовного 

провадження. 

Зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його 

мотивувальної й (або) резолютивної частин. 

Підстави для скасування рішення суду й направлення справи для 

розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою законом 

підсудністю визначені у ст. 318 КАСУ, відповідно до якої судове рішення 

суду підлягає цій процедурі,  якщо воно прийнято судом з порушенням 

правил юрисдикції (підсудності), визначених статтями 20, 22, 25-28 КАСУ. 

Справа не підлягає направленню на новий розгляд у зв’язку з порушеннями 

правил територіальної юрисдикції (підсудності), якщо учасник справи, який 

подав апеляційну скаргу, при розгляді справи судом першої інстанції без 

поважних причин не заявив про непідсудність справи. 

Підстави для скасування рішення повністю або частково із закриттям 

провадження у справі або залишенням позовної заяви без розгляду у 

відповідній частині викладені у ст. 319 КАСУ. Судове рішення першої 

інстанції, яким закінчено розгляд справи, підлягає скасуванню повністю або 

частково в апеляційному порядку, позовна заява залишається без розгляду 

або провадження у справі закривається у відповідній частині з підстав, 

установлених відповідно, статтями 238 і 240 цього Кодексу. Порушення 

правил юрисдикції адміністративних судів, установлених у ст. 19, є 

обов’язковою підставою для скасування рішення із закриттям провадження 

незалежно від доводів, які містить  апеляційна скарга. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran9705#n9705
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran9730#n9730
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran9742#n9742
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11265#n11265
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11279#n11279
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran9685#n9685
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У випадку, якщо судом першої інстанції ухвалено законне й 

обґрунтоване рішення, смерть фізичної особи - сторони у спорі або 

припинення діяльності юридичної особи - сторони у сірних 

правовідносинах, після ухвалення такого рішення, що не допускає 

правонаступництва,  не може бути підставою для застосування вимог ч. 1 ст. 

319 КАСУ. 

Для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому 

провадженню у справі, і  для направлення справи для продовження розгляду 

до суду першої інстанції згідно зі ст. 320 КАСУ існують такі підстави: 

1) неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи; 

2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд 

першої інстанції визнав встановленими; 

3) невідповідність висновків суду обставинам справи; 

4) неправильне застосування норм матеріального права чи порушення 

норм процесуального права, які призвели до неправильного вирішення 

питання. 

Судові рішення апеляційного суду інстанції повинні відповідати 

встановленим статтям 321 і 322 КАСУ певним вимогам. Розглянемо їх 

якомога детальніше. Суд апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги ухвалює судові рішення у формі постанов згідно з 

вимогами, встановленими ст. 34 і главою 9 розділу II цього Кодексу, з 

урахуванням особливостей, зазначених у цій главі. 

Процедурні питання, пов’язані з рухом справи, клопотання й заяви 

учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення 

перерви, зупинення провадження у справі, а також інші обставини, 

передбачені КАСУ, вирішуються апеляційним судом шляхом постановлення 

ухвал у порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду 

першої інстанції. 

Постанова або ухвала суду апеляційної інстанції оформлюється 

суддею-доповідачем (іншим суддею, якщо суддя-доповідач не згоден з 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran9823#n9823
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11295#n11295
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постановою чи ухвалою) й підписується всім складом суду, визначеним для 

розгляду справи, якщо інше не передбачено КАСУ. 

Прийняті судові рішення апеляційного суду проголошуються, 

вручаються (видаються або надсилаються) учасникам справи в порядку, 

встановленому главою 9 розділу II КАСУ, з урахуванням особливостей, які 

містить ця глава. Судові рішення суду апеляційної інстанції оскаржуються в 

касаційному порядку у випадках, передбачених цим Кодексом.  Копії 

судових рішень апеляційного суду повторно видаються судом, який 

розглядав цю справу як суд першої інстанції. 

   Стаття 322 КАСУ визначає зміст постанови апеляційного суду, яка 

складається з вступної, описової, мотивувальної й резолютивної частин.  

У вступній частині постанови зазначаються: (а) дата і місце її прийняття, 

номер справи; (б) найменування суду апеляційної інстанції, прізвища й 

ініціали суддів і секретаря судового засідання; (в) прізвища (найменування) 

сторін і особи, яка подала скаргу; (г) найменування суду першої інстанції, 

рішення якого оскаржується, дата його ухвалення, прізвища й ініціали судді 

(суддів); (д) час і місце судового ухвалення рішення цього суду, дата 

складання його повного тексту.  

Описова  частина містить:  (а) короткий зміст позовних вимог і рішення 

суду першої інстанції; (б) короткий зміст вимог апеляційної скарги; (в) 

узагальнені доводи особи, яка подала цю скаргу; (г) узагальнений виклад 

позиції інших учасників справи.  

Мотивувальна частина постанови зазначає:  (а) встановлені судом 

першої інстанції й неоспорені обставини, а також обставини, визначені судом 

апеляційної інстанції й установлені відповідно до них правовідносини; (б) 

доводи, за якими апеляційний суд погодився або не погодився з висновками 

суду першої інстанції; (в) мотиви прийняття або відхилення кожного 

аргументу, викладеного учасниками справи в апеляційній скарзі й відгуку на 

неї; (г) мали місце й ким були порушені, невизнані або оспорені права, 

свободи й (або) інтереси, за захистом яких особа звернулася до апеляційного 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11295#n11295
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суду; (д) висновки за результатами розгляду апеляційної скарги з посиланням 

на норми права, якими керувався суд апеляційної інстанції.  

 У резолютивній частині постанови зазначаються: (а) висновок 

апеляційного суду по суті вимог апеляційної скарги й позовних вимог; (б) 

новий розподіл судових витрат, понесених у зв’язку з розглядом справи в 

суді першої інстанції, - у випадку скасування або зміни судового рішення; (в) 

розподіл судових витрат, понесених у зв’язку з переглядом справи в суді 

апеляційної інстанції; (г) строк і порядок набрання постановою суду законної 

сили та її оскарження; (д) установлений судом строк для подання суб’єктом 

владних повноважень  до суду першої інстанції звіту про виконання 

постанови, якщо вона вимагає вчинення певних дій [103]. 

Згідно зі ст. 325 КАСУ постанова суду апеляційної інстанції набирає 

законної сили з дати її прийняття, а ухвала - з моменту її проголошення. 

Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому 

засіданні в разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи в письмовому 

провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею 

(суддями). 

Процедуру повернення адміністративної справи встановлено у ст. 326 

КАСУ, у якій зазначено, що після закінчення апеляційного провадження 

матеріали справи, крім тих, що зберігаються виключно в електронній формі, 

повертаються до суду першої інстанції, який її розглядав, у п’ятиденний 

строк з дня вручення постанови (ухвали) учасникам справи. 

Підсумовуючи викладене, можемо зазначити, що в Українській державі 

зроблено чимало для належного здійснення правосуддя. Проте існує й чимало 

питань, як-от: (а) недосконалість судової системи й законодавчого 

забезпечення, (б) недостатнє її фінансування, (в) низький рівень 

професіоналізму й відповідальності деяких суддів, (г) залежність суду від 

органів державної влади, (д) надмірна завантаженість суддів тощо, - які 

потребують обов’язкового вирішення. Лише спільними зусиллями й 

конкретними діями, спрямованими на підвищення відповідальності й 
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покращання результатів роботи, можна забезпечити належний рівень 

правосуддя й захист інтересів громадян в апеляційному провадженні. 

Особлива роль апеляційного адміністративного суду визначається тим, 

що основною метою його діяльності є створення ефективного державного 

захисту прав, свобод та законних інтересів учасників адміністративних 

правовідносин. 

 

1.3 Норми міжнародного права в апеляційному провадженні 

адміністративного судочинства 

 

Апеляційне провадження в адміністративному судочинстві є важливою 

процесуальною гарантією захисту охоронюваних законом прав та інтересів 

осіб, які брали участь в розгляді адміністративної справи, - фізичних і 

юридичних осіб, а також держави. Воно є засобом зміцнення законності в 

адміністративному судочинстві й ефективного здійснення правосуддя. Такі 

результати досягаються перевіркою адміністративним апеляційним судом 

законності й обґрунтованості рішень суду першої інстанції у правовому й 

фактичному аспектах шляхом перегляду адміністративних справ, що 

забезпечує додаткові гарантії захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод або інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб, інтересів держави. Законні, обґрунтовані, справедливі і 

правильні за своєю суттю судові рішення формують судову практику, а тому 

виправлення судових помилок є реалізацією контрольної функції правосуддя, 

яка й виявляється саме  в апеляційному проваджені. 

У правових наукових джерелах виділяються в цілому декілька типів 

(моделей) адміністративного судочинства. Найчастіше вирізняють два 

варіанти організації судового вирішення адміністративних спорів: так звана 

континентальна, статутна модель, що передбачає існування окремої гілки 

адміністративних судів, і модель англосаксонська, де повноваження з 

розгляду позовів проти адміністрації належить загальним судам. Слід також 
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звернути увагу на те, що в сучасних зарубіжних країнах мають місце не 

тільки специфічні прояви тієї чи іншої моделі (типу) адміністративного 

судочинства, а й своєрідне розуміння самого поняття «адміністративне 

судочинство». Приміром, для італійської правової доктрини притаманним є 

широкий підхід до його тлумачення, згідно з яким адміністративне 

судочинство - це сукупність інститутів, які мають різну природу й 

забезпечують діяльність публічної адміністрації у встановлених для неї 

межах, або комплекс гарантій і відповідних засобів, що використовуються 

для охорони позитивного права від порушень з боку публічної адміністрації  

У вузькому значенні адміністративне судочинство становить собою судовий 

розгляд спорів, що виникають у сфері управління між приватними особами й 

публічною адміністрацією, який реалізується в діяльності юрисдикційних 

органів, спеціально створених для вирішення таких спорів. Як бачимо, 

акцент зроблено саме на судовому процесуальному порядку розгляду 

(перегляду) певних спорів, який може використовуватися як спеціалізованими 

адміністративними судами, так і квазісудовими адміністративними органами. 

Саме розуміння адміністративного судочинства є домінуючим для більшості 

арабських країн [33, с.80; 177, с.49-51]. 

У власному ж розумінні адміністративне судочинство пов’язується з 

діяльністю спеціалізованих адміністративних судів, квазісудових установ, 

наділених повноваженнями з розгляду правових спорів за участю публічної 

адміністрації. Таке його трактування притаманне для Франції, Німеччини, 

Великобританії, а також країн, що використовують моделі юрисдикційного 

контролю [Див.: 20, с. 97; 78, с. 68–70; 79, с. 48–51].Варто зауважити 

наявність різного підходу до співвідношення категорій «адміністративне 

судочинство» й «адміністративна юрисдикція» в зарубіжних країнах. 

Наприклад, в англосаксонських країнах ці поняття ототожнюють, 

оскільки в них не виокремлюється такий вид юрисдикції загальних судів, як 

адміністративна юрисдикція. Спори розглядаються або в загальних судах, або 

в порядку адміністративного судочинства адміністративними трибуналами 
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під час здійснення міністерського розслідування або реалізації дискреційних 

повноважень [79, с. 68–70; 237, с.128]. 

У Німеччині адміністративне судочинство пов’язують із діяльністю 

судових органів загальної адміністративної юрисдикції (адміністративних 

судів) і спеціальної адміністративної юрисдикції (апеляційних, фінансових, 

дисциплінарних судів) у межах судової системи під час відправлення 

правосудця. У цьому розумінні  йдеться про самостійну спеціалізовану 

судову владу [13, с. 234; 20, с. 98]. 

У Франції адміністративне судочинство визначається через категорію 

адміністративних спорів, що вирішуються органами, які здійснюють 

адміністративно-спірну юрисдикцію [261, с. 21]. 

Адміністративне судочинство в деяких зарубіжних країнах 

ототожнюється з юрисдикційним контролем. У такому випадку вони можуть 

бути взаємозамінними, однак у більшості цих держав адміністративне 

судочинство становить собою спеціалізовану організаційну і процесуальну 

форму юрисдикційного контролю,  спеціально створену для його здійснення 

[33, с. 81]. 

У зарубіжних країнах знаходять прояв моделі організації 

адміністративного судочинства, серед яких базовими є: (а) французька, (б) 

німецька, (в) англосаксонська й (г) модель адміністративної присутності в 

загальних судах.  

Що стосується компетенції органів адміністративного судочинства, в 

іноземних державах традиційно використовують: (а) таксацію, коли судовою 

практикою або законом визначається певний принцип, за яким справи 

підлягають розгляду у загальних або адміністративних судах; і б) 

енумерацію, коли перелічуються не справи та їх групи, а види справ у 

загальній формі (наприклад, земельні, податкові, соціальні тощо) [64, с.30].  

Використання обох методів притаманне тим країнам, де відповідні органи 

виділені в системи загальних судів. Для тих країн, де функції адмініст-

ративного судочинства зосереджені в судових установах, властивий метод 
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судової таксації, коли спори, виникаючі в результаті дій публічної 

адміністрації, відводяться виключно до сфери дії адміністративних судів. 

У законодавстві більшості зарубіжних країн існують процесуальні 

форми адміністративного судочинства. Достатньо типовими є підстави для 

порушення адміністративного провадження, серед яких: а) некомпетентність 

адміністративного органу щодо видання відповідного акта; б) недотримання 

цим органом формально юридичних вимог підготовки й видання такого акта; 

в) зловживання ним, повноваженнями або їх неправомірне використання; г) 

фактичне порушення закону. Традиційно виділяють дві процесуальні форми 

адміністративного судочинства - цивільно-процесуальну й форму 

адміністративного процесу з розподілом її на судову і квазісудову форми [2, с. 

211; 64, с. 29-31]. 

Слід звернути увагу на причини відмінності між зазначеними 

системами, які зумовлені передусім різними концепціями і правовими 

доктринами статутної і прецедентної систем права. Для статутної системи 

притаманним є поділ права на публічне і приватне. У державах, де публічне 

(насамперед адміністративне) право набуло значного розвитку, поширена 

думка, що спірні правовідносини у сфері публічного управління належить 

вирішувати автономною юрисдикцією - спеціалізованими адміністративними 

судами (наприклад, апеляційними). Адміністративні суди керуються нормами 

публічного права, тоді як суди цивільної юрисдикції застосовують перш за 

все норми права приватного. Країни прецедентного права виходять з інших 

засад: адміністрація підкорюється тим же самим правилам, що і громадяни та 

юридичні особи, а тому спори між ними вирішуються загальними судами у 

звичайному порядку. Класичними прикладами моделі, яка передбачає 

існування спеціалізованих адміністративних судів, є Франція і ФРН [230]. 

Усередині вказаних варіантів можна також виділити різні так звані 

мінімоделі адміністративного судочинства. Найбільш повною є класифікація 

останнього на такі чотири мінімоделі (типи) [33, с.143]: (а) адміністративна 

(Франція, Італія), (б) загальносудова (Російська Федерація), (в) квазісудова 
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(Великобританія, США) і (г) адміністративно-судова (Німеччина). 

Характеризуючи їх, варто враховувати, що в зарубіжних країнах існують 

також інші варіанти класифікації адміністративного судочинства. 

Англосаксонська система адміністративного судочинства грунтується 

на рівності всіх посадових осіб перед судом, неприпустимості виведення 

чиновників з-під юрисдикції тих самих судів, з якими мають справу всі інші 

громадяни. Адміністративні спори між громадянами й органами публічного 

управління у Великобританії розглядають звичайні суди загальної 

юрисдикції, в тому числі й апеляційні. Водночас поряд з ними існують також 

органи, які мають вторинне, похідне значення, хоча теж виконують судові 

функції. Ними є трибунали або квазісудові органи, які здійснюють, так би 

мовити, спеціальне правосуддя. Фукціонують вони з 1958 р. - з моменту 

прийняття Закону про трибунали й розслідування. Трибуналам відведено 

проміжне становище між адміністрацією й загальними судами. Членами 

трибуналу можуть бути не лише правознавці, а й особи, які мають спеціальні 

звання у сфері діяльності, якою опікується цей орган. Його завданням є 

поновлення права тієї чи іншої особи на допомогу або послугу, що 

передбачено конкретним законом. Традиційно трибунали цієї країни 

поділяють на дві групи - трибунали у сфері управління економікою (полкові, 

промислові, земельні, транспортні, лісові тощо) і трибунали у сфері со-

ціального управління (медичні, пенсійні, соціального забезпечення тощо). 

Вони розглядають адміністративні спори між державними органами, 

посадовими особами і громадянами як перша інстанція. На рішення 

трибуналу, може бути подано скаргу в адміністративному порядку (міністру 

або до апеляційного трибуналу), або до суду загальної юрисдикції, який 

здійснює наглядову функцію. Справи у трибуналі розглядаються його 

колегією у складі головуючого і двох членів трибуналу. Процедура розгляду є 

спрощеною, оперативною й економною. Єдиного процесу не існує, всі скарги 

розглядаються у порядку позовного провадження, участь адвоката не є 

обов’язковою [68, с. 64]. 
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У Сполучених Штатах Америки адміністративне судочинство 

становить систему органів і посадових осіб, які виконують квазісудові 

функції в органах управління, тобто органи адміністративного судочинства 

набувають статусу суддів у своїй сфері діяльності. До системи таких органів, 

зокрема, належать: (а) керівники органів виконавчої влади, які розглядають 

спори в підпорядкованих їм органах; (б) спеціалізовані комісії як структурні 

підрозділи органів виконавчої влади, які вирішують різні спори; (в) 

спеціалізовані органи адміністративного судочинства, що створюються у 

структурі виконавчої влади; (г) судові органи, які здійснюють функції 

адміністративного судочинства. У США адміністративне судочинство існує 

на межі виконавчої й судової гілок влади. З одного боку, вона взаємодіє з 

адміністрацією, з другого - наділена судовими повноваженнями й жорстко 

контролюється загальними судами. Адміністративне судочинство вцій 

державі гнучке, неформалізоване, оперативне, економне й у той же час 

характеризується обмеженістю підвідомчості справ й підконтрольністю 

загальним судам [79, с. 48-51; 231, с. 161-166; 253, c. 140-147;]. 

У Французькій Республіці функціонує самостійна гілка судової влади - 

адміністративні суди, які розглядають і розв’язують лише спори за позовами 

громадян до органів державної адміністрації. Адміністративне судочинство в 

цій країні має специфічні особливості, зумовлені тим, що воно бере свій 

початок з часів правління Наполеона: від створення в 1799 р. Державної Ради, 

а в подальшому - рад префектур, яким поступово передавалися судові 

повноваження. Державна Рада створювалась як дорадчий орган при уряді, 

якому було надано законодавчі повноваження. Згодом вона почала виконувати 

управлінські функції, розгляди скарги приватних осіб на дії органів управ-

ління й поступово перетворилася на повноцінний судовий орган [36; 261, c. 

18-23]. Наразі Державна Рада виконує обидві функції - суду й кон-

сультаційного органу. При цьому вона є одночасно судом першої інстанції, 

апеляційною й касаційною інстанцією щодо рішень адміністративних 

трибуналів. Після реформування французької системи адміністративного 
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судочинства в 1987 р. повноваження Державної Ради були дещо звужені 

внаслідок появи триланкової системи адміністративного судочинства. Було 

створено проміжну інстанцію між адміністративними трибуналами й 

Державною Радою - апеляційну інстанцію з адміністративних справ. Нові 

суди розглядають апеляції щодо рішень адміністративних трибуналів першої 

інстанції. Інститут адміністративного судочинства у Франції 

характеризується міцним зв’язком між органами адміністративного 

судочинства й адміністрацією. Цей зв’язок виявляється, зокрема, у тому що 

адміністративні суди поряд із судовими повноваження здійснюють також і 

окремі адміністративні повноваження. Державна Рада, яка є найвищим 

судовим органом адміністративного судочинства, одночасно наділена 

повноваженнями в царині законодавчої й виконавчої влади. Судді 

адміністративних судів одночасно є радниками й виконують консультативні 

функції щодо діяльності адміністрації [36; 261, c. 18-23]. 

Французька система права грунтується на одному з найважливіших 

принципів організації державної влади – на принципі розподілу судових та 

адміністративних функцій. Практична його реалізація зумовила існування 

двох окремих видів судочинства, що здійснюється в судах загальної 

юрисдикції, які розглядають цивільні і кримінальні справи. До компетенції 

адміністративних судів віднесено всі адміністративні спори, за винятком тих 

випадків, коли окремі категорії правовідносин спеціальними актами 

виключені з їх підвідомчості й передані до іншої юрисдикції, тобто до 

спеціалізованих судів або безпосередньо до Державної Ради. На території 

Франції діють 26 адміністративних судів. Організаційно адміністративні суди 

мають палати, деякі з них мають тільки одну палату, інші – дві й більше, 

залежно від кількості розглядуваних справ. Як виняток особливо важливі і 

складні справи можуть бути розглянуті у пленарному засіданні певного суду 

[261, c. 21]. 

Отже, в цій країні існує три рівні адміністративних судів: перший - 

адміністративний суд, другий - апеляційний суд, третій - Державна Рада. 
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Суддями адміністративних судів призначаються випускники Вищого 

національного училища адміністрації зі складу кандидатів, відібраних 

паралельно з набором, що відбувався для формування груп (зовнішньої 

ротації кадрів) або через спеціалізовані конкурси адміністраторів. Це 

свідчить про те, що хоча майбутніх суддів адміністративних судів і готують 

як таких, однак вони не обов’язково за фахом є юристами, частіше ж - 

адміністраторами, які повинні займатися специфічною роботою - оцінювати 

акти й дії своїх колег з точки зору відповідності закону й забезпеченості прав 

та інтересів громадян. Вони одержують звання радника адміністративного 

суду. Судді є незмінними, окрім процедури імпічменту. До того ж існує Вища 

рада адміністративних судів, яка безпосередньо виступає єдиним кон-

сультативним органом у питаннях добору суддівських кадрів і діяльності 

адміністративних судів [68, с. 63-69; 261, c. 6-13]. 

Адміністративні суди не мають права самостійно порушувати 

провадження, адже для цього необхідна наявність позовної заяви. Вони 

зв’язані змістом позову, однак існує й виняток - мотиви публічного порядку, 

згідно з яким суди можуть самостійно виявляти ініціативу і скасовувати 

адміністративні акти, прийняті некомпетентними органами або поза межами, 

встановленими законодавством. Отже, має місце так звана судово-

адміністративна процедура розгляду справ в адміністративних судах з 

притаманним принципом змагальності, але при цьому суддя зобов’язаний 

відігравати активну роль, забезпечуючи громадянинові правовий захист. 

Участь адвоката (за деякими винятками) не є обов’язковою, що, зокрема, 

відрізняє французький адміністративний процес від німецького (який буде 

розглянуто далі), де участь адвоката при розгляді адміністративних справ є 

обов’язковою [64; 68]. 

Компетенція адміністративних судів визначається відповідно до 

основних принципів: (а) за місцем локалізації конфлікту, (б) за місцем 

перебування заявника і (в) якщо немає підстав для застосування перших двох 
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принципів, справа надходить до того адміністративного суду, до юрисдикції 

якого належить особа, яка видала оскаржуваний акт [33, c. 80-83]. 

У Федеративній Республіці Німеччина адміністративне судочинство  

почало формуватися на початку XIX ст. розмежування права на приватне й 

публічне призвело до обмеження компетенції звичайних судів і в той же час 

до виникнення адміністративного судочинства. Німецьке адміністративне 

судочинство того часу функціонувало за принципом, згідно з яким 

компетенція адміністративних судів обмежувалася конкретним переліком 

справ, що мало місце аж до середини XX ст., коли до законодавства було 

внесені застереження, за якими можна було оскаржувати в адміністративному 

суді будь-який адміністративний акт [262, c. 22]. Адміністративне 

судочинство Німеччини створено для забезпечення, насамперед судового 

захисту прав громадян. Воно трактується як правосуддя (судочинство) з 

питань публічного управління, що не збігається з підсудністю консти-

туційних судів. 

Систему адміністративних судів ФРН становлять: (а) Федеральний 

адміністративний суд, (б) вищі адміністративні суди й (в) адміністративні 

суди федеральних земель. Адміністративні суди земель є судами першої 

інстанції, вищі адміністративні - інстанцією апеляційною, касаційною 

інстанцією є федеральний адміністративний суд. У судоустрої ФРН поряд із 

загальними адміністративними судами діють ще три вертикалі спеціалі-

зованих судів, які вирішують спори публічно-правового характеру, - 

фінансові суди, суди з розгляду соціальних спорів і Федеральний патентний 

суд. Однакове застосування права на найвищому рівні всіма судами загальної 

юрисдикції Німеччини забезпечує Загальний сенат верховних судів 

Федерації, який ухвалює рішення в разі виявлення розбіжностей у засто-

суванні норм права вищими судовими інстанціями Федерації [20, 97-101; 262, 

c. 168-172]. 

Компетенція адміністративних судів ФРН поширюється, як правило, на 

територію діяльності відповідної влади, тобто на територію адмі-
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ністративного округу. У кожній федеральній землі є лише один вищий 

адміністративний суд, чим забезпечується одностайне тлумачення права. 

Адміністративні суди й вищі адміністративні суди федеральної землі 

створюють так звані суди у справах, які розглядають і контролюють 

обставини справи незалежно від адміністративних органів та інстанцій. 

Федеральний адміністративний суд, що діє переважно як контрольний, але в 

деяких випадках і як вищий адміністративний суд землі, і як Федеральний 

адміністративний суд, розглядає справи як суд першої інстанції. 

Адміністративні суди землі поділяються на палати, вищі адміністративні суди 

земель і Федеральний адміністративний суд - на сенати [262, c.47-52]. 

Як слушно зазначає О. В. Кузьменко, спираючись на узагальнений 

аналіз зарубіжного законодавства, в цій державі під час розгляду справ для 

прийняття рішення до складу адміністративного суду входять голова і двоє 

суддів на громадських засадах, яких обирають на чотири роки. Судді 

адміністративних судів взагалі призначаються назавжди, але існує 

можливість участі в розгляді справ і суддів-стажистів протягом їх трирічного 

випробувального строку [123, c. 247-252]. Нескладні справи розглядаються 

суддею одноособово за дорученням судової палати, а складні - всім складом 

палати або судом у складі головуючого і двох професійних суддів, а також 

двох суддів на громадських засадах. У прийнятті судового висновку судді на 

громадських засадах участі не беруть. 

У Вищому адміністративному суді землі рішення по розглядуваних 

справах, приймаються у складі трьома-пятьма членами сенату; двоє зі складу 

цього суду можуть бути суддями на громадських засадах. У складі Вищого 

адміністративного суду землі у випадках необхідності прийняття 

принципового рішення в галузі права, яке відрізняється від рішень іншого 

сенату, може створюватися Великий сенат у складі голови й по одному судді 

від ревізійних сенатів; де цей голова не є очільником. Рішення, прийняті 

Великим сенатом, є обов’язковими для сенату, який розглядає справу по суті 

[262, c. 49]. 
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У законодавстві ФРН виокремлюється інстанційна підсудність в 

ієрархічних інстанціях. Адміністративний суд приймає рішення в першій 

інстанції в усіх спорах, з якими можна звертатися до цієї установи. Вищий 

адміністративний суд згідно з положенням про адміністративні суди землі 

розглядає справи в інстанційній підсудності стосовно: (а) апеляції на 

прийняте по суті рішення адміністративного суду (б) скарги на інші рішення 

такого суду [265, c. 170].  

У Положенні про адміністративні суди ФРН наголошується, що 

адміністративне судочинство здійснюється незалежними судами, 

відокремленими від адміністративних органів. Отже, на відміну від  

законодавства Франції, німецькі адміністративні суди діють у межах 

загальної системи правосуддя й повністю (як організаційно, так і 

функціонально) відокремлені від адміністрації. Адміністративне судочинство 

цієї країни поділяється на два види - попередній (тимчасовий) правовий 

захист і основне судочинство. Звернення до адміністративного суду можливе 

лише після попереднього адміністративного оскарження. Німецьке 

адміністративне судочинство ґрунтується на принципах так званого 

інквізиційного процесу, згідно з якими суддя (суд) має самостійно, з власної 

ініціативи шукати докази, яких не вистачає у справі з метою прийняття 

справедливого, об’єктивного й законного рішення. Разом із тим адмі-

ністративні суди в ФРН мають право не лише визнавати недійсним 

адміністративний акт,  й зобов’язати адміністративний орган видати 

відповідний адміністративно-правовий акт [265, c. 169-172]. 

В Австрійській Республіці система адміністративних судів розпочала 

формуватись у другій половині XIX ст. Як відмічає О. В. Кузьменко  в цій 

країні обґрунтування діяльності щодо формування адміністративного 

судочинства, було досягнуто у процесі боротьби концепцій «держава 

юстиції» і «правова держава» [123, c.56-32]. Прихильники першої наполягали 

на встановленні контролю загальних судів за діями адміністрації, вважаючи, 

що держава повинна підпорядковуватися судочинству. Прихильники другої 
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вважали, що держава сама по собі має бути правовою, а тому будь-який 

контроль за адміністрацією має здійснюватися спеціальними адміністра-

тивними судами. Перемогли прихильники другого напрямку і в Австрії було 

сформовано таке адміністративне судочинство у вигляді системи 

адміністративних судів - від першої до вищої інстанції, яка діє незалежно від 

системи загальних судів, і від адміністративних органів. Сьогодні в Австрії 

немає місцевих адміністративних судів, однак діє адміністративний суд у 

Відні, до якого можна звернутися з приводу підвідомчих йому справ [259, c. 

68-72], а саме: (а) зі скаргами на рішення органів управління, (б) з приводу 

спорів, пов’язаних із виконанням безпосереднього наказу або з примусовим 

впливом органу управління на певну особу, (в)  щодо спорів, пов’язаних з 

неприйняттям органом управління відповідного рішення і (г) стосовно 

спорів, що виникають у зв’язку з рішеннями шкільного управління. 

Рішення адміністрації не є незаконними, якщо законодавством не 

передбачено обов’язкові правила поведінки адміністрації, якій у межах 

закону надано право самій визначати цю поведінку. Голова і члени 

австрійського Адміністративного суду призначаються Президентом 

Республіки за поданням уряду. Законодавством дозволяється звернення до 

цього суду лише по закінченні розгляду апеляції на рівні адміністративних 

трибуналів, тобто після повного використання потенціалу заходів 

адміністративно-правового захисту. Адміністративні трибунали діють або як 

незалежні, або як вищі підрозділи органу влади, зосереджуючись на 

повторному розгляді фактичних висновків органів першої інстанції, а також 

на скаргах стосовно недотримання законів чи процедур. Законодавством 

Австрії досить детально регламентується питання адміністративної юстиції. 

Серед основних законодавчих актів - Вступний акт до законів про 

адміністративну процедуру, Закон про адміністративні покарання, Закон про 

виконання рішень адміністративних органів, Загальний закон про 

адміністративну процедуру, Закон про адміністративний суд та ін. [259, c. 68-

72]. 
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Система адміністративних судів також існує у Фінляндії до якої 

входять: 

- Верховний адміністративний суд як касаційна інстанція стосовно 

рішень нижчих судів. До його складу входять Президент і 21 суддя. Справи в 

цьому суді розглядаються колегіально пятьма суддями, а в разі потреби — на 

пленарному засіданні; 

- 12 місцевих губернських адміністративних судів, справи в яких 

вирішуються колегіально трьома суддями. До компетенції цих судів належить 

розгляд апеляцій на рішення й дії адміністративних органів; більшість скарг 

віднесено до сфери податкового законодавства[33, c. 264]:. 

У Республіці Польщі на підставі Закону від 3 серпня 1922 р. було утво-

рено Найвищий адміністративний суд. У 30-х роках XX ст. запроваджуються 

повітові відділи як адміністративні суди першої інстанції, а також 

адміністративні суди воєводств як адміністративні суди першої або другої 

інстанцій. Найвищий адміністративний суд став виконувати функції суду 

третьої інстанції. З часів Другої світової війни й до 1980 р. в цій країні 

окремого адміністративного судочинства не існувало, а було відроджено 1 

вересня 1980 р., коли почав діяти Вищий адміністративний суд, створений 

згідно із Законом від 31 січня 1980 р. Осередки названого суду були створені 

в низці воєводств. Сьогодні Вищий адміністративний суд має дев’ять 

місцевих осередків і діє на підставі Закону від 11 травня 1995 р. про Вищий 

адміністративний суд. Законом, окрім організації цього суду, регулюється 

порядок здійснення адміністративного судочинства. Адміністративне 

судочинство в Польщі станом на сьогодні є одноінстанційним, тобто судові 

рішення Вищого адміністративного суду є остаточними й оскарженню не 

підлягають. Перегляд його судових рішень є можливим тільки в порядку 

надзвичайної ревізії Найвищим судом, право на яку має обмежене коло 

найвищих посадових осіб. Новий етап у розвитку адміністративної юстиції 

цієї держави зумовлений прийняттям у 1997 р. Конституції, ст. 78 якої 

закріпила право кожного оскаржувати судові рішення, ухвалені в першій ін-
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станції. У ч. 1 ст. 176 цього правового акта передбачено, що судочинство є 

двоінстанційним, а його ст. 184 містить засади для існування Вищого 

адміністративного суду та інших адміністративних судів Польщі. На 

адміністративні суди покладається контроль за діяльністю публічної 

адміністрації: ухвалення судових рішень про відповідність законам постанов 

органів місцевого самоврядування і нормативних актів місцевих органів 

урядової адміністрації. У 2002 р. прийнято Закон про устрій адміністра-

тивних судів та Закон про провадження в адміністративних судах, які 

фактично визначили організаційно-правові й функціональні аспекти 

діяльності системи адміністративних судів і здійснення адміністративного 

судочинства [242, c. 136-139]. 

Існують адміністративні суди також у Республіці Естонія. Ними раніше 

вважали окремо утворені адміністративні суди, судові колегії з 

адміністративних справ окружних судів і Державний суд, які й розглядали 

адміністративні справи. У 2001 р. було проведено реформу адміністративних 

судів у зв’язку з прийняттям Кодексу адміністративного судочинства Естонії. 

Як наслідок - створення чотирьох адміністративних судів першої інстанції 

для розгляду скарг на так звані справжні рішення адміністративних органів і 

двох апеляційних регіональних окружних судів, у яких створено 

адміністративні палати, а касаційною інстанцією виступає адміністративна 

палата Верховного Суду Естонії. Процесуальні засади здійснення 

адміністративного судочинства детально визначалися Адміністративно-

процесуальним кодексом Естонії 1999 р., яким до компетенції 

адміністративних судів згідно зі ст. 3 віднесено: (а) вирішення публічно-

правових спорів, (б) надання дозволів на здійснення адміністративних дій у 

передбачених законом випадках і (в) вирішення інших справ, віднесених 

законом до компетенції адміністративних судів. До компетенції 

адміністративних судів не належало вирішення публічно-правових спорів, 

щодо яких законом передбачено інший порядок провадження [33, с. 80-83; 

151, с. 233]. 
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Вимог щодо обов’язковості  оскарження в адміністративному порядку 

того чи іншого рішення перед зверненням до суду Адміністративно-

процесуальний кодекс Естонії не містив. В адміністративному суді першої 

інстанції скарга чи протест розглядалися одноособово. Ухвалою цього суду 

справа може бути передана для розгляду адміністративним судом у складі 

трьох суддів (ст. 19 цього Кодексу). Подання скарги чи протесту не 

перешкоджало виконанню оскаржуванного адміністративного акта, але 

адміністративний суд міг зупинити цей процес за клопотанням особи, яка 

подавала апеляцію, або ж зі своєї ініціативи. Ухвалу про зупинення 

виконання адміністративного акта адміністративний суд направляв для 

негайного виконання відповідній установі, посадовій  чи іншій особі, які 

здійснювали публічно-правові адміністративні функції. Ухвалу про зупи-

нення виконання акта можна було змінити або скасувати цим же судом (ч. 5 

ст. 12 Кодексу) [151, с.233]. 

Перегляд рішень адміністративних судів здійснювався в порядку: (а) 

апеляційному, якщо адміністративний суд неправильно застосував норми 

матеріального права, неправильно оцінив докази чи істотно порушив норми 

судочинства, і (б) в касаційному, якщо окружний суд неправильно застосував 

норми матеріального права чи суттєво порушив норми судочинства. Ухвали 

адміністративного суду оскаржувалися шляхом подання окремих скарг. 

Державний суд, крім розгляду касаційних скарг, розглядав заяви про 

перегляд за нововиявленими обставинами рішень і ухвал судів, що набрали 

законної сили, виправляв судові помилки технічного характеру, визначав у 

передбачених Законом про суди порядку ті, які компетентні вирішувати ті чи 

інші справи, (глави 6 і 7 Кодексу) [151, с. 235]. 

На учасників процесу, винних у невиконанні припису, що міститься в 

рішенні суду, Державний суд міг накласти штраф. За невиконання рішень 

Державного або окружного Суду також накладався штраф (частини 3 і 4 ст. 9 

Кодексу) [151, с. 235]. 
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У 2002 р. із прийняттям Закону Естонії про адміністративну процедуру 

були визначені засади оскарження індивідуальних адміністративних актів. Ці 

засади за своєю суттю є запозиченням німецького аналогу щодо розгляду 

скарги, права осіб на відповідне оскарження, на справедливий розгляд справ і 

винесення рішення тощо. Задля забезпечення виконання адміністративних 

рішень і визначення відповідальності держави за порушення прав осіб 

додатково було прийнято Закон про відповідальність держави й Закон про 

альтернативне виконання та сплату штрафу [33, c. 263-266]. 

Згідно із законодавством Літовської Республіки будь-яке 

адміністративне рішення може бути спочатку оскаржено в самому адміністра-

тивному органі, а вже потім у судовому порядку. І лише за браком вищої 

інстанції в адміністративному органі, можливе одразу ж судове оскарження. 

Для розгляду відповідних скарг у Латвії відповідно до Закону про 

адміністративну процедуру створено трирівневу систему адміністративних 

судів: (а) адміністративний районний суд, (б)  адміністративний регіональний 

(апеляційний) суд і (в) Верховний Суд з Департаментом адміністративних 

справ. Справи розглядаються на підставі основі оцінювання правових і 

фактичних обставин, заслуховування сторін і врахування висновків експертів 

[12, c. 267; 86, с.122]. 

Достатньо розгалуженою є система адміністративного судочинства в 

Литовській Республіці чотири адміністративних суди: суди регіональні, 

міські,  національна комісія з вирішення адміністративних спорів і Верховний 

адміністративний суд. Апеляції на адміністративні рішення подаються до 

комісії вирішення адміністративних спорів, де справи розглядаються з 

детальним дослідженням усіх фактичних обставин справи, правових засад і 

всіх доказів. Апеляції на рішення судів першої інстанції подаються до 

Верховного адміністративного суду, який, окрім апеляційної інстанції, є 

також судом першої інстанції стосовно справ, пов’язаних з виборами та 

деяких інших категорій справ. Касаційної інстанції стосовно 

адміністративних рішень у Латвії не передбачено. 
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В Угорській Республіці скарги на адміністративні рішення подаються 

до судових установ лише після вичерпного використання апелянтом усіх 

можливостей оскарження в адміністративному органі. Окремих 

спеціалізованих адміністративних судів в цій державі не існує, а судовою 

установою є місцеві (окружні або міські)  суди, у складі яких діють 

адміністративні палати [12, c. 268]. Справи розглядаються за правилами 

адміністративного судочинства. За загальним правилом рішення суду першої 

інстанції є остаточними, оскарженню не підлягають. Апеляції, дозволені 

законом щодо певних категорій справ, розглядаються в адміністративному 

відділі Апеляційного суду. Перегляд рішень в адміністративних справах за 

наявності порушень закону або сумнівів стосовно судової практики чи 

узгодженості таких рішень здійснюється Верховним Судом Угорщині. 

Доволі спрощеною є система адміністративного судочинства 

Республіки Словенія. З метою звернення зі скаргою до адміністративного 

суду потрібно використати всі можливості оскарження адміністративних 

рішень в адміністративному порядку. У цій державі діє лише один 

адміністративний суд, який розглядає майже всі скарги на рішення 

адміністративних органів; другою й остаточною інстанцією виступає 

Верховний Суд Словенії. Розгляд справ є достатньо спрощеним, нові докази 

не враховуються, рішення адміністративного органу не змінюється, якщо 

останній діяв у межах власних дискреційних повноважень. Верховним Судом 

досліджується питання процедурного характеру прийняття адміністративного 

рішення. Лише в деякий випадках цей суд враховує докази, що були 

неправомірно не розглянуті судом першої інстанції, й може залучити (якщо 

це потрібно) для захисту суспільних інтересів представника влади. Щодо 

певної категорії справ (виборних, поданих радою суддів, позовів, оскарження 

деяких державних регуляторних актів тощо) Верховний Суд виступає судом 

першої інстанції [33, c. 267]. 
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Правові засади дій адміністративних органів регламентуються Законом 

про адміністративні процедури (1999 р.), а адміністративного судочинства - 

Законом про адміністративні спори (1997 р.). 

У Королівстві Іспанія сформовано модель спеціалізованих палат, тобто 

спеціалізованого адміністративного судочинства за межами загальних судів. 

Система органів адміністративної юстиції цієї країни включає такі інстанції, 

як-от:  

- Адміністративна палата зі спорів Верховного Суду Іспанії, яка 

розглядає, як перша інстанція, - позови щодо актів і рішень вищих органів 

нації, як друга інстанція (а) касації на рішення Адміністративної палати 

Національної аудієнції; (б) касації на рішення, прийняті в першій інстанції 

адміністративними палатами вищих судів юстиції автономних утворень, (в) 

апеляції на рішення місцевих адміністративних трибуналів у випадках, 

передбачених законом; 

- Адміністративна палата Національної аудієнції, яка у першій інстанції 

розглядає позови на рішення міністрів і державних секретарів; в) Адміністра-

тивні палати вищих судів юстиції автономних утворень, до компетенції яких 

входить розгляд: (а) в першій інстанції - позови на акти уряду й центральних 

органів цих утворень в спорах щодо виборів; (б) у другій інстанції - апеляції 

на рішення нижчих адміністративних трибуналів;  

- Центральні адміністративні суди, що створюються по одному або 

декілька в кожній провінції; 

- Адміністративні суди.  

Окрім того, має місце система спеціалізованих адміністративних судів 

– податкових судів, господарсько-адміністративних трибуналів, які очолює 

Центральний трибунал, до складу якого входять його голова, 11 членів і 

генеральний секретар цього утворення. Він вирішує в першій інстанції 

фінансові спори стосовно великих сум, скарги на рішення Міністерства 

економіки та інших центральних відомств, у другій інстанції - скарги на 
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рішення нижчих судів - господарсько-адміністративних трибуналів 

автономних утворень і відповідних трибуналів провінцій [33, c. 268-269]. 

В Республіці Індії сформована доволі розгалужена система 

адміністративного судочинства, суть якого полягає в тому, що загальні суди 

приймають до розгляду, як правило справи, що вже пройшли всі передбачені 

законом інстанції квазісудового розгляду, якими й були вичерпані всі можливі 

заходи адміністративно-правового захисту. Для розгляду адміністративних 

спорів сформовано систему адміністративних трибуналів, які розглядають 

відповідні категорії таких справ. При цьому в законодавстві Індії категорії 

справ у законодавстві визначаються за допомогою використання методу 

енумерації (наприклад, справи виборчі, митні, земельні, цивільної служби, 

закупівельні, стосовно цін на міську власність, щодо провадження й 

розподілу продуктів харчування, а також відшкодування шкоди у зв’язку з 

адміністративним правопорушенням). Усі ці категорії справ вилучені з 

юрисдикції загальних судів, за винятком Високого Суду і Верховного Суду 

Індії [12, c. 269]. 

В Арабській Республиці Єгипет діє модель диверсифікованої 

юрисдикції, що становить собою комбінації всіх органів юрисдикційного 

контролю, а саме: адміністративних трибуналів, судів адміністративних і 

загальних. Для розгляду адміністративних справ у Єгипті функціонують 

трибунальні адміністративні суди, які в першій інстанції скасовують 

неправомірні рішення адміністрації щодо податків, мита, з питань державної 

служби та ін., а в другій інстанції вони наділені правом розгляду скарг на 

остаточні рішення загальних адміністративних трибуналів (таких як, 

соціальні комісії Збройних сил - стосовно посадових спорів, ради дисципліни 

в поліції - щодо спорів у Міністерстві громадських робіт тощо). Загальні 

адміністративні суди не входять у систему судової влади й по суті, є 

міністерськими квазісудами. Як загальний незалежний судовий орган, 

покликаний розглядати адміністративні та дисциплінарні спори, функціонує 
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Державна рада, яка не входить до складу органів виконавчої влади, а 

відповідно до ст. 172 Конституції є складовою судової системи [33, c. 270]. 

Отже, для єгипетської системи притаманним є поєднання французької 

форми Державної Ради, німецького принципу незалежного адміністративного 

судочинства як самостійної гілки судової влади (на вищому рівні) й 

англосаксонської адміністративної форми квазісудів. 

У Японії для розгляду спорів, виникаючих між особами й суб’єктами 

публічної адміністрації, законодавством передбачено адміністративний і 

судовий порядки. У порядку адміністративного оскарження виділяються  

процедури: (а) загальна - стосовно скарг, що подаються за загальною 

процедурою оскарження, яка передбачена Законом про розгляд незгоди з 

діями адміністративної влади а також скарг, що подаються за особливою 

процедурою оскарження, яка може передбачатися окремими адміністра-

тивними законами і (б) спеціальна процедура – щодо окремих категорій 

справ. Для законодавства цієї країни властива наявність примирних процедур 

урегулювання спірних адміністративних справ. До моменту звернення до 

суду особа, за загальним правилом, звертається спочатку до посередника для 

врегулювання конфлікту, що й дозволяє більшість конфліктів вирішити на 

досудовій стадії [33, с.81]. 

Для вирішення адміністративного спору особа, яка вважає, що її права 

порушено діями публічної адміністрації, звертається в територіальні офіси 

Департаменту з адміністративного нагляду незалежної Агенції з 

адміністративного менеджменту з метою використання процедури 

адміністративного консультування. Генеральним директором такої Агенції  

призначаються консультанти, які здійснюють діяльність у містах і селищах по 

території всієї держави. 

Отримавши скаргу співробітник Департаменту, який, направляє її до 

органу, чиї дії (рішення) оскаржуються, виконуючи роль посередника в 

урегулюванні конфлікту. Якщо скаргу не вдалося врегулювати, вона 

передається до суду, де також превалює ідея примирного посередництва. 
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Справу можна завершити відмовою від позову і примиренням сторін навіть у 

Верховному Суді Японії. Цілком можливою є і процедура звернення до цього 

суду з проханням створити примирну комісію у складі двох посередників і 

судді з метою досягнення взаємовигідної домовленості [33, c. 81]. 

Згідно із Законом Японії про процедуру розгляду адміністративних 

справ (1962 р.) адміністративні спори розглядаються в загальних судах, до 

останніх можуть звертатися особи, чиї інтереси чи права порушено діями 

(рішеннями) суб’єктів публічної адміністрації, а також особи, які отримують 

законну вигоду від скасування адміністративних рішень. 

До суду можна звертатися з позовами суб’єктивними, основною метою 

яких є захист прав чи інтересів сторін, і об’єктивними, спрямованими на 

точне виконання законних приписів. 

Суб'єктивними позовами є:  

- позови «кококу» про: (а) скасування правового припису, (б) про 

визнання адміністративного акта нікчемним, недійсним, (в) про визнання 

бездіяльності адміністрації незаконною; 

 - позови «жоджиша», що подаються у зв’язку зі спором, що виник між 

двома сторонами стосовно питання, що має публічно-правову природу 

(приміром, спори щодо кордонів земельних ділянок держави і приватних 

осіб). 

Об’єктивними є такі позови:  

Народний, що подається лише в чітко встановлених законодавством 

випадках, коли особа, яка звертається з позовом, сама не має безпосереднього 

відношення до його суті  (наприклад, стосовно процедури виборів); 

б) з приводу спору між організаціями й установами (приміром, позов 

стосовно спору між мером чи територіальною громадою, місцевими 

зборами). 

Законодавством Японії передбачена можливість відхилення позову 

судом у тому разі, коли зупинення виконання адміністративного рішення 

може вплинути на громадське благополуччя і створити загрозу для нього. 
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Судове рішення про зупинення виконання того чи іншого рішення може бути 

скасовано самим судом прямим запереченням прем’єр-міністра. Якщо 

адміністративне рішення є протиправним, однак його зупинення може 

завдати шкоди, створює загрозу громадському благополуччю і при цьому 

завдається шкода позивачу, позов відхиляється, однак позивач подає заяву про 

компенсацію шкоди відповідно до Закону «Про державні компенсації» [33, c. 

81]. 

У Китайській народній республіці немає спеціалізованої системи 

органів адміністративного судочинства, проте в системі судів загальної 

юрисдикції функціонують колегії (палати) з адміністративних справ, що 

розглядають справи відповідно до Адміністративно-процесуального кодексу 

КНР. Головна мета адміністративного судочинства цієї держави полягає у 

наданні можливості одержання фізичною або юридичною особою 

компенсації збитків, завданих дією чи бездіяльністю публічного органу 

(посадовою особою). Спочатку спірне питання розглядається в 

адміністративному порядку, а за незгоди з прийнятим рішенням,  справа може 

розглядатись у народному суді [33, c. 82]. В основному народні суди 

розглядають справи, що стосуються (а) захисту підприємств від 

необґрунтованого втручання державних органів у виробничо-господарську 

діяльність, (б) підтримки порядку у сферах землекористування, торгівлі, 

оподаткування, охорони навколишнього природнього середовища, (в) 

охорони законних прав та інтересів громадян Китаю. 

Триваючий на цей час процес інтеграції України з європейським 

правовим простором передбачає серед іншого повномасштабне 

реформування національної судово-правової системи. Формування системи 

адміністративних апеляційних судів, зокрема розроблення нормативного 

фундаменту регулювання адміністративного судочинства, відбуваються з 

урахуванням міжнародних стандартів, окремих теоретичних положень 

правової доктрини й позитивного практичного досвіду зарубіжних держав.  
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Запровадження в Україні адміністративного судочинства й утворення 

адміністративних судів має на меті гарантувати кожному громадянинові 

право оскаржувати в суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, що, у 

свою чергу, повинно забезпечити реалізацію конституційного принципу 

відповідальності держави перед людиною за свою діяльність.  

Досвід багатьох зарубіжних країн свідчить, що адміністративні суди 

можуть бути ефективним і доступним інструментом захисту прав, свобод та 

інтересів людини від порушень з боку органів державної влади й органів 

місцевого самоврядування. Ось чому врахування здобутків зарубіжних 

держав у сфері адміністративного процесу, апеляційних проваджень і 

правових стандартів, вироблених на високому загальному  рівні, а також 

дослідження практики Європейського суду з прав людини є необхідною 

умовою розроблення й удосконалення теоретичного й нормативного 

підґрунтя функціонування адміністративних судів в Україні.  

 

          Висновки до розділу 1 

 

Дослідження питань, охоплених цим розділом, дозволили зробити певні 

висновки: 

1. На підставі аналізу апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві й вивчення історико-соціальних передумов його виникнення, 

визначено етапи цих передумов й окреслено періоди становлення 

вітчизняного апеляційного провадження в адміністративному судочинстві. 

Застосування історичного методу дослідження допомогли зробити висновки 

про основні ознаки сучасної апеляції, яка охоплює: (а) перегляд рішень суду 

першої інстанції поряд з виконанням функцій квазісуду першої інстанції 

шляхом дотримання вимог законності й обгрунтованості, (б) розгляд справ у 

колегіальному складі судом апеляційної інстанції, (в) особливу процедуру 
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набрання рішенням суду апеляційної інстанції законної сили, його 

незмінність і виключність. 

2. З урахуванням різних законодавчих і теоретичних традицій (підходів) 

до визначення моделей апеляції, їх слід характеризувати як теоретичні 

конструкції останньої, що окреслюють межі втручання апеляційного суду при 

перегляді рішення (ухвали) суду першої інстанції. З огляду на це 

обґрунтовується висновок про недоцільність виходити за межі доводів 

апеляційної скарги. Винятком можуть бути деякі справи окремого 

провадження, розгляд яких та ухвалення щодо них рішення законодавством 

допускається без повідомлення заінтересованих осіб. Під час дослідження 

процедури доказової діяльності в апеляційному провадженні було доведено, 

що існування можливості надавати нові докази при апеляційному розгляді 

адміністративної справи може привести до «повороту на гірше» для особи, 

яка незадоволена рішенням окружного адміністративного суду. 

3. Необхідно розширяти право організацій і громадян на апеляційне 

оскарження постанов адміністративного суду, які ще не вступили в законну 

силу. Таке право має бути надано, зокрема, організаціям і громадянам для 

апеляції на постанови: (а) про затвердження мирової угоди, (б) про відмову в 

допуску заінтересованої особи до участі у справі, (в) про розпорядження 

речовими доказами, (г) про відмову у припиненні провадження у справі, коли 

адміністративний суд зобов'язаний це зробити, (д) про відмову в задоволенні 

клопотання позивача про зміну предмета або підстави позову, (е) про 

залишення без руху позовної заяви. 

4. Комплексне вивчення організаційно-правового забезпечення 

апеляційного провадження в адміністративному судочинстві в зарубіжних 

країнах дозволило визначити вплив норм міжнародного права на 

регулювання національного апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві і сформулювати теоретичні концепти щодо вдосконалення 

Українського законодавства у цій сфері. Аргументовується критичне 

ставлення до допуску справ, що стосуються з боку судових органів, а також 
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до імплементації окремих рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи, яка 

не може бути ефективною з огляду на спеціифіку національного 

законодавства й на сталість судової практики.  
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РОЗДІЛ 2 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

         2.1. Структура перегляду рішень апеляційним адміністративним 

судом 

Сучасні трансформаційні процеси в Українській державі, спрямовані на 

підтримання правової, демократичної державий на інтеграцію до 

Європейського Союзу, передбачають наявність ефективного механізму 

захисту прав та свобод людини і громадянина. Одним з елементів такого 

механізму є дійова й відповідальна система судового захисту фізичних і 

юридичних осіб від порушень їх прав і законних інтересів з боку органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування у сфері публічно-

правових відносин. Створення системи адміністративних судів свого часу 

було визначено як важливий напрямок судово-правової й адміністративно-

правової реформ, що передбачалося положеннями Конституції України. 

Відповідно до ст. 55 Основного Закону країни права та свободи людини і 

громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Саме 

адміністративне судочинство й виступає головним способом реалізації цього 

конституційного права громадян на оскарження неправомірних дій та рішень 

указаних органів [66, с. 14; 116, с. 77].  

Різноманітні аспекти правового забезпечення адміністративного 

судочинства досліджувало чимало відомих учених, серед яких Ю. П. Битяк, 

В.М. Бевзенко, І. П. Голосніченко, А. Т. Комзюк, О. О. Кузьменко, Р.С. 

Мельник, О.П. Рябченко, В. С. Стефанюк та ін. [7; 24-27; 60; 69; 70; 112; 120-

122; 207].  
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Варто зауважити, що реалізація суб’єктивного права осіб на судовий 

захист часом ускладняються ухваленням незаконних або необґрунтованих 

судових рішень. Як одну з основних засад судочинства законодавець у ст. 129 

Конституції назвав забезпечення апеляційного оскарження судових рішень. 

Отже, з метою найбільш повного уявлення про процесуально-правову 

природу апеляції як інституту адміністративного процесуального права 

необхідно розглянути питання структурно-функціональної характеристики 

останньої [116, с. 78].  

Апеляційне оскарження рішень адміністративних судів першої 

інстанції (апеляційне провадження) за своїми процесуальними ознаками і 

змістом можна охарактеризувати як факультативну стадію конкретного 

провадження щодо розгляду й вирішення окремої категорії адміністративних 

справ. Важливо  звернути увагу й на те, що апеляційне оскарження становить 

собою поєднання структурних елементів, які за їх змістом можна віднести до 

трьох обов’язкових стадій будь-якого різновиду проваджень ад-

міністративного судового процесу [99, с. 97-101]. Тому не є випадковим той 

факт, що в Кодексі адміністративного судочинства України оскарження 

судових рішень в апеляційному порядку має назву «апеляційне провадження» 

[103]. 

У КАСУ не наводиться переліку стадій апеляційного провадження, але 

аналіз змісту цього кодифікованого правового акта дозволяє зробити 

висновок, що в межах такого провадження можна виокремити відповідні 

процесуальні стадії, як-то: (а) порушення апеляційного провадження 

(звернення до адміністративного суду з апеляційною скаргою й відкриття 

провадження в адміністративній справі), (б) підготовка адміністративної 

справи до апеляційного розгляду, і (в) судовий розгляд адміністративної 

справи. 

При цьому, стадія відкриття апеляційного провадження здійснюється у 

відповідності до статей 298-305 КАСУ. У процесі підготовки 

адміністративної справи до апеляційного розгляду суд апеляційної інстанції 
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вживає: (а) заходи щодо прийняття апеляційної скарги до розгляду, (б) 

здійснює її підготовку до апеляційного розгляду, (в) вирішує питання щодо 

заперечень на апеляційну скаргу, (г) приєднує до неї доповнення, зміни, 

відкликання тощо. 

Розгляд справи у судовому засіданні в апеляційному порядку 

здійснюється за правилами ст. 310 КАСУ судовою колегією у складі трьох 

суддів за правилами розгляду справи судом першої інстанції з урахуванням 

особливостей, установлених КАСУ. 

Підготовка справи до апеляційного розгляду відбувається згідно з 

нормою ст. 306 КАСУ. Суддя-доповідач в порядку такої підготовки з’ясовує:  

(а) склад учасників судового процесу;  

- обставини, на які посилаються учасники справи як на підставу своїх 

вимог і заперечень;  

- обставини, які визнаються чи заперечуються учасниками справи;  

- чи мають учасники справи намір подати нові докази, на які вони 

посилаються, чи слід їх витребовувати за клопотанням особи, яка подала 

апеляційну скаргу, або ж з власної ініціативи;  

- чи є поважними причини неподання доказів до суду першої інстанції;  

- питання апелянтів про виклик свідків, призначення експертизи, 

судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі 

спеціаліста, перекладача;  

-  інші, заявлені письмово клопотання учасників справи;   

- чи є можливим письмове провадження за наявними у справі 

матеріалами в суді апеляційної інстанції;  

- інші питання, необхідні для апеляційного розгляду справи. 

Наступною стадією для апеляційного оскарження є призначення справи 

до розгляду в суді апеляційної інстанції, порядок якої закріплено у ст. 307 

КАСУ.  Отже після проведення підготовчих дій суддя-доповідач ознайомлює з 

ними колегію суддів, яка вирішує питання про проведення в разі необхідності 

додаткових підготовчих дій про призначення справи до розгляду.  



87 

 

 

 

Апеляційний суд відповідно до ст. 313 КАСУ відкладає розгляд справи в разі 

неявки в судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей 

про вручення йому судової повістки, або ж за його клопотанням, якщо 

повідомлена ним причина неявки буде визнана судом поважною. Неявка 

сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, 

час і місце її розгляду, не перешкоджає судовому провадженню. Якщо суд 

апеляційної інстанції визнав участь у судовому засіданні учасників справи 

обов’язковою, а вони не прибули, суд може відкласти апеляційний розгляд 

справи [103]. 

Є сенс погодитися з думкою М. М. Глуховеря, що апеляційне прова-

дження є специфічною факультативною стадією адміністративного судового 

процесу, на якій на підставі апеляційної скарги перевіряються законність і 

обґрунтованість  рішень адміністративного суду першої інстанції, які ще не 

набрали законної сили, а також юридичні й фактичні обставини справи [58, c. 

114]. Апеляційному провадженню в адміністративному судочинстві 

притаманні всі ознаки самостійної факультативної стадії. Позначення назви 

останньої в такий спосіб, тобто присвоєння їй найменування «провадження», 

не означає, що ця стадія є провадженням адміністративного судового процесу 

в класичному розумінні поняття «провадження» як сукупності певних стадій. 

У цьому випадку хоча й має місце один і той же термін - «провадження», 

однак у контексті характеристики саме провадження апеляційного як 

факультативної стадії зміст сукупності правил розгляду й вирішення 

апеляційної скарги, на відміну від вирішення адміністративної справи по суті 

є іншим, неоднаковим за своїм процесуальним змістом. 

      Метою апеляційного перегляду рішень окружних адміністративних судів є 

питання про підтвердження чи спростування їх законності й обґрунтованості. 

Завданням апеляційного провадження в адміністративному судочинстві є не 

питання вирішення справи по суті, а є перевірка законності й обґрунтованості 

судового рішення в контексті допущеної судової помилки. 
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 О. Ю. Кожемякін відмічав потребу введення окремих елементів 

апеляції в повноваження судів наглядової інстанції, що давало б можливість 

останнім не направляти справу суду першої інстанції для нового розгляду 

[105, c. 19]. Як бачимо, намагання правників трансформувати ідеї повної 

апеляції історично відбувалося шляхом висловлювання пропозицій стосовно 

вдосконалення інших форм перегляду (наприклад наглядового). 

Система повної апеляції відкриває можливості для зловживань з боку 

осіб, які беруть участь у справі. Це може полягати в умисному не наданні 

нових доказів з метою їх подання тільки до суду апеляційної інстанції, що 

викликає відкладення розгляду справи й перешкоджає руху судовому 

процесу. При повній апеляції, по суті, не відбувається тільки перевірка 

правильності рішень суду першої інстанції на підставі письмових актів 

судочинства, а справа вирішуються заново. 

Правниками адміністративістами обстоюється позиція, що у випадку 

закріплення повної апеляції, її підстави мають бути сформульовані таким 

чином, щоб забезпечити максимальну можливість апеляційного суду  

втручатися в дослідження фактичних обставин справи і всебічно перевіряти 

їх незалежно від волі й бажання апелянтів. Інша справа, коли в основу 

апеляції покладено підстави змагального процесу (неповна апеляція), де 

приватні інтереси і права апелянтів зумовлюють предмет і межі можливої 

перевірки, початок апеляційного провадження й можливі варіанти закінчення 

апеляційного перегляду судового акта, коли процес підкорено активності й 

волі сторін, а не публічній ролі суду [59, c. 109, 110]. 

На підставі викладеного слід погодитися з позицією багатьох 

адміністративістів щодо  доцільності запровадження у вітчизняному 

законодавстві системи неповної апеляції [1, c. 157], хоча в наукових 

публікаціях часом зустрічаються думки, автори яких не висловлюються 

однозначно про доцільність конкретного виду апеляції, відмічаючи при цьому 

як позитивні, так і негативні риси повної або неповної апеляції. 
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Під час вирішення питання допуску до розгляду апеляційним судом 

нових доказів при неповній апеляції постає питання: на кого 

ж покладатиметься обов’язок доводити, що сторона навмисно або, навпаки, 

ненавмисно не подала їх до суду першої інстанції. Для його вирішення 

можуть мати місце два підходи: перший — це покласти доведення 

ненавмисного неподання нових доказів на особу, яка подала апеляційну 

скаргу; другий — доведення факту навмисного їх неподання протилежною 

стороною, оскільки саме вона заінтересована в тому, щоб апеляційною 

інстанцією ці додаткові докази не були прийняті до уваги [267, с. 167]. 

Має неабияке значення й дослідження в апеляційному провадженні 

проблем доказової діяльності, яка є змістом принципів змагальності й 

безпосередності в суді апеляційної інстанції [150, c. 13]. Як переконують 

правники, що основну групу суб’єктів доказової діяльності в  апеляційному 

суді становлять особи, які беруть участь у справі, тобто суб’єкти права 

апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції. Правом на таке 

оскарження володіють також особи, які не брали участі у справі, якщо суд 

вирішив питання про їх права й обов’язки. Діяльність суб’єктів доказування 

спрямовується на встановлення юридичного факту наявності чи відсутності 

суддівської помилки, яка, власне, полягає в ухваленні судом першої інстанції 

незаконного й (або) необґрунтованого рішення [15, c. 109-110; 162, с. 69-72].  

Обґрунтування своєї правової позиції по справі, яка об’єктивується 

в доводах апеляційної скарги, в запереченнях на неї чи в заяві про приєднання 

до неї здійснюється на підставі власної оцінки доказів. Це означає, що особи, 

які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участь в ній, якщо суд 

вирішив питання про їх права й обов’язки, висловлюють власне бачення 

правильності оцінення й дослідження доказів судом першої інстанції за 

допомогою самостійного їх оцінювання [247, с. 134-139; 248, c. 70]. 

С. М. Михайлов, у свою чергу підкреслює, що формування нової 

системи перевірки судових рішень, які не набрали законної сили, 

відбивається на доказовій діяльності в суді другої інстанції. Зокрема, надання 
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суду права змінити рішення чи винести нове, спираючись на докази, що 

містяться у справі й додатково надані,  передбачає необхідність ретельного 

вивчення й оцінки відповідних положень процесуального законодавства [150, 

c. 14]. 

Важливо наголосити, що Комітет міністрів Ради Європи визначив як 

принцип положення, відповідно до якого «при розгляді справи по скарзі 

в суді другої інстанції суд зазвичай не враховує обставини, що не були надані 

суду першої інстанції, якщо тільки: а) про них не було відомо при розгляді 

справи судом першої інстанції; b) особа, яка про них заявляє, не була 

учасником розгляду справи в суді другої інстанції; с) є деякі особливі 

причини для їх визнання» [Див.: 151, с. 243]. 

       Дослідники-адміністративісти вказують, що питання про причини 

ненадання доказів суду першої інстанції має вивчатись, але тце повинно 

відбуватися під час судового розгляду справи. При з’ясуванні цих причин 

жодних презумпцій не має бути перш за все презумпції недобросовісності 

учасника, який надав до суду другої інстанції додаткові докази. 

Вирішуючи питання дослідження доказів, які без поважних причин не 

подавалися до суду першої інстанції, апеляційному суду належить брати до 

уваги вимоги ст. 79  КАСУ, згідно з якою учасники справи подають докази  

безпосередньо до суду першої інстанції. Позивач, особи, яким 

законодавством надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, 

повинні подати докази разом із поданням позовної заяви.  Відповідач і третя 

особа, яка не заявляє самостійних вимог до предмета спору, мають надати 

суду докази разом з поданням відгуку або письмових пояснень останьої.  

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з 

об’єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити 

суд і зазначити, який саме доказ не може бути подано, а також причини, з 

яких його неможливо подати у зазначений строк. Учасник справи також 

повинен офіційно  підтвердити, що він здійснив усі залежні від нього дії, 

спрямовані на отримання відповідного доказу для його подання до суду. У 
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випадку визнання причин неподання учасником справи доказів у 

встановлений законом строк поважними суд може встановити додатковий 

строк для їх надання. У випадку прийняття судом відмови сторони від 

визнання обставин він може встановити строк для подання доказів щодо цих 

обставин.  

При зміні предмета чи підстав позову або при поданні зустрічного 

позову можуть змінитися обставини, що підлягають доказуванню. Як вже 

зазначалося, залежно від таких обставин суд установлює строк подання 

додаткових доказів. Докази, не подані у визначений законом або судом 

строк, до розгляду не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, 

обґрунтувала неможливість їх надання у вказаний строк з причин, що не 

залежали від неї.  

Копії доказів (крім речових), що подаються до суду, заздалегідь 

надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. 

Суд не бере до уваги докази за відсутності підтвердження надсилання 

(надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо ці докази 

вже має учасник справи або їх обсяг є надмірним, або вони подані до суду в 

електронній формі, або є публічно доступними. Докази, які не додані до 

позовної заяви чи до відгуку на неї, якщо інше не визначено КАСУ, 

подаються через канцелярію суду з використанням Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи або вже в судовому засіданні з 

клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи [103]. 

Прийняття до розгляду й оцінювання нових доказів при апеляційному 

перегляді справи говорить про наявність у  судочинстві повної апеляції. 

Проте при існуванні правила щодо можливості надавати докази до суду 

апеляційної інстанції виникає проблема обмеження повноважень цього суду. 

У зв’язку з цим слід констатувати, що суд першої інстанції при розгляді 

справи оцінює наявні докази, з ураховунням правила їх належності, а також 

допустимості засобів доказування. Ці інститути визначаються на більш ранніх 

етапах доказування, ніж апеляційне провадження, в основному у процесі 
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розгляду справи місцевим судом. З огляду на наведене ми не погоджуємося 

з точкою зору С. М. Михайлова, який критикує вказану позицію [150, c. 16]. 

Можливість розгляду справи за правилами повної апеляції суперечить, 

на наш переконання, предметній характеристиці й функціональним 

повноваженням суду апеляційної інстанції. В апеляційному провадженні 

здійснюється судовий контроль у формі перегляду рішення суду першої 

інстанції. В. І. Сліпченко висловив думку, що під час апеляційного перегляду 

не здійснюється розв’язання спору по суті, бо це прерогатива місцевого суду. 

Суд апеляційної інстанції перевіряє обґрунтованість і законність рішення 

суду першої інстанції щодо вирішення конкретної  справи [216, c. 510]. А ось, 

О. Д. Трач справедливо зауважає, що в українському законодавстві суди 

декількох судових інстанцій можуть виконувати фактично одне й те саме 

завдання, дублювати один одного, що призводить до зниження ролі суду 

першої інстанції. А тому в існуванні різних судових органів для виконання 

одного завдання немає сенсу. Знаючи про право на повторний розгляд справи, 

особи, які беруть участь у справі, можуть не дуже турбуватися про надання 

доказів до суду першої інстанції [243, с.308-309] 

У зв’язку з наведеними міркуваннями правників постає проблема 

оптимізації інстанційної судової системи з метою уникнення такого, можна 

сказати, нескінченного розгляду справи. Не варто зводити сутність апеляції 

лише до повторного розгляду справи ще й тому, що апеляційний суд отримує 

останню для розгляду, яка вже розглянута й вирішена судом першої інстанції, 

й постановлене по спору вже рішення. 

Сутність апеляційного оскарження полягає не в тому, щоб розглянути 

справу заново, а  щоб перевірити судовий акт, винесений судом першої 

інстанції за результатами розгляду справи, на якісно іншому рівні. Саме 

перевірка законності й обґрунтованості рішень та ухвал суду першої інстанції 

лежить у підгрунті апеляційної діяльності і становить її зміст [99, с.98; 101, 

с.17]. 
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На наше переконання, доцільно погодитися з існуючою 

у процесуальній літературі думкою, що специфіка реалізації контрольної 

функції суду в адміністративному судочинстві має передбачатись на кожному 

рівні судової системи, інакше спостерігатиметься повторне здійснення цієї 

функції з боку суду більш вищої інстанції. 

Протилежної позиції дотримується І. Б. Факас, розуміючи під 

апеляцією новий судовий розгляд справи. Свою точку зору вона аргументує 

тим, що предметом апеляційного розгляду є питання факту й пов’язані з ним 

порушення закону. У зв’язку із цим апеляційний суд має повноваження 

дослідити нові докази, оцінити їх разом з тими, що досліджені в першій 

інстанції, установити нові обставини у справі, а потім ухвалити нове рішення 

щодо спору [250, с. 47]. 

Основне завдання суду апеляційної інстанції — надати новим 

розглядом додаткову гарантію справедливості судовому рішенню й 

реалізувати право на судовий захист. Ця гарантія полягає в наступному: (а) 

сам факт подвійного розгляду дозволяє усунути помилки, які могли 

виникнути у суді першої інстанції; (б) оскільки рішення по суті ухвалюють 

дві різні інстанції, зменшується ризик судової помилки загалом; (в) 

забезпечується дотримання законності, адже вища інстанція наділена 

більшою судовою владою [43, с.176]. 

Заслуговує підтримки позиція С. М. Михайлова, що оцінка доказів при 

перегляді судового рішення, яке не набрало законної сили, має подвійний 

характер. З одного боку, її метою є перевірка правильності оцінювання 

доказів судом першої інстанції, а апеляційномуж суду належить самому 

оцінити докази, дійти висновків про правильність чи хибність їх оцінювання, 

здійснене місцевим судом; з другого боку, за наявності висновку про 

необґрунтованість судового рішення суд другої апеляційної інстанції може 

дати власну оцінку як доказам, що містяться у справі, так і додатково 

наданим. Як бачимо, в першому випадку оцінюваннядоказів має 

перевірочний характер, а в другому вона є засобом виправлення 
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вищестоящим судом недоліків в оціночній діяльності суду першої інстанції 

[150, с.14]. 

Таке положення свідчить про існування в адміністративному 

судочинстві апеляції, за правилами якої суд апеляційної інстанції перевіряє 

рішення суду першої інстанції як в оскаржуваній, так і в не оскаржуваній 

частині, здійснюючи, таким чином, перевірку судового рішення шляхом 

повторного розгляду справи в межах вимог, заявлених у суді першої інстанції.  

Прихильником подібного виду апеляційного перегляду справи є Л. О. 

Терехова, яка вказує, що в суді апеляційної (другої) інстанції справа має 

переглядатись у повному обсязі, що саме в такий спосіб і відбувається 

перевірка законності й обґрунтованості оскаржуваного судового рішення. У 

залежності  від доводів скарги цього бути не повинно [236, c. 202]. Аналогічної 

думки дотримується П.П. Пилипчук, який виступаючи за надання можливості 

апеляційному суду перевірити справу у кримінальному процесі в повному 

обсязі з точки зору як правових підстав, так і фактичних її обставин [184, c. 

55-57]. Перевірка справи в повному обсязі є надійним способом захисту прав 

та інтересів осіб, які з якихось причин не оскаржили судовий вирок або ж 

оскаржили його не в тій частині, яка суперечить вимогам закону. За таких 

умов збереження в апеляційному провадженні ревізійних засад сприятиме 

більш повній захищеності підсудного й потерпілого [178]. Власну точку зору 

на цю проблему висловлюють Д. Луспеник і В. Яцина, обґрунтовуючи 

можливість суду вийти за межі апеляційної скарги в інтересах законності й 

обґрунтованості: адже необґрунтоване рішення завжди є незаконним [134, c. 

7]. До думки про можливість виходу в обмежених випадках за рамки 

апеляційної скарги схиляється О. М. Перунова [180, c. 131] . 

Адміністративне процесуальне законодавство, повторимось, передбачає 

можливість для апеляційного суду вийти за межі оскарження рішення суду 

першої інстанції, якщо під час розгляду справи буде встановлено 

неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм 

процесуального права, що є обов’язковою підставою для скасування рішення. 
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Проте законодавство не визначає конкретних випадків застосування цієї 

норми, не містить обов’язкових і факультативних підстав для скасування 

такого рішення.  

На наше переконання, з причини браку в законодавстві конкретного 

правового механізму реалізації ст. 308 КАСУ її застосування  вбачається 

проблематичним. Суд апеляційної інстанції може вийти за межі доводів 

апеляційної скарги в разі встановлення під час апеляційного провадження 

порушень, допущених судом першої інстанції, які призвели до неправильного 

вирішення справи [103].  Крім того, це  може означати погіршення 

процесуально-правового становища осіб, які не оскаржували судового 

рішення або оскаржили його лише в певній частині. Можливість перевірки 

останнього поза межами апеляційної скарги пов’язана з ризиком суду 

апеляційної інстанції погіршити положення особи, яка подає скаргу.  

Виняток з правила про недопущення виходу за межі апеляційної скарги 

можна допустити при перегляді рішень по справах окремого провадження 

з нижчевикладених підстав. 

Оскільки в деяких категоріях справ вирішується питання про 

юридичний стан фізичної особи (обмеження дієздатності, визнання особи 

недієздатною, усиновлення, надання психіатричної допомоги 

у примусовому порядку, обов’язкова госпіталізація особи до 

протитуберкульозного закладу), яка за станом здоров’я може не розуміти 

значення актів правосуддя й користуватися власними процесуальними 

правами, в подібних випадках суд зобов’язаний сприяти таким громадянам 

у встановленні законності й обґрунтованості судового рішення щодо 

затвердження їх певного юридичного статусу [241, с. 21-25]. Подібним 

чином активність апеляційного суду шляхом виходу за межі скарги 

пояснюється у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою 

або оголошення її померлою з причини розгляду таких скарг за відсутності 

заінтересованих осіб, а також в інших категоріях справ окремого 

провадження. 
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Потрібно також відмітити, що процесуальні відносини щодо перегляду 

рішень судів першої інстанції апеляційним адміністративним судом 

виникають, змінюються і припиняються для здійснення належного 

правосуддя, за допомогою якого захищаються права, свободи й законні 

інтереси фізичних і юридичних осіб, та вирішуються питання стосовно 

законності судового рішення [Див.: 190; 191].  

Адміністративно-процесуальні норми, якими регламентується порядок 

перегляду судових рішень по справах в апеляційному провадженні, 

встановлюють для кожного їх суб’єкта й учасника процесуальні права й 

обов’язки, тобто межі можливої й належної правової поведінки. Власне,  

перегляд судових рішень в апеляційному провадженні виконує 

правозабезпечувальну і правозахисну роль і в цілому є невід’ємним 

складником системи адміністративного судочинства України. 

 

2.2. Повноваження адміністративного суду апеляційної інстанції  

 

Адміністративне  процесуальне законодавство України визначає 

повноваження апеляційного суду, для правильної характеристики яких 

необхідно дослідити правову природу і зміст указаних повноважень. 

Результатом діяльності суду апеляційної інстанції й оцінювання його 

ефективності є правильне визначення висновку щодо законності 

(обґрунтованості)  оскаржуваного рішення суду першої інстанції,. 

Апеляційний суд здійснює судовий контроль стосовно до суду першої 

інстанції, з урахуванням чого він володіє широким колом повноважень, які 

дозволяють запобігати порушенню законів та інших актів тінормалізувати 

діяльність підконтрольних йому суб’єктів [234, c. 465]. Повноваження 

апеляційного суду складаються не лише з його прав. С. Ю. Кац справедливо 

зазначав, що ці повноваження судів контролюючих інстанцій необхідно 

трактувати також і як обов’язки з точки зору положення, яке займають ці суди 

щодо до нижчестоячих. Перші зобов’язані на підставі процесуальних норм 



97 

 

 

 

судоустрою та перевіряти обґрунтованість і законність рішень судів першої 

інстанції й ухвалювати при цьому власні законні й обґрунтовані рішення [94, с. 

544]. А ось, А.В. Гнатенко визначає повноваження апеляційного суду як 

сукупність його прав та обов’язків, пов’язані із застосуванням процесуально-

правових наслідків до такого рішення суду першої інстанції [59, c. 38]. 

Висловлюємо солідарність з позицію С. Ю. Каца щодо змісту  

повноважень органів судової влади. Дійсно, адже вони становлять собою 

нерозривну єдність певних прав та обов’язків зазначених органів. Поряд 

із цим ціловиваженно визначають юридичне положення судді, його 

взаємовідносини із усіма іншими учасниками процесу. А реалізація 

повноважень має своїм безпосереднім результатом рух справи - виникнення, 

розвиток і завершення процесуальних правовідносин [94, 546 ]. Кожне право 

є одночасно й обов’язком і навпаки, обов’язок суду в той же час є і його 

правом. Разом взяті вони і складають повноваження [196, с. 224]. 

За своєю суттю повноваження суду можуть бути предметними й 

функціональними. Предметними є повноваження органу судової влади, які 

встановлюють межі юрисдикції вказаного суб’єкта правовідносин. Для суду 

апеляційної інстанції в межах специфічної компетенції судових органів, про 

яку пише Ю. О. Тихомиров, предметні повноваження визначаються 

об’єктами перегляду: рішеннями й ухвалами місцевих судів, що не набрали 

законної сили. Функціональні повноваження - це різного роду дії того чи 

іншого суду при відправленні правосуддя, пов’язані з рішучими діями цього 

органу щодо керівництва процесом та ухвалення судового рішення. Цей же 

науковець пропонується всі без винятку повноваження судустосовно 

оскаржуваних рішень, що не набрали законної сили, класифікувати на 

предметні, функціональні і предметно-функціональні [240, c. 355]. 

На відміну від внаведеного деякі вчені-адміністративісти вважають, що 

зміст, використовуваний у законодавстві щодо повноважень суду певної 

інстанції, не є поняттям, яке об’єднує буквально всі права й обов’язки 

вищестоящого суду на різних етапах судового провадження [240, с. 355]. 
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На нашу думку, зміст функціональних повноважень апеляційного суду 

має трактуватись обмежено й охоплювати лише ті процесуальні права 

апеляційної інстанції, від яких безпосередньо залежить доля рішення, 

оскаржуваного в апеляційному порядку. Інакше кажучи, йдеться про те, що 

саме може зробити суд у результаті розгляду апеляційної скарги. 

Що стосується предмета цього дослідження, тут повноваження 

адміністративного апеляційного суду розглядатимуться щодо повноважень 

зазначеного судового органу, якими він оперує спираючись на результати 

розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції. Такі 

повноваження передбачені у ст. 27 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів» [49, с.27]. Указаною нормою адміністративне процесуальне 

законодавство закріплює систему повноважень, які, власне, й визначають 

сутність апеляційного провадження. З огляду на це зміст діяльності 

апеляційного суду, як стверджує А.В. Гнатенко, спрямовано на забезпечення 

законності й обґрунтованості рішень суду першої інстанції, на вирішення 

справи судом апеляційної інстанції у випадку розв’язання справи по суті й на 

виправлення судових помилок, які вплинули на правосудність оскаржуваної 

судової постанови. Під правосудністю рішення суду слід розуміти сукупність 

вимог, що пред’являються до постанови як акта правосуддя [59, c. 38-45]. 

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», 

за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції 

апеляційний суд має право: 1) здійснювати правосуддя в порядку, 

встановленому процесуальним законом; 2) аналізувати судову статистику, 

вивчати й узагальнювати судову практику, інформувати про результати її 

узагальнення  відповідні місцеві суди, Верховний Суд; 3) надавати місцевим 

судам методичну допомогу щодо застосування законодавства; 4) здійснювати 

інші повноваження, визначені законом [192]. 

Стаття 312 КАСУ встановлює порядок розгляду апеляційним судом 

апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції. Ці скарги розглядаються 

в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду 
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першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. 

Апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції, зазначені в пунктах 3, 5-

7, 11, 14, 26 ч. 1 статті 294 цього Кодексу, розглядаються судом апеляційної 

інстанції без повідомлення учасників справи (в порядку письмового 

провадження). З урахуванням конкретних обставин справи апеляційний суд 

може розглянути такі апеляційні скарги в судовому засіданні з повідомленням 

учасників справи.  У випадках скасування судом апеляційної інстанції ухвал 

про відмову у відкритті провадження у справі, про повернення позовної 

заяви, зупинення цього провадження чи його закриття, про залишення позову 

без розгляду справа (заява) повертається на розгляд суду першої інстанції. 

Необхідність критичного вивчення повноважень апеляційного суду 

в межах цієї дисертації зумовлена ефективністю апеляційного провадження й 

можливою протидією зловживанню його суб’єктами своїми процесуальними 

правами. Останнє пояснюється оскарженням рішень суду першої інстанції не 

лише з метою перевірки їх законності й обґрунтованості, а й для зупинення 

набрання цими рішеннями законної сили. 

Зазначені у ст. 315 КАС України повноваження суду апеляційної 

інстанції щодо перегляду рішення суду першої інстанції можна поділити на 

певні групи. До першої групи належать повноваження, при реалізації яких 

апеляційний суд визнає законність та обґрунтованість оскаржуваного 

рішення; до другої - повноваження, що реалізовуються при розгляді справи 

з частковим чи повним вирішенням справи по суті (зміна рішення суду першої 

інстанції або винесення нового рішення); третя група повноважень зводиться 

до закінчення розгляду справи без її вирішення. У цьому випадку апеляційний 

суд закриває провадження по справі або залишає заяву без розгляду [103].  

Завдяки реалізації повноважень апеляційного суду забезпечується 

виправлення судових помилок, які є наслідком незаконності й 

необґрунтованості рішень суду першої інстанції. Судова статистика свідчить 

про належно кількісні і якісні показники діяльності судів апеляційної 

інстанції щодо перегляду судових рішень. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11878#n11878
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11880#n11880
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11880#n11880
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11886#n11886
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11889#n11889
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran12027#n11901
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Проблема грунтовного дослідження першої групи повноважень 

апеляційного суду є доволі актуальною у зв’язку з визнанням законності 

й обґрунтованості оскаржуваного рішення. Також це пов’язано з протидією 

зловживанням заінтересованих осіб правом апеляційного оскарження 

з метою зупинити набрання законної сили рішенням суду першої інстанції. 

Апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу й залишає судове рішення без 

змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив його з додержанням 

вимог матеріального і процесуального права.  

Статтями 317-320 КАСУ закріплюється неможливість скасування 

правильного по суті і справедливого рішення суду з одних лише формальних 

міркувань. При цьому процесуальне законодавство не містить пояснень 

змісту поняття «справедливість рішення». Як зазначає О. Т. Боннер, термін 

«справедливість» дуже тісно пов’язано з термінами «законність» і 

«обґрунтованість». У той же час це різні поняття, що охоплюють якісні 

характеристики судового або іншого правозастосовного акта. Конструкція 

«справедливість судового рішення» включає моральний, соціальний і 

юридичні аспекти, які нерозривно пов’язані між собою. При здійсненні 

правосуддя суд повинен намагатися досягти не історичної, соціальної, 

моральної чи ще будь-якої справедливості, а саме правової. Законне 

й обґрунтоване рішення, за загальним правилом, має бути справедливим 

у моральному та соціальному відношенні [42, c. 122]. 

По суті, на нашу думку правильним є рішення  суду першої інстанції в 

тому випадку, коли воно відповідає вимогам законності й обґрунтованості, 

оскільки при їх порушенні воно підлягає зміні або скасуванню. У випадку 

порушення інших вимог, що предявляються до такого рішення (приміром, 

чіткість, ясність), останні можуть бути виправлені тим судом першої 

інстанції, який розглянув справу по суті, а не апеляційним судом. З погляду 

дослідників-адміністративістів норму процесуального права щодо заборони 

скасування правильного і справедливого по суті рішення з одних лише 

формальних міркувань розширено тлумачити не можна. Як вбачається, судове 
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рішення суду слід залишати без змін за наявності незначних порушень закону, 

які були усунуті при розгляді справи місцевим судом, або ж таких, які можуть 

бути виправлені судом першої чи апеляційної інстанції. Це стосується 

випадків, коли такі недоліки не призводять до порушення основних 

принципів  права, охоронюваних законом прав та інтересів осіб, які беруть 

участь у справі. Крім того, такими недоліками можуть бути: (а) сплата 

судового збору після відкриття справи, (б) брак у позовній заяві підпису 

позивача (коли він брав участь у справі й підтримував свої вимоги), (в) брак 

у журналі судового засідання підпису секретаря або судді, (г) невідповідність 

дат у цьому журналі судового засідання або у рішенні суду, (д) помилки 

у визначенні даних про сторони спору, (е) необговорення відводу, коли 

підстави для цього немає [99, с. 99; 109, с. 88]. 

Незважаючи на законодавчу заборону скасування правильного по суті 

і справедливого судового рішення, все ж таки слід брати до уваги наявність 

випадків у діяльності апеляційних судів, коли рішення судів першої інстанції 

скасовуються виключно за формальними ознаками. Вважаємо 

це недопустимим.  

У той же час розгляд судом першої інстанції справи за відсутності  її  

суб’єктів, як правило, тягне скасування судового рішення з ухваленням 

нового або з його зміною. При характеристиці повноважень апеляційного 

суду одним з проблемних питань є встановлення підстав для скасування 

рішення суду першої інстанції  й ухвалення нового або його зміни. Їх 

визначення, як перконують А. В. Гнатенко, Д. Д. Луспеник і В. Яцина, для 

правозастосовної практики – складне завдання [59, c. 41; 134, с.7]. Такий 

погляд обумовлюється необхідністю досконалого дослідження кожної 

підстави при скасуванні судового рішення. Скасування судового рішення 

й ухвалення апеляційним судом нового має місце за умови порушення судом 

першої інстанції вимог законності й обґрунтованості. Назване повноваження 

апеляційного суду сприяє найбільш оперативному розгляду адміністративної 

справи з винесенням рішення по суті спору, а з урахуванням цього 
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є основним з повноважень суду апеляційної інстанції. Як слушно підкреслює 

А.В. Гнатенко, таке повноваження відповідає цілям апеляційного 

провадження — завершити останнє саме на цій стадії адміністративного 

процесу й усунути існуючу судову помилку [59, c. 41]. Характеризуючи це 

повноваження, деякі вчені виступають за недоцільність надання 

апеляційному суду повноваження щодо винесення власного нового судового 

акту за результатами розгляду апеляційної скарги, з чим неможливо 

погодитись. 

Норми матеріального права вважаються порушеними або неправильно 

вжитими, якщо взято до уваги закон, який не поширюється на розглядувані 

правовідносини, або не використано закон, який підлягав застосуванню. 

Порушення норм права процесуального можуть бути підставою для 

скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до 

неправильного вирішення справи. Станом на сьогодні не існує офіційного 

узагальнення судової практики апеляційних судів щодо питання застосування 

вказаного повноваження, оскільки зміст останнього по-новому викладено в 

Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. за № 

1402-VIII. 

Раніше динаміка статистичних даних діяльності судів апеляційної 

інстанції свідчила про підвищення якісного рівня винесених рішень судами 

першої інстанції. Це зумовлювалося поступовим скороченням рішень 

місцевих судів, що оскаржували в апеляційному порядку [16; 17]. У той же 

час вивчення правової літератури показало, що існують наукові погляди, 

автори яких не підтримують законодавчої закріпленості відсутності в 

апеляційного суду такого повноваження, як скасування рішення суду першої 

інстанції і повернення йому справи на новий розгляд.  О. О. Борисова, 

наприклад, доводить, що позбавлення апеляційного суду названого 

повноваження може призвести до низки порушень: (а) буде порушено 

конституційне право на розгляд справи тим судом, до підсудності якого воно 

віднесено законом, і право особи належним чином, не повідомленої про час і 
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місце судового засідання; (б) страждатимуть нормативні вимоги 

процесуальної форми; (в) знизяться гарантії судового захисту для осіб, які 

беруть участь у розгляді справи в суді апеляційної інстанції [43, c. 176-178]. 

У цілому ж, з нашого погляду, позбавлення суду апеляційної інстанції 

повноваження скасовувати судове рішення і направлення справи на новий 

розгляд до суду першої інстанції, має певні позитивні риси. Але вважаємо, 

що доцільно все ж таки передбачити існування такого повноваження у разі 

таких порушень законодавства, які взагалі нівелюють судовий захист 

порушених прав (інтересів). Адже в окремих випадках не можна навіть вести 

мову про здійсненність судового захисту хача б і з порушенням норм 

матеріального чи процесуального права, а судове рішення має тільки 

зовнішні атрибути процесуального документа. У даному випадку йдеться про 

розгляд справи неповноважним судом, про ухвалення чи підписання рішення 

не тим суддею, який розглядав цю справу. За таких обставин не можна 

говорити, що судовий захист здійснено навіть, якщо рішення ухвалено і 

справа розглянута з дотриманням норм матеріального і процесуального 

права. 

Повністю погоджуємося з О. О. Борисовою, що повноваження 

апеляційного суду, спрямоване на скасування рішення місцевого суду  й 

повернення справи на новий розгляд, може йменуватись «касаційним», 

оскільки це характерно для суду касаційної інстанції, який у порядку 

касаційного провадження здійснює перевірку правової сторони судового 

рішення, що набрало законної сили [43, c.178]. Саме ця, так би мовити 

касаційна характеристика зазначеного повноваження служить додатковим 

аргументом, який свідчить про логічність позиції законодавця щодо 

розширення кола повноважень апеляційного суду. 

Науковці по різному тлумачать зміну апеляційним судом рішення суду 

першої інстанції як засіб усунення судової помилки. Спираючись на різні  

погляди на зміст указаної дії, можемо припустити, що зміна рішення суду 

першої інстанції має місце у випадках зміни будь-якої його частини із 
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залишенням його сутності (зміна мотивувальної або резолютивної частини 

судового рішення вимог, заявлених у суді першої інстанції). У зв’язку із цим є 

сенс погодитися з думкою І.В. Панової, що законодавство не розкриває змісту 

понять «зміна судового рішення», «скасування судового рішення» й 

«винесення нового рішення» [Див.: 173, с.233; 174,с. 55; 175, с.87]. 

Як констатують правники, що зміна судового рішення зумовлюється 

тим, що на підставі висновків суду першої інстанції апеляційний суд вправі 

виправити допущену помилку в застосуванні норми матеріального права, 

приміром виправленням розміру присудженої сторонам суми або 

розподіленням між ними судових витрат. Зміна рішення суду першої інстанції 

або ухвалення нового без передачі справи на новий розгляд відбувається за 

умови, якщо по справі не вимагається зібрання або додаткової перевірки 

доказів, або обставини справи встановлені ним повно і правильно, але 

допущена помилка в застосуванні норм матеріального права [161, с. 223]. 

За правилами ст. 317 КАСУ зміна рішення можлива не тільки при 

допущенні помилки в застосуванні норм права матеріального, але 

й процесуального. Вона має місце, наприклад, при зміні розміру судових 

витрат, установлених судом першої інстанції.  

Обґрунтованість судового рішення становить собою взаємозв’язок 

доведеності й аргументованості всіх висновків, що містяться в ньому. 

Обґрунтованість як вимога, що пред’являється законодавцем до такого 

рішення, має включати також посилання на докази, досліджені під час 

розгляду справи. 

Підставою для скасування судового рішення може бути неповне 

з’ясування судом обставин, що мають значення для справи, пов’язане 

з неправильним визначенням судом першої інстанції предмета 

доказування — кола матеріально-правових фактів. Реалізація вказаної 

підстави для скасування рішення суду першої інстанції може мати місце 

у випадку неякісного проведення провадження у справі до судового розгляду. 

Скасування його рішення за зазначеною підставою може мати місце також 
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при неналежному оцінюванні доказів, що мають значення для правильного 

розгляду цивільної справи. Скасовуючи рішення у зв’язку з неповним 

з’ясуванням обставин, що мають значення для справи, суд апеляційної 

інстанції повинен дати оцінку тому, яке значення для винесення рішення 

могло б мати встановлення того чи іншого факту. Якщо встановлення 

останього не могло призвести суд до іншого кінцевого висновку, рішення 

суду першої інстанції не повинно скасовуватись.  

Недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважає 

встановленими, є наслідком реалізації апеляційним судом права вільного 

оцінювання доказів по справі з приводу неналежної їх оцінки судом першої 

інстанції. До висновку про недоведеність таких обставин апеляційний суд 

доходить у випадках, коли в нього існують сумніви в достовірності доказів, їх 

повноті й правильності даної їм оцінці. Висновок про доведеність чи 

недоведеність обставин, що мають значення для справи є можливим лише на 

підставі оцінки доказів. Оцінка доказів апеляційною інстанцією полягає в 

 перевірці правильності їх оцінювання судом першої інстанції. 

Є сенс визнати справедливою наявну в науковій правовій літературі 

точку зору, що апеляційна інстанція не може змінити або винести нове 

рішення на підставі обставин, які не були обговорені й перевірені судом 

першої інстанції з урахуванням думки осіб, які брали участь у розгляді 

справи цим судом [161, с.223]. Поряд із цим зазначається, що суд скасовує 

винесене судом першої інстанції рішення також у тому випадку, коли судовий 

акт ґрунтується на доказах, які не переконують у його правильності. За 

наявності двох суперечливих висновків експертів призначення третьої 

комплексної експертизи є обов’язковим, якщо висновки перших двох не 

дозволяють віддати перевагу одному з них. У зв’язку із цим варто 

підкреслити недопустимість явного перебільшення доказової сили висновків 

експертів, адже висновок експерта - лише один із засобів доказування. 

Залежно від його оцінки в сукупності з іншими доказами його може бути як 
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покладено в обґрунтування рішення,так і відвернуто як доказ по справі [234, 

с.132]. 

Необґрунтованість судового рішення у вигляді недоведеності обставин, 

що мають значення для справи від такого виду необґрунтованості, як неповне 

з’ясування таких обставин, полягає в тому, що в першому випадку суд першої 

інстанції, правильно визначивши предмет доказування й визнавши 

встановленими суттєві по справі обставини (юридичні факти матеріального 

права), не привів достатньо доказів їх існування. У другому ж випадку суд 

поряд з неповним з’ясуванням обставин справи не визначив предмета 

доказування за колом цих обставин. У випадку обґрунтування висновків суду 

на недостатньо досліджених і неналежно оцінених ним доказах рішення суду 

не може бути визнано законним і обґрунтованим, а тому  підлягає 

скасуванню. У рішенні суд повинен дати належну оцінку доказам або 

зазначити причини, з яких не взяв їх до уваги [234, c. 57-59]. 

Невідповідність висновків суду обставинам справи має місце у 

випадках, коли з повних і правильно встановлених фактичних обставин 

справи суд першої інстанції зробив неправильний висновок про фактичні 

взаємовідносини сторін. Нерідко невідповідний обставинам справи висновок 

суду першої інстанції, викладений у його рішенні, породжує в апеляційного 

суду сумніви або в повноті з’ясування цим судом обставин, що мають 

значення для справи, або в їх належній доведеності. 

Така невідповідність висновків може проявлятися двояко: по-перше, 

у протиріччі викладених у рішенні, висновків суд встановленим фактам; по-

друге, у протиріччі їх висновків суду щодо правовідносин сторін або 

обставин справи. Важливо чітко уявляти зазначені відмінності, оскільки від 

цього залежить правильність дій апеляційного суду. 

Як вважає В. С. Стефанюк, невідповідність висновків суду фактичним 

обставинам справи може мати місце, й коли у судовому процесі 

використовуються непрямі докази, яким суд надав перевагу [227, c. 62-66]. 

З наведеним положенням, як вбачається, навряд чи можна погодитись, 
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оскільки у протилежному випадку треба вести мову про порушення 

принципу вільного оцінювання доказів відповідно до яких жодні докази не 

мають для суду наперед установленої сили. 

Окремою підставою для скасування рішення суду першої інстанції 

й ухвалення нового або його зміни, як уже вказувалося є порушення або 

неправильне застосування норм матеріального або процесуального права. 

Неправильно застосованим слід розцінювати закон у випадку, коли не взято 

до уваги закон, який підлягав використанню. Характеризуючи названі 

випадки порушення або неправильного застосування норм матеріального 

права, необхідно враховувати, що порушення останніх, яке виявляється в 

ігноруванні закону, що підлягає застосуванню, або в застосуванні того, який 

не підлягає цьому, не завжди можна чітко розрізнити. Тому для їх 

розмежування необхідно мати на увазі, що в разі використання закону, який 

не підлягає застосуванню, суд помилково застосовує до відносин сторін не 

той закон, який слід використати при вирішенні правового спору ігнорує 

в повному обсязі норми матеріального права й виносить рішення, яке 

суперечить чинному законодавству. 

Неправильне застосування закону об’єднує також випадки, коли суд 

при розгляді справи взагалі не керувався жодним законом або коли він хоч 

і керувався, але не тим, що регулює спірні правовідносини.  

Порушенням норм матеріального права потрібно вважати випадки й 

коли суд посилається на недіючі правові норми, поверхово вирішує питання 

належного застосування законодавства у разі колізії законів, а також оперує 

нормативним актом, виданим некомпетентним органом. Таким чином, 

перевіряючи законність рішення суду першої інстанції, апеляційний суд має 

перш за все враховувати дію закону в часі і просторі. Матеріально-правові 

відносини регулюються нормами, чинними на момент виникнення 

конкретних правовідносин, якщо закон, який набрав чинності пізніше, на час 

розгляду справи не має зворотної сили [111, c. 20-23]. 
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Порушення норм процесуального права також можуть бути підставою 

для скасування або зміни рішення за умови, якщо ці порушення призвели до 

неправильного вирішення справи. При розгляді справи судом першої 

інстанції можуть мати місце й ті процесуальні порушення, які не впливають 

на суть судового рішення й не можуть бути підставою для скасування 

останнього, приміром, при недотриманні строків розгляду справи чи при її 

розгляді  в закритому судовому засіданні з наступним установленням 

апеляційною інстанцією, що підстав для цього не існувало. Подібні 

порушення мають формальний характер, а згідно з процесуальним законом 

жодне правильне по суті рішення не може бути скасовано з одних лише 

формальних міркувань. Ось чому процесуальні порушення, які в конкретному 

випадку не могли вплинути на правильність розгляду спору про матеріальне 

право, не можуть служити причиною скасування судового рішення. 

При виявленні порушень норм процесуального права, що не впливають 

на правильність судового рішення й не є підставами для його скасування, 

апеляційний суд вказує на ці порушення відповідному суду першої інстанції 

окремою ухвалою, застерігаючи його тим самим від повторення таких 

помилок. 

Повноваження на скасування рішення із закриттям провадження у справі 

чи залишенням апеляційної заяви без розгляду, на відміну від повноважень на 

винесення нового рішення або зміну раніше винесеного, яке застосовується 

у зв’язку з порушенням норм матеріального права, виникають, за наявності 

порушень процесуального закону. 

Закриття апеляційним судом провадження по справі, як і залишення 

заяви без розгляду зумовлюють закінчення розгляду адміністративної справи 

без винесення відповідного рішення. Наслідком залишення заяви без 

розгляду є можливість повторного звернення до суду з тотожним позовом 

після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду. 

При закритті провадження по справі повторний розгляд справи судом того 

самого позову між тими ж сторонами неможливий. Ця форма закінчення 
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адміністративних  справ застосовується у випадках, якщо суд незаконно 

прийняв справу до судового провадження або якщо продовження процесу 

стає неможливим або недоцільним [89, с.16-18]. 

Скасування судового рішення із залишенням заяви без розгляду 

відбувається за умов існування обставин, передбачених ст. 240 КАСУ. 

У наукових джерелах указується, крім зазначеного, на таку особливість 

реалізації вищевказаного повноваження: якщо при розгляді справи в порядку 

окремого провадження виникає спір про право, що вирішується в порядку 

позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду й роз’яснює 

заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних 

підставах. Перелік підстав залишення заяви без розгляду є вичерпним і 

розширеному тлумаченню не підлягає [103] . 

Для правильного застосування апеляційними судами повноваження 

щодо скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження по 

справі підстави, що служать для цього, можна поділити на три групи: першу 

складають підстави, ті, що свідчать про помилку суду у зв’язку з відсутністю 

у позивача права на судовий захист по даній справі; підґрунтям для других 

виступає принцип диспозитивності адміністративного процесу (відмова 

позивача від позову в разі прийняття її судом, укладення сторонами мирової 

угоди за умови її визнання цим судом); третю — випадки вибуття сторони з 

процесу, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва. 

Закриття провадження по справі судом апеляційної інстанції має певні 

наслідки: (а) сторони й інші учасники судового процесу повертаються в те 

положення, в якому вони перебували до пред’явлення позову; (б) настає 

поворот виконання рішення суду першої інстанції (у випадку, коли закон 

допускає негайне виконання судового рішення); (в) повторне пред’явлення 

тотожного позову неможливо. Суд апеляційної інстанції закриває 

провадження по справі за наявності підстав, установлених у ст. 238 КАСУ. 

На відміну від підстав для скасування рішення суду першої інстанції, 

підставами для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому 
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провадженню у справі й направлення справи для продовження розгляду до 

суду першої інстанції, відповідно до ч. 1 ст. 320 КАСУ, може бути:  

1) неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи;  

2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд 

першої інстанції визнав встановленими;  

3) невідповідність висновків суду обставинам справи;  

4) неправильне застосування норм матеріального права чи порушення 

норм процесуального права, які призвели до неправильного вирішення 

питання [103].   

О. В. Дем’янова стосовно цього зазначає, що  порушення норм 

процесуального права має місце у випадках ігнорування закону, який слід 

застосовувати в конкретному випадку, а  неправильне оперування нормами 

процесуального права передбачає використання їх не на до тих процесуальних 

правовідносин, які склалися в результаті розгляду справи судом першої 

інстанції [70, c. 323, 324]. 

Доцільно  відмітити, що інститут апеляції гарантує повнішу реалізацію 

права на судовий захист, оскільки ним передбачається вторинний розгляд 

справ по суті.  

Резюмуючи викладене, можемо стверджувати, що апеляційний 

перегляд справ в адміністративному судочинстві дозволяє забезпечити 

чіткість у здійсненні правосуддя, оскільки він повноважний змінити рішення 

суду першої інстанції або винести нову ухвалу в результаті повторного 

розгляду справи й вирішенні її по суті, без повернення справи на повторний 

розгляд суду першої інстанції. Інститут апеляції сприяє формуванню 

одностайності судової практики, оскільки акт апеляційного суду служить 

орієнтиром для суду першої інстанції, що дозволяє зменшити вірогідність 

судових помилок. 

 

2.3.  Порядок перегляду рішень адміністративних судів в 

апеляційному провадженні 
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 Необхідно відзначити, що немає жодної сфери прояву державного 

адміністрування, якої  не торкнувся би вплив  адміністративно-правових 

режимів. Як приклад можна навести загальновідомі правила внутрішнього 

розпорядку, правила пожежної безпеки та інші, які є в будь-якій державній 

організації. У кожному із цих прикладів є достатньо видимою сукупність 

державно-управлінських регламентів, що в комплексному нормативному 

вираженні підтримують порядок діяльності відповідної організації в разі 

виникнення тих чи інших ситуацій. 

Етимологічно режим саме і становить собою порядок. Під режимом у 

цілому прийнято розуміти розпорядок справ, дій (наприклад, режим 

економіки, режим відпочинку тощо); умови діяльності, роботи, існування 

будь-чого; систему правил, заходів, необхідних для визначеної мети [31, 

с.194-195]. 

У випадку, коли дії й відносини врегульовані правом, а для їх реалізації, 

розвитку, охорони й захисту використовується система юридичних засобів 

впливу (стимулювання, ліцензування, контролю, примусу тощо), можна вести 

мову про правовий режим. Правовий режим взагалі - це встановлений 

системою норм права порядок, яким регулюється діяльність і відносини між 

людьми з приводу певних об'єктів. При цьому потрібно розрізняти юридичну 

сторону режиму (систему правил) і сторону фактичну (реальне здійснення 

режимних норм). Поняття «правовий режим» порівнюють з поняттям 

«правовий статус», під яким зазвичай мається на увазі сукупність прав та 

обов'язків певного суб'єкта права, а значить, система правових норм, 

регулюючих його правове положення [30, с. 103-111]. 

Деякі вчені виділяють і таку правову категорію, як «процесуальний 

режим», розглядаючи їх як структурний елемент юридичного процесу й 

виділяючи при цьому їх як додатковий (факультативний) елемент 

юридичного процесу. З нашого погляду, режим не може бути визнаний 

структурним елементом юридичного процесу, адже останній, як відомо, 
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складається з певної сукупності процесуальних відносин, а значить, лише 

вони можуть бути його структурними елементами. Оскільки правовий режим 

не є певною групою процесуальних відносин, правильніше, як зауважує В.В. 

Белевцева, вважати його характеристикою юридичного процесу [29, с. 161-

166]. 

Оскільки процес – це сукупність послідовних дій, виконуваних для 

досягнення певного результату, а режим – порядок реалізації будь-якої 

процесуальної діяльності, отже, режимом, як правило, і є порядок здійснення 

будь-якого процесу. А тому оперування поняттям «процесуальний режим» в 

даному аспекті некоректно, зауважує Б.Я. Бляхман [35, c. 172]. 

Режим закріплює найбільш важливі й уразливі для системи 

управлінські відносини, що забезпечують безпосереднє функціонування 

управлінської системи, досягнення нею цілей управління та його ефективної 

реалізації.  

Аналіз чинного законодавства України свідчить, термін «режим» 

використовується, як правило, понятійно і включає певну сукупність заходів. 

З ураховунням сукупного впливу таких важливих ознак правового 

регулювання, як предмет, метод, правові принципи, система суб'єктів і 

система джерел, можна виділити такі галузеві режими: адміністративно-

правовий, цивільно-правовий, цивільно-процесуальний  та ін. У свою чергу, 

автори одного з підручників з адміністративного права зазначають, що 

адміністративно-правовий режим супроводжує діяльність органів і посадових 

осіб державної адміністрації при їх взаємодії з громадянами й організаціями, 

а також між її ланками при реалізації ними своїх функціональних обов'язків 

або регулюванні різних соціальних об'єктів і процесів [22, с. 64]. 

Видиться необхідним дещо розширити це розуміння й поширити вплив 

адміністративно-правового режиму не лише на діяльність самої публічної 

адміністрації (посадових осіб та органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування), а й на інших суб'єктів, діяльність яких протікає за участю 

публічної адміністрації й у межах адміністративно-правових відносин з 
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приводу об'єктів, охоронюваних адміністративним правом, а також в 

особливому адміністративно-процесуальному порядку.  

Так, притягнення осіб до адміністративної відповідальності, вживання 

адміністративних покарань і безпосередньо провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, поза сумнівом, охоплюються сферою 

діяльності публічної адміністрації з урахуванням того, що в низці випадків 

учасником зазначених відносин виступає апеляційний суд. 

Установлення відповідного порядку засобами адміністративного права 

по суті й утворює те, що в цілому повинно було б, на нашу думку, 

характеризуватися як адміністративно-правовий режим. Хоча саме поняття 

«адміністративно-правові режими» для адміністративно-правової науки й не 

нове, його застосовність украй обмежена, а тому гостро постає проблема 

розроблення понятійного апарату адміністративного права. 

Достатньо проаналізувати публікації науково-методичного 

спрямування, щоб переконатись у тому, що цим режимам приділяється мало 

уваги. Навіть їх перелік, що розглядається у відповідних джерелах, є вкрай 

недостатнім. Як правило, адміністративно-правові режими трактуються лише 

в контексті правового регулювання заходів, спрямованих на подолання 

ситуацій неординарного характеру, тобто кризисних ситуацій [Див.: 29-31; 

128; 154;  159; 211].  

Із таким традиційним тлумаченням адміністративно-правових режимів 

як особливого роду заходів, спрямованих на подолання суттєвих негативних 

ситуацій у сфері державного управління, навряд чи можна погодитись. На 

наше переконання, обмеження сутнісної сторони цих режимів 

урегулюванням випадків надзвичайного або в цілому неординарного порядку 

є помилкою, про що  свідчать як існуюча практика, так і теоретичні розробки 

науковців-адміністративістів. Це підтверджується науковими досягненнями 

таких учених, як В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева, С. В. Сарана, Т. П. Мінка та 

багато інших.  



114 

 

 

 

Наприклад, режим державного кордону й митний режим не є 

ситуаційними; як і їх існування не можна визнати чимось надзвичайним або 

неординарним. У цьому випадку йдеться про особливі, самостійні сфери 

державного адміністрування у той же час - про адміністративно-правові 

режими. Отже, ситуаціями надзвичайного або виключно неординарного 

порядку сфера прояву адміністративно-правових режимів зовсім не 

вичерпується. Залишається лише констатувати, що в питаннях існування й 

визначення категорії «адміністративно-правові режими» остаточної 

зрозумілості ще немає, а тому вони вимагають подальшого вивчення й 

запровадження як у науковий обіг, так і внесення до чинного законодавства 

України. 

Чинне національне законодавство містить достатній обсяг матеріалу, 

що дозволяє на його підставі визначити правову природу, функції й місце в 

його системі саме інституту адміністративно-правового режиму. Якщо 

проаналізувати, як характеризуються адміністративно-правові режими в 

доктрині адміністративного права, то досить видимим виявляється те, що 

фактично всі дослідники поділяють таку думку: адміністративно-правові 

режими - це, щонайменше, встановлення особливого порядку діяльності в тій 

або іншій сфері життя, включаючи, відповідно, особливий, а інколи, 

можливо, і звичний порядок функціонування суб'єктів адміністрування. Саме 

завдяки тому, що ця діяльність «вливається» у форму режиму, вона 

перетворюється на державну діяльність як таку, стаючи індивідуалізованою 

формою функціонування державної влади з її окремими функціями.  

У загальному вигляді, розглядувані режими є сукупністю нормативно 

врегульованих правил, сформульованих у формі дозволів, заборон і 

детальних регламентів, яким повинні неухильно слідувати суб'єкти й об'єкти 

управлінських відносин у межах цілеспрямовано діючої системи державного 

адміністрування. 

Серед адміністративно-правових режимів виділяються основні, якими 

інституюються ті чи інші державно-управлінські структури, й неосновні, що 
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забезпечують внутрішнє функціонування останніх. У другому випадку справа 

зовсім не зводиться до утилітарних функцій матеріально-технічного 

забезпечення управлінської діяльності, а йдеться про режими, які 

реалізуються за участю суб'єктів управління, забезпечуючи їх стійке й 

ефективне функціонування. 

Одним з напрямків (досить часто неосновним), діяльності суб'єкта 

управління  може бути застосування заходів адміністративної 

відповідальності до правопорушників. З метою реалізації цього напрямку 

діяльності суб'єктам слідтдотриматися деякої послідовності дій, що 

підкоряється певному порядку й вимогам. Приміром, для притягнення до 

відповідальності юридичної особи або індивідуального підприємця 

адміністративному органу необхідно звернутися з позовом до апеляційного 

суду. Судді цього суду потрібно також в установленому порядку здійснити 

низку дій з розгляду й вирішенню справи про перегляд рішення окружного 

адміністративного суду щодо притягнення порушника до відповідальності за 

участю адміністративного органу. У загальних рисах порядок такої діяльності 

й закріплює адміністративно-правовий режим, що забезпечує ефективну 

реалізацію адміністративної відповідальності всіма суб'єктами. 

За допомогою адміністративно-правового режиму перегляду рішень 

окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні про 

адміністративні правопорушення й відбувається вплив судової влади на 

управління. 

Якщо врахувати ці обставини, можна констатувати, що розгляд суддями 

апеляційних судів справ про адміністративні правопорушення – це і є не 

лише  правовий, а саме адміністративно-правовий режим, що входить у число 

множинних адміністративно-правових режимів, належить до особливого їх 

класу (групи), виконує специфічну роль у функціонуванні всіх державних 

органів. Саме ним установлюється порядок здійснення апеляційними судами 

своєї нормативної діяльності з розгляду справ про адміністративні 
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правопорушення, сформульований у вигляді дозволів, заборон і детальних 

регламентів. 

Адміністративно-правовий режим перегляду суддями апеляційних судів 

справ про адміністративні правопорушення може бути віднесено до 

комплексних адміністративно-правових режимів, які, у свою чергу, можна 

назвати особливим цих режимів, для яких характерною є нормативність у 

визначенні компонентів системи державних органів, яка здійснює цей режим, 

принципове закріплення основних компонентів діяльності, складовий вміст 

самого режиму. 

До структури адміністративно-правового режиму входить комплекс 

основних елементів, а саме: 

- сукупність норм права, що визначають статус суддів апеляційних 

судів, які розглядають справи про адміністративні правопорушення і  

регламентують порядок здійснення суддею адміністративно-процесуальної 

діяльності; 

- сукупність відносин, які складаються у зв'язку з реалізацією норм 

права, у тому числі норм, що передбачають можливість вживання заходів 

адміністративного та іншого державного примусу, призначення покарання, 

порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення, дії 

апеляційного судді, порядок оскарження; 

- цільова установка - завдання, для забезпечення якого вводиться 

відповідний адміністративно-правовий режим. 

Для будь-яких судових органів у цілому первинне значення має 

правовий режим судової діяльності, на відміну від порядку функціонування, 

наприклад, адміністративних органів. Правовий режим судової діяльності 

розглядається як засаднича правова категорія, що співвідноситься з 

адміністративно-правовим режимом діяльності суддів, як загальне й 

особливе. Підгрунття такого режиму становлять конституційно-правові 

норми про судову владу, самостійність судів, їх незалежність і особливий 

правовий статус, конституційні принципи судочинства норми федеральних 
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конституційних законів, як-то Конституція й Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів». 

Специфіку адміністративно-правового режиму стосовно загального 

режиму судової діяльності визначають правила розгляду суддями 

апеляційних судів справ про адміністративні правопорушення, які закріплює 

Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

У чинному законодавстві визначаються місце правового режиму, його 

носій і підстави введення, а також суб'єкт, який реалізує режимне 

адміністрування, режимні заходи і правила діяльності. Оскільки 

адміністративно-правові режими в основному пов'язані з обмеженням, 

примусом, відповідальністю, їх первинне юридичне закріплення 

здійснюється законами, при цьому питома вага урядових і відомчих актів у їх 

регулюванні має бути зведена до мінімуму [Див.: 145; 187]. 

Після набуття чинності змін до відповідних кодексів справи про 

адміністративні правопорушення розглядаються апеляційними судами в 

умовах  адміністративного процесуально-правового режим, що полягає в 

поєднанні правил загального позовного провадження, провадження у 

справах, що випливають з адміністративних та інших публічних 

правовідносин, урегульованих КАС України, і провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, врегульоване Кодексом України про 

адміністративні правопорушення (далі КУпАП). На дану проблематику 

неодноразово звертали увагу багато вчених-юристів (наприклад, Ю. П. Битяк, 

Т. П. Мінка, В. Я. Настюк та ін.) а також практичні працівники - судді 

апеляційних судів [7; 154; 159].  

Зазначимо, що відповідно до ст. 3 КАСУ  адміністративне судочинство 

здійснюється відповідно до Конституції, цього Кодексу та міжнародних 

договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Провадження в адміністративних справах відбувається відповідно до закону, 

чинного на час учинення окремої процесуальної дії, розгляду й вирішення 

справи [103]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80%20/%20_blank
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Низка питань при розгляді справщодо адміністративних та інших 

публічних правовідносин на сьогодні виникає у зв'язку з тим, що 

законодавцем чітко не визначено концептуальної єдності з питаннями правил 

розгляду цих справ в апеляційному провадженні. Так, згідно з ч. 1 ст. 292  

КАСУ  судом апеляційної інстанції в адміністративних справах є апеляційний 

адміністративний суд, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться 

місцевий адміністративний суд (місцевий загальний суд як адміністративний 

чи окружний адміністративний суд), що ухвалив рішення. [103].  Чи може це 

означати, зокрема, що у справах про притягнення до адміністративної 

відповідальності в апеляційному порядку повинні перш за все 

застосовуватися норми КУпАП?  Існує думка, що процесуальні норми КАСУ 

є загальними, а КУпАП – спеціальними, а  за наявності конкуренції норм 

зазначених кодексів практика правозастосування при оскарженні постанов у 

справах про адміністративні правопорушення має тяжіти до правил, 

установлених КУпАП.  

Наразі проблема подвійної адміністративно-деліктної юрисдикції щодо 

перегляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності 

адміністративно-процесуальною доктриною розглядається в декількох 

аспектах. Так, одні науковці обстоюють думку про необхідність уніфікації 

порядку перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення, 

відповідно до якого функціями такого перегляду цих рішень, винесених як 

судом так іншим органом адміністративно-деліктної юрисдикції, повинен 

бути наділений виключно адміністративний суд, а процедура перегляду має 

регулюватися виключно КАСУ. Учені аргументують це тим, що зазначений 

порядок більш детально виписаний саме в цьому Кодексі. При розгляді 

питання, які саме процесуальні норми в першу чергу підлягають 

застосуванню при притягненні до адміністративної відповідальності в 

апеляційному порядку, треба звернутись і до наукової дискусії щодо 

дефініцій категорії «адміністративне судочинство», оскільки існують різні 

підходи до її визначення. 
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 Багато вчених ототожнюють поняття «адміністративне судочинство» і 

«адміністративна юстиція». Так, Ю. М. Старилов, розуміючи адміністративну 

юстицію як інститут, виконуючий функцію судового контролю за допомогою 

судового позову, що розглядається за правилами адміністративного 

судочинства, пропонує замінити категорію «адміністративна юстиція» на 

«адміністративне судочинство» («адміністративне правосуддя») [221, с.204]. 

Проте І. В. Панова не ототожнює досліджувані поняття й називає 

адміністративним судочинством (у власному сенсі цього слова) лише 

притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративні 

правопорушення [173, с.233]. За такого підходу на теоретичному рівні не 

вирішується й колізія статей КАС України про те, за якими правилами 

позовного або адміністративного судочинства  вирішуються в апеляційному 

провадженні справи про адміністративні правопорушення. 

Як відзначає Ю. М. Старилов, при уважному вивченні багаточисельних 

нормативних положень законодавства, що стосуються адміністративного 

судочинства, можна констатувати дуалізм його правового процесуального 

змісту. КАС України пов'язує поняття «адміністративне судочинство» з 

одного боку, з провадженням про захист прав, свобод та інтересів фізичних 

осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин 

від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при 

здійсненні ними владних управлінських функцій на підставі законодавства, в 

тому числі й виконання ними делегованих повноважень шляхом 

справедливого, неупередженого і своєчасного розгляду адміністративних 

справ, з другого - з провадженням у справах про адміністративні 

правопорушення. 

З нашої точки зору, існує загальний пріоритет процесуальних норм 

КАС України стосовно судово-проваджувальних норм КУпАП, який можна 

пояснити необхідністю забезпечення єдиного правового режиму вирішення 

всіх видів справ, розглядуваних апеляційними судами. Звідси - інша 
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процесуальна термінологія порівняно з КУпАП, інша логіка стадій і 

процесуальних рішень, інші процесуальні засоби, що забезпечують 

дотримання загальних вимог позовного провадження. Проте з окремих 

спеціальних питань пріоритет може віддаватися й КУпАП.  

Вважаємо, що процесуальний пріоритет КУпАП поширюється на 

статус, процесуальні права й обов'язки інших, окрім суду, учасників 

судочинства: (а) заявника, (б) особи, притягненої до відповідальності, (в) 

потерпілого, (г) органу, що прийняв постанову, (д) прокурора. Їх 

процесуальні можливості при розгляді справ про адміністративні 

правопорушення практично не розкриті в КАС України, що навряд чи слід 

тлумачити як установлення «інших конкретних правил судочинства». 

Деяку зрозумілість вносить офіційне тлумачення положення ч. 2 ст. 294 

КУпАП «стосовно оскарження в апеляційному порядку постанови судді у 

справі про адміністративне правопорушення» в Рішенні Конституційного 

Суду № 2-рп/2015 від 31.03.2015 [202]. Розглянемо його. Громадянин Третяк 

А. В. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати 

офіційне тлумачення норм ч. 2 ст. 294 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а саме положення, що "постанова судді у справі про 

адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку 

притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, 

захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня 

винесення постанови", у взаємозв'язку з положеннями п. 8 ч. 3 ст. 129 

Конституції, згідно з якою забезпечення апеляційного й касаційного 

оскарження рішення суду, крім установлених законом випадків, є однією з 

основних засад судочинства. 

З аналізу конституційного звернення вбачається, що автор клопотання 

намагається отримати роз'яснення словосполучення "постанова судді у справі 

про адміністративне правопорушення", яке міститься в ч. 2 ст. 294 КУпАП, в 

аспекті такого питання: чи поширюється зміст цього словосполучення на 

будь-які постанови судді у справі про адміністративне правопорушення, в 
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тому числі ухвалені на стадії виконання судового рішення, що можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку, а чи лише на ті, що ухвалені по суті 

справи (ст. 284 КУпАП). На підтвердження потреби такого роз'яснення А. В. 

Третяк долучив до конституційного звернення копії судових рішень, з яких 

можна зроьити висновок, що в одних випадках апеляційні суди вважали, що 

положення щодо офіційного тлумачення якого звернувся автор клопотання, 

стосується тільки постанов, ухвалених по суті справи й відмовляли йому у 

прийнятті до провадження його апеляційної скарги на постанови, не 

передбачені ст. 284 КУпАП, а в інших - дотримувалися протилежного 

висновку, стверджуючи, що зазначене положення не обмежує права на 

апеляційне оскарження будь-яких постанов судді у справі про 

адміністративне правопорушення. 

Як вважає Третяк А. В., неоднозначне застосування судами України 

положень ч. 2 ст. 294 КУпАП призвело до порушення його конституційного 

права на доступ до правосуддя. 

 Вирішуючи поставлене в отриманому зверненні питання, 

Конституційний Суд України виходить з нижчевказанного. Статтею 1 

Конституції Україна проголошена правовою державою. Державна влада в 

країні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу й судову 

(ч. 1 ст. 6 Основного Закону країни, за змістом ч. 2 ст. 19 якого органи судової 

влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією й законами України. 

Основними засадами судочинства є законність, рівність усіх учасників 

судового процесу перед законом і судом, забезпечення апеляційного й 

касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом 

(пункти 1, 2 і 8 ч. 3 ст. 129 Конституції). 

Згідно з ч. 2 ст. 294 КУпАП   постанова судді у справі про 

адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом десяти днів 

з дня винесення постанови особою, яку притягнуто до адміністративної 

відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його 
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представником, а також прокурором у випадках, передбачених ч. 5 ст. 7 та ч. 

1 ст. 287 КУпАП. Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку, 

повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо остання не заявляє 

клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у його поновленні 

відмовлено  [104]. 

Конституційний Суд України вважає, що визначення видів постанов 

судді, про які йдеться в ч. 2 ст. 294 КУпАП, в аспекті поставленого Третяком 

А. В. питання стосовно оскарження їх у апеляційному порядку необхідно 

здійснювати у взаємозв'язку з положеннями ч. 1 ст. 284 і ч. 2 ст. 287 цього 

Кодексу. 

Отже, у КУпАП, який має відповідну логічно вибудувану конструкцію, 

внормовані, зокрема: (а) послідовність процедурних дій щодо розгляду й 

вирішення питань, пов'язаних з притягненням особи до адміністративної 

відповідальності, (б) порядок оскарження постанови судді у справі про 

адміністративне правопорушення, ухваленої по суті, (в) порядок виконання 

постанови про накладення адміністративного стягнення. 

Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

як зазначають автори коментаря КУпАП врегульовано у статтях 284, 287 і 

294, які містяться в його розділі IV [102]. Згідно з ч. 1 ст. 284 цього Кодексу у 

справі про адміністративне правопорушення орган (посадова особа) ухвалює 

одну з таких постанов: а) про накладення адміністративного стягнення; б) 

про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24 цього Кодексу; в) 

про закриття справи; г) вказаний перелік видів постанов, якими завершується 

розгляд справи про адміністративне правопорушення по суті, є вичерпним. 

Визначальною для встановлення видів постанов судді, що можуть бути 

оскаржені в інстанційному судовому порядку, є ч. 2 ст. 287 КУпАП, у якій 

говориться, що постанова районного, районного в місті, міського чи 

міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення 

може бути оскаржена в передбаченому цим Кодексом порядку. Процедура 

перегляду постанови судді у справі про адміністративне правопорушення в 
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апеляційному порядку регулюється положеннями ст. 294 глави 24 

"Оскарження постанови по справі про адміністративні правопорушення" 

розділу IV цього Кодексу. Цільовим призначенням цієї глави є встановлення 

порядку оскарження, в тому числі, постанови судді у справі про 

адміністративне правопорушення. 

А ось порядок виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення регламентується положеннями іншого розділу КУпАП, а саме 

розділом V "Виконання постанов про накладення адміністративних 

стягнень". Названі положення не перебувають у безпосередньому зв'язку з 

положеннями глави 24 розділу IV цього Кодексу, якими внормовується 

порядок оскарження ухваленої по суті постанови судді у справі про 

адміністративне правопорушення. Наведене є підставою для висновку, що за 

результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення не 

можуть бути оскаржені інші постанови судді, крім зазначених у ст. 284 цього 

Кодексу. 

Як бачимо, Конституційний Суд України вважає, що положення ч. 2 ст. 

294 КУпАП стосовно оскарження в апеляційному порядку постанови судді у 

справі про адміністративне правопорушення необхідно розуміти так: на 

підставі вказаної норми може бути оскаржена лише постанова судді у справі 

про адміністративне правопорушення, ухвалення якої передбачено у ст. 284 

цього Кодексу. 

Отже, положення ч. 2 ст. 294 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо оскарження в апеляційному порядку постанови судді 

у справі про адміністративне правопорушення в аспекті конституційного 

звернення треба тлумачити так, що в апеляційному порядку може бути 

оскаржена лише та постанова судді у справі про адміністративне 

правопорушення, ухвалення якої передбачено ч. 1 ст. 284 цього Кодексу, а 

саме: про накладення адміністративного стягнення, про застосування заходів 

впливу, встановлених у статті 24 цього кодексу і про закриття справи. Тим 
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самим підкреслюється, що єдино правильного способу дозволу 

процесуальних колізій бути не може. 

КАС України скористався диференціацією судових процедур і на 

додаток до неї передбачив особливості перегляду розгляду справ про 

адміністративні правопорушення в апеляційних судах. Однак, 

правозастосовник зобов'язаний поклопотатися про те, щоб процесуальні 

механізми цього Кодексу не деформували матеріально-правові принципи й 

положення адміністративної відповідальності. А вони, до речі, нерозривно 

пов'язані з процесуальним порядком призначення адміністративних покарань. 

Про співвідношення норм КУпАП і КАС України, регулюючих 

провадження у справах про адміністративні правопорушення в апеляційному 

порядку, в юридичній науковій літературі висловлюються іноді навіть 

протилежні думки, оскільки між нормами цих двох кодексів є значна 

кількість розбіжностей і протиріч. Але й наведене вище роз'яснення в 

Рішенні Конституційного Суду України аж ніяк не вирішує всіх 

невідповідностей між положеннями, що встановлюють порядок 

адміністративного судочинства і провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

Кодексом України про адміністративні правопорушення, на нашу 

думку, встановлюються також певні правила перегляду рішень у справах про 

адміністративні правопорушення в апеляційному порядку, проте цей 

кодифікований правовий акт не містить якого-небудь посилання на правила 

адміністративного судочинства. Цілком можливо законодавець мав на увазі, 

що всі, пов'язані з провадженням у справах про адміністративні 

правопорушення смправи, належить розглядати за загальними правилами, 

встановленими лише КУпАП. Інакше кажучи, КАС України є спеціальним 

законом щодо КУпАП, а тому норми останнього застосовуються лише за 

браком регламентації відповідного його регулювання в КАСУ, тобто вони 

мають субсидіарне значення. 
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Досить цікавою нам видається думка, що при провадженні у справах 

про притягнення до відповідальності за здійснення адміністративного 

правопорушення застосуванню підлягають насамперед норми розділу КАСУ 

щодо перегляду судових рішень, а вже потім - норми КУпАП і лише після 

цього - інші норми КАС України, але пріоритет мають спеціальні норми обох 

кодексів. При розгляді в апеляційному провадженні справ про перегляд 

рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної 

відповідальності першочерговому вживанню підлягають норми розділу ІІІ 

КАС України, далі застосовуються інші норми КАС України, а вже у 

випадках, якщо які-небудь процесуальні відносини не регулюються цим 

Кодексом, слыд оперувати нормами КУпАП. 

Таким чином, істотні відмінності процедур перегляду рішень в 

апеляційному порядку між КУпАП і КАС України створили серйозну 

проблему, для вирішення якої в апеляційних судах, з точки зору становлення 

судочинства у справах, що випливає з адміністративних правовідносин, 

необхідно забезпечити досягнення процесуальних цілей, передбачених в обох 

кодифыкованих правових актах. Подібного результату в апеляційній практиці 

можна досягти виключно за умови: (а) дотримання процесуальних заборон і 

розпоряджень, (б) забезпечення процесуальних гарантій обох нормативних 

актів і (в) вибору тих судових процедур, які можуть поєднуватися з розглядом 

справ в апеляційних судах.  Невирішеність зазначеної проблеми може 

негативно вплинути на єдність правозастосовної практики й на дотримання 

прав осіб, які беруть участь у провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення. 

Під час регулювання питань  застосування адміністративної 

відповідальності суддями апеляційних судів, як вбачається пріоритет слід 

віддати перважно нормам адміністративного права і з урахуванням 

загальноюрисдикційних принципів судочинства закріпити в 

адміністративному законодавстві особливий процесуальний порядок розгляду 
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суддями справ про адміністративні правопорушення, яким і належить 

керуватися. 

Дослідивши адміністративно-правовий режим перегляду рішень 

окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні у справах про 

адміністративні правопорушення, нагадаймо, що він є комплексним 

адміністративно-правовим режимом, для якого характерним є не тільки 

детальне закріплення основних компонентів складу самого режиму 

діяльності, а й нормативність у визначенні компонентів системи судових 

органів, яка його здійснює. При визначенні порядку створення й діяльності 

апеляційних судів Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачив 

створення у складі суду апеляційної інстанції судових палат з розгляду 

окремих категорій справ (п. 4 ст. 26) [192]. 

Отже, адміністративні справи розглядають як суди загальної 

юрисдикції, так і апеляційні. На відміну від перших у складі других утворені 

відповідні судові колегії, що мають за мету при формуванні судових складів 

для перегляду рішень окружних адміністративних судів враховувати 

специфіку адміністративного судочинства. 

Адміністративно-правовий режим перегляду рішень окружних 

адміністративних судів в апеляційному провадженні, будучи нормативно 

встановленим порядком здійснення цієї діяльності, безумовно, регламентує 

функціонування апеляційних судів при її здійсненні, взаємодію суддів з 

громадянами, юридичними особами й організаціями, а також реалізацію 

ними своїх функціональних повноважень.  

Відповідно до ст. 28 розглядуваного Закону України  суддею 

апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам, що ставляться до 

кандидатів на посаду судді, яка за результатами кваліфікаційного оцінювання 

підтвердила здатність здійснювати правосуддя в цьому суді, а також 

відповідає одній з таких вимог: 1) має стаж роботи на посаді судді не менше 

п’яти років; 2) має науковий ступінь у сфері права і стаж наукової роботи у 

сфері права щонайменше сім років; 3) має досвід професійної діяльності 
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адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту 

від кримінального обвинувачення щонайменше сім років; 4) має сукупний 

стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, 

визначених пунктами 1-3 цієї частини, щонайменше сім років. 

Суддя апеляційного суду здійснює правосуддя в порядку, 

встановленому процесуальним законом, а також має інші повноваження, 

визначені законом. 

Норми ст. 29 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

регламентують функціональні обов’язки голови апеляційного суду, який: 1) 

представляє суд як орган державної влади у відносинах з іншими органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і 

юридичними особами; 2) визначає адміністративні повноваження заступників 

голови апеляційного суду; 3) контролює ефективність діяльності апарату суду, 

погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника 

керівника апарату суду, вносить подання про застосування до керівника 

апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного 

стягнення відповідно до законодавства; 4) видає відповідний наказ на 

підставі акта про призначення судді на посаду, про його переведення, 

звільнення з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді; 5) 

повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України й Державну судову 

адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні 

посади суддів в апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення; 6) 

забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду; 7) організовує 

ведення й аналіз судової статистики, організовує вивчення й узагальнення 

судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою 

підвищення якості судочинства; 8) сприяє виконанню вимог щодо 

підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду й підвищення їхнього 

професійного рівня; 9) здійснює повноваження слідчого судді, призначає з 

числа суддів апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких 
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повноважень у випадках, визначених процесуальним законом; 10) здійснює, 

визначені законом інші повноваження. 

Голова апеляційного суду з питань, що належать до його 

адміністративних повноважень, видає накази й розпорядження. 

У випадку відсутності голови апеляційного суду його адміністративні 

повноваження здійснює один з його заступників за призначенням голови суду, 

за браком такого призначення - заступник голови суду, який має більший стаж 

роботи на посаді судді, а за відсутності заступника голови суду - суддя цього 

суду, який має більший стаж роботи на посаді судді. 

Узагальнюючи вищесказане, відзначимо, що доволі складно 

заперечувати наявність такого правового явища, як адміністративно-правовий 

режим у сфері не лише екстраординарного, а й звичного функціонування 

органів влади, у тому числі й судової, оскільки має місце закріплення певного 

порядку діяльності, що здійснюється за участю адміністративних органів 

засобами адміністративного права з використанням заборон, дозволів і 

детальних розпоряджень (регламентів, інструкцій). 

Конкретизуючи адміністративно-правовий режим, що є режимом 

повсякденної дії й загального поширення стосовно вузької сфери перегляду 

рішень окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні, 

держава прагне досягти максимальної впорядкованості комплексних за своїм 

соціальним і правовим змістом відносин, що виникають у зв'язку з 

реалізацією вказаного виду діяльності. Таке завдання є цілком зрозумілим і 

пояснюється бажанням упорядкувати найважливіші з точки зору практичного 

втілення і значущості види діяльності, додати більш відчутну прагматичність 

перетворенням, що провадяться сьогодні, а також спробувати усунути більш-

менш явні причини кризисного розвитку економіки й Української держави в 

цілому. 

Таким чином, перегляд рішень окружних адміністративних судів в 

апеляційному провадженні – це комплексний адміністративно-правовий 

режим, який становить собою встановлений порядок здійснення суддями цих 
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судів  адміністративно-деліктної діяльності. Він є нормативно-

сформульованим у вигляді дозволів, заборон і детальних розпоряджень у 

правилах позовного провадження, провадження у справах, що випливають з 

адміністративних та інших публічних правовідносин в апеляційно-

процесуальному законодавстві й у справах про адміністративні 

правопорушення в адміністративному законодавстві.  

 

          Висновки до розділу 2 

 

         На підставі розгляду питань, які ввійшли до розділу 2, можна дійти 

нижченаведених висновків: 

1. Право на апеляційне оскарження є невід’ємним елементом права на 

судовий захист. У результаті дослідження суб’єктів права апеляційного 

оскарження й порядку його реалізації доводено необхідність обмеження 

прокурора та інших осіб, які захищають у процесі «чужий» інтерес, у 

реалізації ними права апеляційного оскарження. Поряд із цим звертається 

увага на те, що адміністративно-процесуальне законодавство не містить 

певних ознак, які характеризували б процесуально-правову 

заінтересованність в оскарженні судових рішень осіб, які подають апеляційну 

скаргу. У той же час в роботі обґрунтовується необхідність зміни на 

законодавчому рівні строків і порядку апеляційного оскарження.  

2. Апеляційному провадженню в адміністративному судочинстві 

притаманні всі ознаки самостійної факультативної стадії. Позначення назви 

останньої в такий спосіб, тобто присвоєння їй найменування «провадження», 

не означає, що ця факультативна стадія є провадженням адміністративного 

судового процесу у класичному розумінні терміна «провадження» як 

сукупності певних стадій. У такому випадку хоча й має місце один і той 

самий термін - «провадження», однак у контексті характеристики 

апеляційного провадження як факультативної стадії зміст сукупності правил 

розгляду й вирішення апеляційної скарги, на відміну від вирішення адмініст-
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ративної справи по суті є різним, неоднаковим за своїм процесуальним 

змістом. 

3. Процесуальні відносини щодо перегляду рішень апеляційним 

адміністративним судом виникають, змінюються і припиняються лише для 

здійснення належного правосуддя, за допомогою якого захищаються права, 

свободи й законні інтереси фізичних і юридичних осіб і вирішуються 

питання щодо законності рішення суду першої інстанції.  

4. Не зважаючи на існування в національному законодавстві повної 

апеляції, в роботі робиться висновок про доцільність існування й апеляції 

неповної, який ґрунтується на змагальних засадах останньої з урахуванням 

процесуальної природи оскарження як однієї з контрольних стадій 

адміністративного процесу. 

5. Адміністративно-процесуальні норми, що регламентують порядок 

перегляду судових рішень у справах в апеляційному провадженні, для 

кожного суб’єкта й учасника справи встановлюють процесуальні права й 

обов’язки, які є межами можливої й належної правової поведінки. Власне 

перегляд судових рішень в апеляційному провадженні виконує 

правозабезпечувальну і правозахисну діяльність і є невід’ємним складником 

системи адміністративного судочинства України в цілому. 

6. Перегляд рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 

провадженні – це комплексний адміністративно-правовий режим, що 

становить собою встановлений порядок здійснення суддями апеляційних 

судів адміністративно-деліктної діяльності. Він є нормативно-

сформульованим у вигляді дозволів, заборон і детальних розпоряджень у 

правилах провадження: (а) позовного, (б) що випливають з адміністративних 

та інших публічних правовідносин в апеляційно-процесуальному 

законодавстві, і (в) у справах про адміністративні правопорушення в 

адміністративному законодавстві.  

7. До структури адміністративно-правового режиму перегляду рішень 

окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні входить 
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комплекс таких основних елементів: (а) сукупність норм права, що 

визначають статус суддів апеляційних судів, які розглядають справи про 

адміністративні правопорушення й регулюють порядок здійснення суддею 

адміністративно-процесуальної діяльності; (б) сукупність відносин, які 

складаються у зв'язку з реалізацією норм права, в тому числі тих, що 

передбачають можливість застосування заходів адміністративного та іншого 

державного примусу, призначення покарання, порядок розгляду справи про 

адміністративне правопорушення, дії апеляційного судді, порядок 

оскарження рішення суду; (в) їх цільова установка - завдання, для 

забезпечення якого і вводиться відповідний адміністративно-правовий 

режим. 
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РОЗДІЛ 3 

       ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ 

 

 3.1. Підвищення ефективності перегляду рішень в апеляційних 

адміністративних судах 

 

Стаття 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

закріплює право кожного, чиї права та свободи визнані в цьому правовому 

акті або чиї права було порушено, на їх ефективний юридичний захист 

у національному органі, навіть у випадках, якщо таке порушення було 

вчинено особами, які здійснювали свої офіційні повноваження [113, c. 270]. 

З огляду на нормативне закріплення можливості належного захисту 

порушених прав вважаємо за необхідне дослідити ефективність апеляційного 

провадження як однієї з форм судового захисту. 

З огляду на нормативне закріплення гарантій ефективності юридичного 

захисту порушених прав на міжнародно-правовому рівні науковці-

адміністративісти завжди приділяли значну увагу поняттю, змісту і природі 

вказаного інституту [Див.: 56; 132; 166; 167; 168; 169]. Необхідність вивчення 

діяльності вітчизняного правосуддя та його відповідного прояву в окремих 

провадженнях адміністративного судочинства зумовлюється також наявністю 

неоднозначних поглядів на зміст правосуддя й на його функції. Так, В. В. 

Городовенко, В. В. Онопенко і Ю. В. Романець розглядають дієвість 

правосуддя з позицій спеціалізації судів [62; 167; 205]. На думку І. Л. 

Петрухіна, ефективність права визначається ступенем його корисного впливу 

на суспільні відносини, оптимальним співвідношенням правових та інших 

засобів у механізмі соціального управління. Саме в такий спосіб і 

поєднується ефективність правосуддя з його оптимальністю шляхом 

взаємодії певних ознак, що охоплюють: а) обумовленість правосуддя 

соціальними потребами (його соціальна цінність); б) прагнення  правосуддя 

досягти корисних цілей; в) дієвість правосуддя у вузькому розумінні;  г) 

раціональне використання ресурсів - людей, грошових фондів, техніки, 

інформації  та ін.; д) надання правосуддю ресурсів та управлінських впливів 

[183, c. 126]. 

Що стосується предмета цього дослідження, вважаємо за необхідне 

приділити відповідну увагу оптимізації й ефективності діяльності суду 

апеляційної інстанції під час виконання ним визначених законодавством 

функцій. 

Поряд з існуванням багатьох точок зору щодо належної дієвості 

правосуддя та його функцій в адміністративно-процесуальній науковій 

літературі мають місце різні підходи до визначення ефективності апеляції 
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в адміністративному судочинстві. П.П. Пилипчук ефективність правосуддя 

в судах контролюючих інстанцій поділяє на групи, що містять кількість 

судових помилок: (а) які вдалося виявити, (б) які залишились невиявленими і 

(в) що допускаються самими контролюючими судами [184, c. 55, 56]. За 

визначенням М. Ш. Пацації, ефективність – це одна з найважливіших 

європейських вимог до сучасного правосуддя. Під ефективністю 

процесуальної діяльності судів перевірочних інстанцій науковець розуміє їх 

здатність досягати у процесі своєї діяльності поставлених перед ними 

законодавцем цілей з метою досягнення оптимального результату - 

забезпечення вирішення соціального завдання, що стоїть перед судом як 

органом правосуддя. Належна дієвість цих  ним розкривається через критерій 

результативності розгляду скарг на судові рішення. Учений досліджує 

ефективність процесуальної діяльності перевірочних інстанцій на окремих 

стадіях апеляційного перегляду судового рішення, а саме: (а) при порушенні 

провадження, (б) у процесі підготовки справи до розгляду, (в) під час 

розгляду апеляційної скарги і (г) при ухваленні судового акта [178, c. 73, 279-

316, 323-430]. 

Ефективність апеляційного перегляду рішень та ухвал суду першої 

інстанції, з нашого погляду, визначається рухом адміністративної справи в  

апеляційному суді й роллю останнього в дотриманні принципів 

верховенства права й законності при здійсненні правосуддя. Будь-які 

процесуальні дії суду апеляційної інстанції відбуваються в межах 

адміністративної процесуальної форми, яка у правовій літературі 

трактується як певний порядок здійснення правосуддя в адміністративних 

справах [Див.: 28; 48; 93; 200; 204]. 

Сутність прояву адміністративної процесуальної форми в апеляційному 

провадженні полягає в детальній і жорсткій регламентації процесуальної 

діяльності суду та інших учасників процесу, з точки зору: по-перше, 

конкретного змісту цієї діяльності (іншими словами, що можуть і чого не 

можуть робити у процесі його учасники); по-друге, логічної послідовності 

процесуальних дій; по-третє,  місця й часу їх здійснення [172, c. 98]. 

Апеляційне провадження складається з таких етапів: порушення 

справи, підготовка до розгляду й безпосередній розгляд справи в суді 

апеляційної інстанції. У зв’язку із цим автори одного з навчальних посібників 

з адміністративного права вважають, що апеляційний перегляд судових 

рішень є  сукупністю декількох стадій [171, c. 320]. О. В. Константий же, 

навпаки, відносить перегляд судових рішень, що не набрали законної сили, до 

стадій адміністративного процесу [115, с.233]. Усі ці стадії утворюють 

систему, загальну модель адміністративного процесу. Адміністративний 

процесуальний закон, установивши для всіх справ єдину процесуальну 

форму їх розгляду й допускаючи в окремих випадках винятки із загальних 

правил, виходить із того, що адміністративний процес є загальною формою 

захисту прав та охоронюваних законом інтересів, а ті чи інші особливості 

розгляду адміністративних справ не можуть створити самостійного порядку 
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їх розгляду. Зміст КАС України, який визначає рух судочинства від розгляду 

справи в суді першої інстанції до виконавчого провадження, ґрунтується на 

ознаці єдності процесуальної форми [Див.: 135; 137; 139; 148; 149; 179]. 

Адміністративна справа може пройти всі стадії, однак частіше справа 

проходить лише обов’язкові - від відкриття провадження по справі до 

судового розгляду, оскільки не завжди судове рішення по ній оскаржується 

або переглядається за нововиявленими обставинами [9, c. 28; 34, c. 256, 257]. 

 За браком підстав для залишення апеляційної скарги без руху, для її 

повернення або відмови у відкритті апеляційного провадження у справі суд 

апеляційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття останнього. У ч. 2 ст. 

300 КАСУ зазначено, шо питання про відкриття апеляційного провадження у 

справі вирішується не пізніше п’яти днів з дня надходження апеляційної 

скарги або заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, визначеному ст. 

298 цього Кодексу. У ч. 3 ст. 300 КАСУ закріплюється, що в  ухвалі про 

відкриття апеляційного провадження зазначається строк для подання 

учасниками справи відзиву на апеляційну скаргу і вирішується питання про 

витребування матеріалів справи, необхідних для розгляду скарги на судове 

рішення. Якщо разом з апеляційною скаргою подано заяви чи клопотання, 

суд в ухвалі про відкриття апеляційного провадження встановлює строк, 

протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо 

поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено цим Кодексом [103]. 

У КАС України вперше введено норму, яка регулює порядок розподілу 

справ серед суддів апеляційного суду. Метою цієї норми є забезпечення 

принципу незалежності суддів і унеможливлення незаконного впливу на них 

при порушенні апеляційного провадження. Цей порядок набуває виключно 

важливого значення, що позитивним чином позначається на зміцненні 

незалежності суддів апеляційної інстанції. Установлений порядок розподілу 

справ серед суддів відповідає рекомендації № (92) 12 «Незалежність, дієвість 

і роль суддів», ухваленій Комітетом міністрів Ради Європи на 518 засіданні 

13 жовтня 1994 р. [201, c.10,11]. Це також відповідає вимогам ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, у якій говориться, що 

кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом, який вирішить спір 

щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить 

обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального 

обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса й 

публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового 

розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи 

національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають 

інтереси неповнолітніх чи захист приватного життя сторін, або - тією мірою, 

що визнана судом суворо необхідною: коли за особливих обставин 

публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя [113 ]. 

Правильне процесуальне рішення судом апеляційної інстанції на етапі 

прийняття апеляційної скарги до апеляційного провадження безпосередньо 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11932#n11933
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11932#n11933
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впливає на ефективність останнього. У випаждках, якщо апеляція не 

оформлена відповідно до вимог, визначених ст. 296 КАС України, а також 

якщо не сплачено суми судового збору чи витрат на інформаційно-технічне 

забезпечення розгляду справи, застосовуються положення ст. 298 КАСУ. 

Законодавством передбачено, що після вивчення апеляційної скарги у судді 

є можливість винести декілька варіантів ухвал. Так, у разі прийняття апеляції 

до розгляду суддя-доповідач постановляє ухвалу. У цьому сенсі слід 

погодитись із справедливим твердженням Д. Д. Луспеника, що при вирішенні 

питання про прийняття апеляційної скарги суддя-доповідач не вправі давати 

оцінку про її обґрунтованість чи необґрунтованість. З цього випливає, що не 

можна відмовити у прийнятті апеляційного оскарження, наприклад, від 

особи, яка не брала участі у справі, з тих підстав, що рішення суду першої 

інстанції не порушує прав цієї особи [134, c.7]. Суд може також винести 

ухвалу про залишення скарги без руху в разі її невідповідності встановленим 

законом формі та змісту, а також у випадку несплати суми судового збору чи 

витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Якщо особа 

у встановлений судом строк виконає вказівки суду щодо виправлення вказаних 

недоліків, скарга  вважається поданою в день первинного звернення з нею до 

апеляційного суду [103; 10, с.211]. 

У разі невиконання особою, яка подала скаргу, вимог суду у визначений 

термін, остання вважається неподаною й повертається  скаржнику, про що 

виноситься ухвала. Ухвала судді про повернення апеляційної скарги може 

бути оскаржена в касаційному порядку. Чинний КАС України не закріплює 

випадків відмови у прийнятті апеляційної скарги.  

Процесуальне законодавство не регулює питання про продовження 

строку, встановленого судом для виправлення недоліків, що стосуються 

форми і змісту апеляційної скарги, а також для належної сплати судового 

збору чи витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. 

Звернімося до такого прикладу: при постановленні ухвали про залишення 

скарги без руху апеляційний суд пропонує особі протягом десяти днів 

сплатити судовий збір; у вказаний строк ухвала суду залишається 

невиконаною, але від скаржника надійшла заява про продовження строку. За 

нашого погляду, питання про продовження встановленого судом строку, 

повинен вирішувати суд апеляційної інстанції в порядку, передбаченому ст. 

299 КАСУ [103]. Як свідчить практика судів апеляційної інстанції, при 

залишенні апеляційної скарги без руху суд має надати особі належний і 

розумний строк для виправлення недоліків скарги.  

Проблема поважності пропуску строків апеляційного оскарження та їх 

поновлення є міжгалузевою і транснаціональною [122, c. 377-384]. На нашу 

думку, належність і розумність при встановленні строків позбавлення 

недоліків апеляційної скарги у випадку залишення останньої без руху слід 

вирішувати виходячи з необхідності своєчасного повідомлення апелянта про 

потребу виправлення недоліків з урахуванням конкретного часу як для 

виправлення, так і для направлення належно оформленої скарги до 
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апеляційного суду. Вважаємо, що суд апеляційної інстанції має 

встановлювати строк усунення вказаних недоліків поданої скарги 

з урахуванням надання апелянтові щонайменше десяти днів. 

Ефективність апеляційного провадження може ускладнюватися 

надходженням неналежно оформленої справи або з нерозглянутими 

зауваженнями на правильність і повноту фіксування судового процесу 

технічними засобами, або з нерозглянутими письмовими зауваженнями щодо 

повноти чи правильності протоколу судового засідання, або без вирішення 

питання про ухвалення додаткового рішення. У таких випадках суддя-

доповідач повертає справу до суду першої інстанції, про що постановляє 

ухвалу із зазначенням строку, протягом якого цей суд повинен ліквідувати 

недоліки. 

Статтею 326 КАСУ передбачено, що після закінчення апеляційного 

провадження матеріали справи, крім тих, що зберігаються виключно в 

електронній формі, повертаються до суду першої інстанції, який її розглядав, 

у п’ятиденний строк з дня вручення постанови (ухвали) учасникам справи. 

[103]. 

Законодавство не констатує наслідків невиконання місцевим судом 

вказівок апеляційного суду при поверненні справи судом апеляційної 

інстанції. На наше переконання у разі невиконання судом першої інстанції 

в передбачений апеляційним судом строк приписів закону, визначених 

в ухвалі про повернення скарги, цю скаргу не можна визнавати неподаною, 

інакше таке визнання тягне за собою явне порушення права заінтересованої 

особи на розгляд справи належним судом. У законодавстві слід чітко 

закріпити процесуальні наслідки невиконання судом першої інстанції умов 

ухвали апеляційного суду про повернення апеляційної скарги. 

За відсутності підстав для залишення апеляційної скарги без руху, для її 

повернення чи відмови у відкритті апеляційного провадження суд 

апеляційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття останнього. 

Постановлення такої ухвали означає початок провадження по справі судом 

апеляційної інстанції. Це питання вирішується не пізніше п’яти днів з дня 

надходження апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків, поданої у 

порядку, визначеному ст. 298 КАСУ. Суд апеляційної інстанції надсилає копії 

апеляційної скарги й доданих до неї матеріалів учасникам справи разом з 

ухвалою про відкриття апеляційного провадження у справі. 

У ст. 304 КАСУ закріплюється, що учасники справи мають право 

подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій 

формі протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції в ухвалі 

про відкриття апеляційного провадження. Цей відзив має містити: 

1) найменування суду апеляційної інстанції; 

2) ім’я (найменування), поштову адресу особи, яка подає відзив на 

апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, 

за наявності; 

3) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11953#n11933
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4) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає відзив на 

апеляційну скаргу; 

5) перелік матеріалів, що додаються. 

У відзиві на апеляційну скаргу може міститися клопотання особи про 

розгляд справи за її участі. За браком такого клопотання вважається, що 

особа не бажає брати участі в судовому засіданні суду апеляційної інстанції. 

Брак цього відзиву не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції. 

До відзиву на апеляційну скаргу додаються докази надсилання (надання) 

копій відзиву й доданих до нього документів іншим учасникам справи [103]. 

 Якщо апеляційна скарга подана з пропуском визначеного цим 

Кодексом строку, суд у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження 

зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного 

провадження. 

 Для розгляду апеляційної скарги судом апеляційної інстанції 

законодавець установив відповідний  термін. Згідно зі ст. 309  КАС України 

апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції має бути розглянуто 

протягом шістдесяти днів з дня постановлення ухвали апеляційного суду про 

відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду 

першої інстанції - протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про 

відкриття такого провадження. Наразі, у виняткових випадках апеляційний 

суд за клопотанням сторони і з урахуванням особливостей розгляду справи 

може продовжити строк її розгляду справи, але не більше як на п’ятнадцять 

днів, про що постановляє ухвалу [103]. 

Вважаємо, що судам апеляційної інстанції дещо важко чітко 

дотримуватися встановлених строків розгляду апеляційних скарг за таких 

умов. Станом на сьогодні, апеляційний суд виконує роль «квазісуду першої 

інстанції», що зобов’язує його заново розглядати спірні правовідносини, і як 

наслідок - виконувати всі процесуальні дії, притаманні суду першої інстанції 

(призначати експертизи, допитувати свідків та ін.), включаючи ухвалення 

рішення по суті спору.  

З ефективністю діяльності суду апеляційної інстанції пов’язано 

визначення комплексу прав та обов’язків осіб, які беруть участь у справі. 

Одним з таких проблемних питань залишається реалізація вказаними 

суб’єктами права приєднатися до апеляційної скарги, поданої особою, на 

стороні якої вони виступали. Таке саме право передбачено і для осіб, які не 

брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права й обов’язки. 

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд 

вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси й (або) обов’язки згідно з 

ч. 1 ст. 302 КАСУ, у будь-який час до початку апеляційного розгляду мають 

право приєднатися до апеляційної скарги, підтримавши її вимоги. [103]. У 

частинах 2 і 3 ст. 302 цього Кодексу зазначається, що до заяви про 

приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового 

збору й докази надсилання (направлення) копії заяви іншим учасникам 

справи. У цій заяві може міститися клопотання особи про розгляд справи за її 
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участі. За браком такого клопотання вважається, що особа не бажає брати 

участі в судовому засіданні суду апеляційної інстанції. Законодавством змісту 

такої заяви не передбачено. Як вбачається, заяву про приєднання до 

апеляційної скарги особа повинна подавати із зазначенням про те, до чиєї 

апеляційної скарги вона приєднується й по якій адміністративній справі.  

КАС України не містить законодавчого визначення змісту вказаної 

заяви, що  зумовлено тим, що в ньому не передбачається можливості для 

особи, яка приєднується до апеляційної скарги, пред’являти самостійні 

вимоги щодо визначення юридичної долі оскаржуваного рішення. Крім того, 

приєднання до апеляційної скарги не має характеру самостійного оскарження 

судового рішення. Тому форма і зміст такої розглядуваної заяви не має 

юридичного значення ні для суду, ні для осіб, які беруть участь у розгляді 

справи судом апеляційної інстанції. Але якщо особи, які приєднуються до 

апеляційної скарги, у своїй заяві обґрунтовують і висувають інші підстави 

скасування чи зміни судового рішення порівняно з апеляційною скаргою, така 

заява не може розглядатися як процесуальний документ, який пояснює 

приєднання до апеляційної скарги. Обов’язковою умовою для приєднання до 

останньої вимог, установленних в  апеляційній скарзі й заяві. Приміром, заява 

про приєднання не може містити вимогу про скасування судового рішення, 

якщо в апеляційній скарзі йдеться лише про її зміну, і навпаки. Інакше подана 

заява про приєднання буде, по суті, самостійною апеляційною скаргою, до 

якої мають застосовуватися відповідні вимоги законодавства про строки її 

подачі, форму і зміст, оплату судових зборів та ін. [103]. 

У КАС України не визначено також початку того моменту, з якого особи 

мають право приєднатись до апеляційної скарги. На нашу думку, цей строк 

розпочинається з моменту подання до суду першої інстанції апеляційного 

оскарження, до якого приєднується відповідна особа. 

Правомочності особи, яка подала апеляційну скаргу стосовно 

визначення юридичної долі останньої, її зміни чи доповнення містить ст. 303 

КАСУ. Зазначена особа, вправі доповнити чи змінити свою скаргу протягом 

строку на апеляційне оскарження, обґрунтувавши потребу в таких змінах чи 

доповненнях. У разі доповнення чи зміни апеляційної скарги особа, яка її 

подала, повинна подати докази надіслання нею копій відповідних доповнень 

чи змін до цієї скарги іншим учасникам справи, без чого суд їх не врахує.  

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її до 

постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а суд 

апеляційної інстанції постановляє ухвалу про повернення скарги. До 

закінчення апеляційного провадження апелянт вправі відмовитися від своєї 

скарги повністю або частково, а інша сторона визнати цю скаргу 

обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині. Питання про прийняття 

відмови від апеляційної скарги й закриття у зв’язку із цим апеляційного 

провадження вирішується в судовому засіданні  судом апеляційної інстанції, 

який розглядає справу. Про прийняття відмови від скарги й закриття у зв’язку 

із цим апеляційного провадження суд постановляє ухвалу. У разі закриття 



139 

 

 

 

апеляційного провадження у зв’язку з відмовою апелянта від скарги на судове 

рішення повторного його оскарження цією особою не допускається. 

Визнання апеляційної скарги іншою стороною враховується судом 

апеляційної інстанції в частині наявності або браку фактів, які мають 

значення для вирішення справи. Апеляційний суд має право не приймати 

відмову від скарги або її відкликання з підстав, визначених у частинах 5 і 6 

ст. 189 КАСУ. 

 Зазначена норма містить відповідні строки, впродовж яких можна 

виконувати певні процесуальні дії. У зв’язку із цим Р. Н. Достдар підкреслює, 

що доповнення чи зміна апеляційної скарги не свідчить про те, що апелянт 

вправі  подавати її у скороченому варіанті. Законодавець у цьому випадку має 

на увазі доповнення до мотивів скарги, надання додаткових доказів 

з посиланням на них, уточнення норм матеріального чи процесуального 

права, уточнення або доповнення останньої частини скарги, де апелянт 

просить визначити юридичну долю оскаржуваного акта [74, c. 306-310]. 

Іншим диспозитивним правом відповідно до ст. 303 КАС України 

є право особи, яка подала апеляційну скаргу, відкликати її до постановлення 

ухвали про відкриття апеляційного провадження. Друга сторона має право 

визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній 

частині. Оскільки принцип диспозитивності процесуального права діє на всіх 

стадіях судочинства,  його прояв в апеляційному провадженні полягає 

в наданні можливості особі відкликати скаргу до початку її розгляду 

в апеляційному суді, а друга сторона вправі визнати її обґрунтованою 

повністю або частково. При відкликанні апеляційної скарги суд апеляційної 

інстанції постановляє ухвалу про повернення скарги [103]. 

З огляду на зміст ст. 303 КАС України можна зробити висновок, що 

відкликання апеляційної скарги не позбавляє особу права повторно подати 

апеляційну скаргу, оскільки неможливість повторного звернення до суду зі 

скаргою передбачено тільки в разі прийняття відмови від скарги й закриття 

на підставі цього апеляційного провадження [103]. 

Поряд з відкликанням апеляційної скарги ефективність апеляційного 

провадження визначається також можливістю її визнання другою стороною 

обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині. Подібні права 

передбачаються у процесуальних законодавствах інших держав [71, c. 84]. 

Визнання апеляційної скарги передбачає можливість погодитися з її доводами  

особам з протилежними матеріально- і процесуально-правовими інтересами. 

Визнання скарги другою стороною враховується апеляційним судом у частині 

наявності або браку фактів, які мають значення для вирішення справи. 

Указане означає, що визнання апеляційної скарги можливе тільки стосовно 

обставин і фактів, які оскаржуються в апеляційній скарзі й мають значення 

для вирішення справи. 

Особа, яка подала апеляційну скаргу, вправі протягом усього часу 

розгляду справи відмовитися від неї повністю або частково [108, c. 179]. На 

відміну від повернення скарги (про що суддя, який готував справу до 
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розгляду, постановляє ухвалу), в разі відмови від неї повністю або частково 

питання щодо прийняття відмови й закриття на цій підставі апеляційного 

провадження вирішується апеляційним судом у судовому засіданні. Д. Д. 

Луспеник переконує, що апеляційне провадження не може бути закрите, якщо 

інші учасники процесу подали апеляційну скаргу чи приєдналися до неї, 

оскільки таке приєднання розглядається як самостійна вимога [134, c. 7]. 

Умовою відмови від апеляційної скарги повністю або частково 

є відмова особи від продовження процесу в суді апеляційної інстанції, 

визнання нею в такий спосіб законності й обґрунтованості оскаржуваного 

рішення й небажання скористатися своїм правом на апеляцію. Одночасно 

особа апелянт відмовляється й від своєї матеріально-правової 

заінтересованості на користь інших суб’єктів, які вважають рішення суду 

першої інстанції обґрунтованим і законним. Наслідками прийняття відмови 

від апеляційної скарги є закриття судом апеляційної інстанції провадження по 

справі й неможливість повторного оскарження особою цього ж рішення або 

ухвали з тих самих підстав. 

При розгляді будь-якої справи в  апеляційному суді важливе значення 

для правильного, повного і всебічного судового провадження має її 

підготовка до цього, яка є обов’язковою [21, c. 54]. У структурі апеляційного 

провадження таке проведення підготовки справи має також значення для 

ефективного розгляду апеляційної скарги по суті заявлених вимог. 

Важливість правильного проведення підготовки справи до розгляду 

в апеляційному суді має також і практичне значення. Як свідчить практика 

Верховного Суду, порушення апеляційним судом норм процесуального права, 

встановлених КАС України щодо підготовки адміністративної справи до 

розгляду в апеляційному порядку, є підставою для скасування ухвали цього 

суду [41, c. 32, 33]. 

         З урахуванням численності підготовчих дій, визначених у ст. 306 КАС 

України, можна їх класифікувати, з ураховунням правової регламентації 

останніх у зазначеній статті на певні групи. Це дії: (а) спрямовані на 

визначення суб’єктного складу справи, (б) спрямовані на визначення 

характеру спірних правовідносин; (в) щодо дослідження законності 

й обґрунтованості рішення суду першої інстанції та (г) інші дії, пов’язані із 

забезпеченням належного апеляційного розгляду справи. 

Стаття 306 КАС України, як і відповідна норма, що регулює підготовчі 

дії суду першої інстанції до розгляду справи по суті, не містить їх вичерпного 

переліку і для суду апеляційної інстанції. Залежно від характеру і складності 

справи апеляційний суд може вчиняти й ті дії, які прямо не передбачені 

в переліку підготовчих дій, зазначених у ст. 306 КАСУ [160, с.455]. 

Особливість підготовки справи до розгляду в цьому суді виявляється й у тому, 

що при підготовці  апеляційному провадженні не діють такі принципи 

адміністративного процесу, як гласність і усність [109, c.88,89],  оскільки така 

підготовка провадиться без виклику осіб, які беруть участь у справі, й без 

проведення попереднього судового засідання. Наведене положення 
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законодавства вважаємо цілком обґрунтованим, оскільки судове провадження 

з перегляду рішень, які не набрали законної сили, характеризується 

оперативністю і кваліфікованістю, як гарантіями законності перевірки 

адміністративних  справ. 

Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них 

колегії суддів, яка в разі необхідності вирішує питання про проведення 

додаткових підготовчих дій і призначення справи до розгляду. Підготовчі дії 

здійснюються суддею-доповідачем одноособово, а ось призначення справи до 

розгляду - прерогатива судової колегії. Це зумовлено потребою проведення 

додаткових підготовчих дій за рішенням судової колегії, якщо вона вважатиме 

їх недостатніми після доповіді судді-доповідача про них. Після вирішення 

питання про належність проведених підготовчих дій судова колегія призначає 

справу до розгляду. 

Відповідно до 119 КАС України суд має встановлювати розумні строки 

для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він з урахуванням 

обставин справи,  передбачає час достатній для вчинення процесуальної дії, й 

відповідає завданню адміністративного судочинства. Таке положення 

процесуального законодавства справедливо критикується Л. Д. Луспеником, 

який вважає, що певні строки, які іноді встановлюються законодавцем для 

призначення справи до розгляду в апеляційному провадженні, подекуди є 

 об’єктивно нереальними. А намагання законодавця якомога скоріше 

вирішити справу в дійсності призводить до зворотного результату — 

вимушеного порушення строків призначення справи до розгляду й 

невиправданого затягування строків її розгляду [134, c. 7]. 

Приєднуємось до позиції  О. В. Рожнова, що дотримання процесуальних 

строків при розгляді справ можна вважати однією з обов’язкових передумов 

ефективності адміністративного судочинства, оскільки соціальні і юридичні 

результати правозастосовної діяльності безпосередньо залежать від часу її 

здійснення. Крім того, ці строки дисциплінують учасників процесу, 

орієнтуючи їх на своєчасну реалізацію суб’єктивних прав, якими вони наділені 

як суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин [203, c. 159-163]. 

Отже, при дослідженні ефективності апеляційного провадження 

відповідну увагу слід приділити питанню належного строку розгляду справи  

в адміністративному судочинстві, яке у процесуальній науці і правозастосовній 

практиці є дискусійним. Як пише, Я. С. Рябченко, вказане поняття «належний 

строк» не має чіткого визначення ні в міжнародному, ні в національному 

законодавстві. Європейський суд з прав людини при розгляді скарг на 

порушення цієї вимоги вирішував два основні питання: який саме період слід 

брати до уваги і чи був він «розумним» у контексті ч. 1 ст. 6 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод. Практика Європейського суду 

однозначно підкреслює необхідність брати до уваги весь період провадження, 

який розпочинається з моменту подання позову до суду. Розумність тривалості 

судового провадження треба оцінювати у світлі обставин справи і критеріїв, 

установлених цим Судом у своїй практиці, зокрема, брати до уваги складність 
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справи, поведінку заявника й відповідних органів державної влади, а також 

значущість для заявника цього питання або особливе положення сторони у 

судовомі  процесі. Науковець  виділяє три критерії визначення розумності 

строків - складність справи й поведінка заявника та поведінка державних 

органів [207, c. 116]. 

Розумність строку призначення справи до апеляційного розгляду, на 

нашу думку, має обмежений характер. Підтримуючи вищенаведену позицію Д. 

Д. Луспеника щодо необхідності збільшення часових меж розумності 

вказаного строку, наголосимо, що основною ознакою розумності визначеного 

вказаною нормою строку має бути така обставина: в його межах не повинна 

втрачатися така мета апеляційного провадження, як об’єктивний, 

неупереджений і своєчасний розгляд апеляційної скарги на предмет 

дотримання законності й обґрунтованості рішення суду першої інстанції. У 

цілому ж функція зазначених строків визначається темпаральністю дій 

з призначення справи до розгляду в апеляційному суді. Іншими словами, 

темпаральність обумовлює темпи руху відповідних процесуальних дій, 

урегульованих нормою процесуального права. 

Адміністративне процесуальне законодавство не передбачає, яким 

саме процесуальним документом оформлюється призначення справи до 

розгляду в апеляційному суді. Виходячи з положень  КАСУ судова колегія у 

своїй ухвалі повинна назвати всі обставини, передбачені цим Кодексом. 

Такий висновок ґрунтується на тій обставині, що судова ухвала виноситься 

у процесі судового розгляду при вирішенні процедурних питань. У той же час 

ухвала не торкається матеріально-правового спору і стосується питань 

процедури [3, c. 247]. В. В. Комаров і П. І. Радченко визначають такі умови 

набрання ухвалою ознак акта правосуддя: а) винесення ухвали має 

передбачатися законом; б) вона повинна постановлятися судом; в) винесенню 

ухвали мають передувати передбачені законом дії, наведення і встановлення 

саме таких обставин, з наявністю яких закон пов’язує можливість винесення 

відповідної ухвали; г) ухвала повинна оформлюватись у встановленій 

законом процесуальній формі й містити передбачені КАСУ реквізити [111, c. 

467]. 

Ефективність апеляційного провадження залежить і від належної 

процедури розгляду. Справа розглядається апеляційним судом за правилами, 

установленими для суду першої інстанції, з винятками й доповненнями, які 

містить глава 1 розділу III КАС України, якою передбачається апеляційне 

провадження. Ці правила визначають порядок розгляду справи апеляційним 

судом. Такий розгляд, як основний елемент апеляційного провадження, 

здійснюється у формі перевірки законності й обґрунтованості рішення суду 

першої інстанції фактично шляхом повторного  розгляду справи у відповідній 

процесуальній формі в судовому засіданні, яке охоплює: підготовчу частину, 

з’ясування обставин і перевірку їх доказами, судові дебати, ухвалення й 

оголошення рішення чи ухвали. 



143 

 

 

 

В адміністративно-процесуальних джерелах справедливо 

констатується, що в підготовчій частині свого засідання суд зобов’язаний 

установити: чи можна вирішувати справу в даному складі суду, розглянути її 

за відсутності осіб, які не з’явились у судове засідання. Крім того, він 

роз’яснює особам, які беруть участь у справі, та їх представникам права 

й обов’язки, а також вирішує заявлені клопотання. До початку розгляду 

справи по суті головуючий з’ясовує, чи наполягає особа, яка оскаржує 

рішення суду першої інстанції, на розгляді апеляційної скарги, чи визнає її 

вимоги протилежна сторона, чи не бажають сторони укласти мирову угоду 

[87, с.124]. 

Розгляд справи в апеляційному суді відбувається за правилами, 

встановленими для в суді першої інстанції. Однак слід враховувати, що він 

має підпорядковуватися і правилам розгляду справи в суді апеляційної 

інстанції, закріпленим у розділі ІІІ КАС України. Ідеться про особливості 

дослідження й оцінювання доказів апеляційним судом, розгляду ним справи 

в межах доводів, заявлених у суді першої інстанції. Також слід брати до 

уваги, що правила, визначені тільки для розгляду справ у першій інстанції, 

застосуванню апеляційним судом не підлягають. Зокрема, не повинні 

застосовуватись апеляційним судом правила про об’єднання позовних вимог і 

про подання зустрічного позову. 

Специфічність розгляду справи судом апеляційної інстанції полягає 

в тому, що в судовому засіданні суду першої інстанції сторони можуть 

ставити запитання один одному, свідкам та експертам. В  апеляційному ж суді 

сторони такими правами не наділені, з чим не погоджується О. Д. Трач [243, 

с. 308, 309; 244, c. 280, 281]. Її позицію вважаємо непереконливою, оскільки 

адміністративний судовий процес при перегляді рішення в порядку апеляції 

більш оперативний і динамічний, а це означає, що в апеляційному 

провадженні він побудований на таких же принципах, що й у суді першої 

інстанції. 

Не менш проблемним питанням розгляду адміністративних справ судом 

апеляційної інстанції є більш вузька спрямованість повторного судового 

процесу. Зокрема, це відображено у ст. 308 КАС України, згідно з якою 

апеляційний суд  переглядає судові рішення першої інстанції в межах 

апеляційної скарги. Він вправі вийти за межі доводів апеляції в разі 

встановлення під час апеляційного провадження порушень, допущених судом 

першої інстанції, які призвели до неправильного вирішення справи. 

Апеляційний суд з власної ініціативи або за клопотанням осіб, які беруть 

участь у справі, може розглянути докази, які не досліджувались у суді першої 

інстанції, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до суду першої інстанції 

або відхилення їх цим судом. Суд апеляційної інстанції може дослідити також 

докази, які розглядалися судом першої інстанції з порушенням вимог цього 

Кодексу [103]. 

Повною мірою в  апеляційному суді діє також принцип 

диспозитивності, з чим не погоджуються П. І. Шевчук і В. В. Кривенко [258, 
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c. 50-55]. Якщо в суді першої інстанції сторона вправі протягом усього часу 

розгляду справи по суті змінити підстави або предмет позову, збільшити або 

зменшити розмір позовних вимог, то в  апеляційному суді вона таких прав не 

має. Специфіка реалізації диспозитивних прав суб’єктами адміністративного 

судочинства не втрачає наукового інтересу не лише в юридичних колах 

України, й за її межами [252, с. 12]. 

Діяльність суду апеляційної інстанції як складника адміністративного 

судочинства при розгляді апеляційної скарги в цілому по суті підпорядкована 

тим самим принципам, що й діяльність суду першої інстанції. Особливістю 

прояву основоположних засад адміністративного судочинства при перегляді 

рішень, які не набрали законної сили, є також виключний характер 

колегіальності розгляду справи апеляційним судом [227, с. 123]. У розгляді 

справ колегією професійних суддів усі вони мають рівні з головуючим 

суддею права, і судове рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість членів колегії [227, с. 124; 228, с. 133]. 

Проте на будь-якій стадії апеляційного провадження сторони справи 

можуть укласти мирову угоду. Закриття адміністративного провадження 

в такому випадку відбувається відповідно до загальних правил про ці 

процесуальні дії незалежно від того, хто подав апеляційну скаргу. При цьому 

процесуальне законодавство не передбачає обов’язкового зупинення 

провадження по справі перед вирішенням питання про можливість закриття 

провадження по справі з метою надання сторонам часу, необхідного для 

примирення. Протилежного висновку дотримується О.В. Демьянова [72, c. 

360]. Більш справедливою нам видається думка О. Г. Бортнік, яка зазначає, 

що при укладанні сторонами мирової угоди під час перегляду судового 

рішення в апеляційному порядку суд вправі (а не 4, с.зобов’язаний!), як 

вказує Е. Ф. Демський [74, с. 221], з метою додаткової перевірки обставин, 

що мають значення для визнання мирової угоди, витребувати матеріали, 

а також оголосити перерву для надання сторонам можливості примирення 

[47, c.328-334]. 

Сторони згідно із зазначеною правовою нормою можуть укласти 

мирову угоду й повідомити про це суд, зробивши спільну заяву. Стаття 314 

КАСУ зазначає, що в  разі відмови від позову або примирення сторін суд 

апеляційної інстанції постановляє ухвалу відповідно до вимог статей 189 

і 190 цього Кодексу, якою одночасно визнає нечинним судове рішення суду 

першої інстанції, яким закінчено розгляд справи, й закриває провадження по 

справі. Закриваючи його апеляційний суд за клопотанням сторін може 

постановити ухвалу про визнання мирової угоди. Якщо ж умови останньої 

суперечать закону чи порушують права, свободи чи інтереси інших осіб, суд 

постановляє ухвалу про відмову у визнанні такої угоди і продовжує розгляд 

справи. Таким чином, законом установлюється дві моделі закінчення справи 

шляхом укладання мирової угоди - без перевірки її на предмет відповідності 

закону і з такою перевіркою [103]. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran10971#n10971
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran10978#n10978
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Як і в суді першої інстанції, виклик до судового засідання апеляційного 

суду здійснюється за загальним порядком шляхом надсилання відповідним 

особам судових повісток за правилами, встановленими нормами КАС 

України. З урахуванням спрямованості процесуального законодавства на 

оперативний і розумний строк розгляду справи ст. 313 КАС України 

закріплює наслідки неявки в засідання апеляційного суду осіб, які беруть 

участь у справі. Суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі 

неявки в судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей 

про вручення йому судової повістки, або за його клопотанням, коли 

повідомлені ним причини неявки буде визнано судом поважними. Неявка 

сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, 

час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому провадженню. Якщо 

суд апеляційної інстанції визнав обов’язковою участь у судовому засіданні 

учасників справи, а вони не прибули, він може відкласти  розгляд справи 

[103]. 

За результатами розгляду справи апеляційний суд виносить рішення або 

ухвалу [86]. Правила винесення зазначених адміністративних актів 

визначаються ст. 321 КАС України і правилами щодо винесення рішення судом 

першої інстанції з урахуванням особливостей, зазначених у відповідних 

статтях цього Кодексу. Будь-яких труднощів у застосуванні вказаних норм суди 

апеляційних інстанцій не зазнають. Вважаємо за неможливе погодитися 

з точкою зору О. М. Перунової, що загальнотеоретичні аспекти процесуальної 

форми і змісту апеляційної скарги - це досить нові поняття в юридичній 

науковій літературі, а їх формування триває й дотепер [180, c. 129-133]. 

Процесуальні акти апеляційного суду мають виноситися з додержанням 

таємниці нарадчої кімнати. У нарадчій кімнаті питання на обговорення 

рішення суду повинен ставити головуючий, а оформлювати його має суддя-

доповідач. Рішення приймається більшістю голосів, причлму головуючий 

голосує останнім. Рішення чи ухвала суду апеляційної інстанції має 

відповідати тим самим головним вимогам, що й ухвала (рішення) суду 

першої інстанції, тобто законності й обґрунтованості, повноті, чіткості і 

зрозумілості. 

Загальним правилом для ухвалення рішень і постановлення ухвал 

апеляційним судом є те, що він за наслідками розгляду апеляційної скарги 

ухвалює судові рішення у формі постанов згідно з вимогами, які містять ст. 

34 і глава 9 розділу II КАСУ, з урахуванням особливостей, зазначених у цій 

главі. Процедурні питання, пов’язані з рухом справи, клопотання й заяви її 

учасників,  питання передбачені КАСУ, про відкладення розгляду справи, 

оголошення перерви, зупинення провадження у справі тощо, вирішуються 

судом апеляційної інстанції шляхом постановлення ухвал у порядку, 

визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції. 

Постанова або ухвала апеляційного суду оформлюється суддею-доповідачем 

(іншим суддею, якщо суддя-доповідач не згоден з постановою чи ухвалою) і 

підписується всіма суддями, які брали участь у  розгляді справи, якщо інше 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran9823#n9823
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran9823#n9823
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11295#n11295
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не передбачено КАСУ. Прийняті судом суду апеляційної інстанції рішення 

проголошуються і вручаються (видаються або надсилаються) учасникам 

справи в порядку, встановленому главою 9 розділу II цього Кодексу, з 

урахуванням особливостей, зазначених у цій главі. 

 Висловлюємо згоду з позицією О. Д. Трач, що законодавче закріплення 

інституту проголошення ухвал і рішень суду апеляційної інстанції свідчить 

про демократизм судочинства. До того ж воно сприяє здійсненню 

судочинством запобіжної й виховної функцій. Процесуальна діяльність цього 

суду  з проголошення рішень та ухвал відбувається у словесній формі; саме в 

такий спосіб реалізується принцип усності судового розгляду [244, c. 280, 

281]. 

Стаття 321 КАС України передбачає випадки винесення двох видів 

судових рішень - ухвали суду апеляційної інстанції і його постанови. 

Постановлення двох видів судових актів, як вважає В.М. Коваль обумовлено 

різним процесуальним змістом ухвали й рішення апеляційного суду. Ухвалу 

останній виносить у випадках, передбачених ч. 2 ст. 321 цбого Кодексу, які 

охоплюють процедурні питання, пов’язані: (а) з рухом справи; (б)  

клопотаннями й заявами її учасників; (в) відкладенням розгляду справи; (г) 

оголошенням перерви; (д) зупиненням провадження, а також з (е) іншими 

випадками, передбаченими КАСУ [101]. 

Судові рішення суду апеляційної інстанції приймаються, 

проголошуються, вручаються (учасникам справи в порядку, 

встановленому главою 9 розділу II цього Кодексу) з урахуванням 

особливостей, зазначених у цій главі. Постанова суду апеляційної інстанції 

відповідно до ст. 322 КАСУ складається із: (1) вступної частини із 

зазначенням:  

а) дати і місця її прийняття, номера справи;  

б) найменування суду апеляційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів 

і секретаря судового засідання;  

в) імен (найменувань) сторін і особи, яка подала скаргу;  

г) найменування суду першої інстанції, рішення якого оскаржується, 

дати ухвалення рішення, прізвища судді (суддів); часу і місця його ухвалення, 

дати складання повного тексту рішення; (2) описової частини із зазначенням:  

а) короткого змісту позовних вимог і рішення суду першої інстанції;  

б) короткого змісту вимог апеляційної скарги;  

в) узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;  

г) узагальненого викладу позиції інших учасників справи; (3) 

мотивувальної частини із зазначенням:  

а) встановлених судом першої інстанції та неоспорених обставин, а 

також обставин, встановлених судом апеляційної інстанції, і визначених 

відповідно до них правовідносин;  

б) доводів, за якими суд апеляційної інстанції погодився або не 

погодився з висновками суду першої інстанції;  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11295#n11295
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11295#n11295
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в) мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного 

учасниками справи в апеляційній скарзі та відзиві на апеляційну скаргу;  

г) чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права, свободи та 

(або) інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду;  

д) висновків за результатами розгляду апеляційної скарги з посиланням 

на норми права, якими керувався суд апеляційної інстанції; (4) резолютивної 

частини із зазначенням:  

а) висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги 

і позовних вимог;  

б) нового розподілу судових витрат, понесених у зв’язку з розглядом 

справи у суді першої інстанції, - у випадку скасування або зміни судового 

рішення;  

в) розподілу судових витрат, понесених у зв’язку з переглядом справи у 

суді апеляційної інстанції;  

г) строку і порядку набрання постановою законної сили та її 

оскарження; 

д) встановленого судом строку для подання суб’єктом владних 

повноважень - відповідачем до суду першої інстанції звіту про виконання 

постанови, якщо вона вимагає вчинення певних дій [103]. 

За ст. 325 КАСУ постанова суду апеляційної інстанції набирає законної 

сили з дати її прийняття, а ухвала цього суду - з моменту її проголошення. 

Ухвала суду апеляційної інстанції має відповідати вимогам цього Кодексу 

щодо її форми і змісту. Зокрема, при залишенні апеляційної скарги без 

задоволення, а судового рішення - без змін у порядку ст. 316 КАСУ, ухвала 

має містити мотиви, які послужили цьому. Обґрунтування ухвали суду 

апеляційної інстанції лише посиланням на рішення суду першої інстанції 

є недостатнім. 

У разі відхилення апеляційної скарги в ухвалі зазначаються мотиви її 

відхилення. При скасуванні рішення суду першої інстанції в рішенні судк 

апеляційної інстанції має бути зазначено, які порушення закону були першим  

судом. 

Відхиляючи апеляційну скаргу, апеляційний суд повинен навести в ній 

конкретні обставини й факти, що спростовують її докази. У разі скасування 

рішеннясуду першої інстанції і ухвалення нового або його зміни в рішенні 

суду апеляційної інстанції зазначається, в чому полягає неправильність 

оскаржуваного рішення. Згідно з практикою, що склалась, це рішення, як 

правило містить такі дані: (а) які обставини справи апеляційний суд з’ясував, 

(б) які докази дослідив, а також (в) які ще додаткові дії ним виконано. 

В описовій частині ухвали апеляційного суду треба стисло викласти 

зміст заявлених вимог (вимоги позивача, заперечення відповідача, позиція 

третіх осіб), а вже потім — зміст резолютивної частини суду першої 

інстанції. Після викладення змісту рішення суду першої інстанції, 

наводяться: (а) узагальнені доводи апеляційної скарги; (б) подані додаткові 

докази; (в) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи в суді 
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апеляційної інстанції. При викладенні змісту апеляційної скарги слід 

зазначити не лише прохання особи, яка її подала, а й докази, згідно з якими 

вона вважає рішення суду першої інстанції неправильним. 

У мотивувальній частині своєї ухвали суд апеляційної інстанції має 

вказати, на якій підставі він дійшов висновку про необхідність залишити 

рішення суду першої інстанції без змін, про її скасування або зміну. 

Відповідним чином слід аргументувати й висновок апеляційного суду про 

закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду. Висновок 

про законність (незаконність), його обґрунтованість (необґрунтованість) 

оскаржуваного судового рішення суд апеляційної інстанції робить на підставі 

аналізу як матеріалів, що містяться у справі, так і додатково поданих, 

відповідно до чинного законодавства особами, які мають на це право. Власні 

висновки апеляційному суду належить порівняти з тими. яких дійшов суд 

першої інстанції, що дасть змогу з’ясувати питання про їх правильність або 

неправильність. 

Суд апеляційної інстанції зобов’язаний викласти в мотивувальній 

частині ухвали свої правові висновки щодо правильності застосування судом 

першої інстанції матеріальних і процесуальних норм і послатися на закон, 

яким керувався при прийнятті ухвали [258, c. 50-55]. 

Резолютивна частина ухвали має містити результати розгляду 

апеляційної скарги та  інші відомості. Висновки апеляційного суду мають 

узгоджуватися з мотивувальною частиною ухвали й наданими йому 

 відповідними повноваженнями. Як при скасуванні рішення суду першої 

інстанції, так і при залишенні його без змін у резолютивній частині ухвали 

апеляційний суд повинен  зазначити, рішення якого саме суду й по якій 

конкретно справі скасовується або залишається без зміни. 

У разі часткового скасування рішення суду першої інстанції (317 КАС 

України) адміністративним судом точно вказується, в якій частині воно 

скасовується, а в якій залишається без зміни. Якщо провадження у справі, 

в якій рішення вже виконано, закривається судом апеляційної інстанції, 

в резолютивній частині ухвали має бути зазначено про поворот виконання 

рішення. 

При скасуванні ухвали суду першої інстанції, що перешкоджає 

подальшому апеляційному провадженню у справі, і повернення справи для 

продовження її розгляду цим судом (ст. 320 КАСУ)  в ухвалі апеляційного 

суду слід назвати порушення закону, які були допущені судом першої 

інстанції. Уніфікованими підставами для скасування ухвали суду є: 1) 

неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи; 2) 

недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої 

інстанції визнав встановленими; 3) невідповідність висновків суду 

обставинам справи; 4) неправильне застосування норм матеріального права 

чи порушення норм процесуального права, які призвели до неправильного 

вирішення питання.  
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Суд, який розглядає справу в апеляційному порядку, має називати 

правові підстави залишення апеляційної скарги без руху чи її повернення, що 

закріплено у ст. 298 КАС України. При скасуванні рішення суду першої 

інстанції апеляційний суд у власній ухвалі повинен вказати які саме норми 

процесуального права порушені. О. Д. Трач пропонує доповнити вимоги 

процесуального законодавства з метою вдосконалення змісту ухвали 

апеляційного суду [244, c. 334-340].  З урахуванням сучасного законодавчого 

регламентування змісту вказаного акта правосуддя, така позиція є цілком 

прийнятною. Поряд із цим прийняття на законодавчому рівні пропозиції  

науковця дозволить більш ретельно відображати в судових актах зміст 

правовідносин, що з’ясувалися під час апеляційного розгляду справи. 

Статтею 322 КАСУ передбачається зміст постанови суду апеляційної 

інстанції, яка виноситься у випадках скасування рішення суду першої 

інстанції, ухвалення нового або його зміни. Зміст постанови апеляційного 

суду інстанції незначною мірою відрізняється від змісту постанови суду 

першої інстанції: у рішенні суду апеляційної інстанції повинна відображатися 

юридична доля оскаржуваного рішення. Наявні ж відмінності є похідними 

від реалізації апеляційним судом покладених на нього повноважень. Якщо 

цей суд дійде висновку про обґрунтованість і законність оскаржуваного 

рішення, то в його рішенні це має аргументуватися конкретними даними 

з посиланням на матеріали справи. У разі скасування або зміни рішення суду 

першої інстанції суд апеляційної інстанції у своєму рішенні повинен указати, 

в чому полягає незаконність і необґрунтованість оскаржуваного рішення, 

який закон і в якій частині порушено, якими матеріалами справи 

спростовуються мотиви цього суду, покладені в основу оскаржуваного 

рішення. Якщо ухвала апеляційного суду не відповідає зазначеним вимогам 

закону, вона може бути скасована судом касаційної інстанції на підставі ст. 

349 КАС України [103]. 

Постанова апеляційного суду, як і його ухвала, має складатися із вступної, 

описової, мотивувальної й резолютивної частин. У цілому ж у законодавстві 

наводиться вичерпний перелік відомостей, які має містити зміст такої 

постанови. Положення  КАСУ не містять вимог щодо способу виконання 

рішення суду апеляційної інстанції, але вивчення судової практики дозволяє 

зробити висновок про необхідність доповнення цієї правової норми 

положенням про порядок і спосіб виконання такого рішення.  

Знані теоретики-юристи свого часу зазначали, що з позиції 

процесуального права визнання рішення суду самостійним матеріальним 

юридичним фактом означає наділення його властивостями й ознаками, 

притаманними іншим юридично значущим обставинам. Судова постанова, як 

процесуальний акт, впливає на існування матеріальних і процесуальних 

правовідносин, чим набуває значення самостійного елемента механізму 

правового регулювання. Поряд із цим рішення апеляційного суду можна 

розглядати як правозастосовний акт, оформлений у вигляді процесуального 
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документа, що владно підтверджує правовідносини сторін на підставі 

встановлених фактичних даних [264, c. 279]. 

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її 

прийняття, ухвала - з моменту її проголошення (ст. 325 КАСУ).  Під законною 

силою рішення (ухвали) апеляційного суду треба розуміти його незмінність і 

виключність. З точки зору об’єктивних меж законна сила судового рішення 

означає його дію з приводу тих правовідносин, прав та обов’язків, які були 

предметом рішення суду, а також з приводу юридичних фактів, що послужили 

його основою. Ця законна сила судового рішення поширюється на сторони 

справи й на інших осіб, які брали участь у ній. Такі суб’єкти не вправі вдруге 

звертатися з апеляційною скаргою на судову постанову. 

Правові наслідки набрання постановою (ухвалою) законної сили 

залежать від її характеру. Так, якщо ухвалу по справі апеляційним судом 

скасовано, а саму справу поверненено до суду першої інстанції для 

продовження її розгляду, то в останнього виникає обов’язок знову розглянути 

цю справу. Особи, які беруть участь у справі, мають ті самі права, що й при 

первинному її розгляді, причому перебіг строків позовної давності не 

поновлюється. Якщо ж судом апеляційної інстанції змінюється рішення або 

виноситься нове, настають такі самі наслідки, як і при набранні законної сили 

рішенням суду першої інстанції. 

Особливим видом правозастосовного акта є окрема ухвала 

апеляційного суду. Цей суд, виявивши під час розгляду справи окремі 

помилки, допущені судом першої інстанції, а також недоліки в діяльності 

підприємств, установ, організацій чи службових осіб, може разом з 

винесенням рішення (ухвали) постановити окрему ухвалу з приводу вказаних 

недоліків та помилок і надіслати її цим порушникам правових норм [185, 

с.122]. Постановлення окремої ухвали можливе за умови не тільки виявлення 

самого факту порушення закону, але й при встановленні причин та умов 

такого порушення [176, c. 92-94]. 

Як зазначав, М. Ніколів, суб’єктом реагування з приводу встановлених 

негативних явищ може бути лише суд, діяльність якого відбувається в умовах 

особливої процесуальної форми і пов’язана вона з охороною суспільного 

й державного ладу, системи господарства і власності, із захистом особливих і 

майнових прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів правовідносин і 

спрямована на попередження порушень правопорядку. Визначальною 

особливістю окремої ухвали є те, що по одній справі може бути постановлено 

декілька ухвал незалежно від характеру і значення інших судових актів, 

ухвалених по тій самій справі, стосовно тих же учасників процесу, тоді як 

судова постанова може бути лише одна [164, c. 322-325]. 

В окремій ухвалі може бути вказано також і на порушення законодавства 

при розгляді справи судом першої інстанції, які не тягнуть за собою скасування 

цього рішення чи ухвали (приміром, порушення строків розгляду справи судом, 

правил діловодства в ньому та ін.). Допущення подібних порушень 

законодавства суддями місцевих судів може стати підставою для застосування 
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до них дисциплінарного впливу. За підрахунками науковців найпоширенішими 

є порушення судом процесуальних строків - 57 % випадків від загальної 

кількості порушень процесуального закону і 37 % від загальної кількості 

порушень суддівських обов’язків. Мабуть, із цієї причини законодавець окремо 

наголошує на обов’язку суддів дотримуватися встановлених у законодавстві 

строків. Посилання на тяганину при вирішенні правових спорів у національних 

правових системах є найбільш характерними і для скарг, що надсилаються до 

Європейського суду з прав людини. Ця проблема існує й у багатьох 

європейських державах [168, с.136-137; 185, с.122]. 

Адресат окремої ухвали зобов’язаний повідомити апеляційний суд 

протягом місяця з дня надходження останньої про вжиті заходи щодо усунення 

порушень, їх причин та умов відповідного порушення. Окрему ухвалу, 

постановлену цим судом, зазначена особа може оскаржити до суду касаційної 

інстанції відповідно до ст. 328 КАС України. 

Оформлення судових постанов апеляційним судом, видача або 

направлення їх сторонам та іншим особам, які брали участь у справі, 

відбувається за загальними правилами вчинення таких дій місцевим судом. 

Судове рішення готується й підписується суддею (суддями), який (які) його 

ухвалив (ухвалили), і скріплюється печаткою суду [158, c. 33]. Копії повного 

судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, негайно після 

його проголошення. У разі проголошення тільки вступної й резолютивної 

частин рішення особам, які брали участь у справі й були присутні в судовому 

засіданні, негайно після цього видаються копії судового рішення з 

викладенням його зазначених частин. Копії судових рішень апеляційного суду 

можуть бути повторно виданими судом першої інстанції, де зберігається 

справа. 

Резюмуючи викладене в цьому підрозділі дисертації зазначимо, що 

оптимізація ефективності перегляду рішень окружних адміністративних судів 

в апеляційному провадженні є одним із засобів виконання завдань 

адміністративного судочинства. Одним з таких завдань насамперед виступає 

поновлення порушених, невизнаних або оскаржуваних прав, свобод чи 

інтересів суб’єктів права. З огляду на це при належній реалізації апеляційним 

судом механізму розгляду адміністративної справи за апеляційною скаргою 

має місце ефективність поновлення прав, свобод чи інтересів вищевказаних 

осіб. Разом із цим від руху адміністративної справи, яким визначається 

ефективність апеляційного провадження, залежить здійснення судом 

апеляційної інстанції наданих йому процесуальним законодавством 

повноважень для усунення судової помилки. 

 

3.2. Шляхи оптимізації перегляду рішень в апеляційних 

адміністративних судах через вдосконалення правового статусу судді 

адміністративного апеляційного суду 
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У системі судочинства суддя адміністративного апеляційного суду є 

провіднім елементом, який безпосередньо на підставі Конституції й законів 

України забезпечує гуманне і справедливе вирішення справ в апеляційному 

порядку при безумовному пануванні принципу верховенства права. Окремі 

аспекти проблеми адміністративно-правового статусу судді цього суду 

розкривали у своїх працях такі вчені-юристи,  Ю. П. Битяк,  В. М. Бевзенко, 

В. В. Галунько, С. С. Коломоєць, В. М. Мартиненко О. М. Собовий, В. К. 

Шкарупа та ін.  

Однак постає потреба по-новому поглянути на адміністративно-

правову природу місця й ролі судді в системі адміністративного судочинства. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на підставі аналізу наукових 

юридичних джерел, норм Основного Закрну країни вдосконалити адмі-

ністративно-правовий статус судді адміністративного апеляційного суду. Її 

новизна міститься в розвитку юридичної природи адміністративно-правового 

статусу судді, який здійснює адміністративне судочинство. Цей статус 

полягає в сукупності правових засобів, які й визначають місце й роль судді 

при розгляді справ в апеляційному порядку. 

На думку деяких учених адміністративно-процесуальний статус судді 

становить собою сукупність його процесуальних прав, гарантій та обов’язків, 

спрямованих на реалізацію завдань судового провадження, а також його 

юридична відповідальність у передбачених законодавством випадках. Усі 

елементи адміністративно-процесуального статусу судді поділяються на 

загальні і спеціальні [158, с.123]. Загальний статус судді адміністративного 

апеляційного суду визначається Конституцією й Законом України «Про 

судоустрій та статус суддів». Його спеціальний статус доповнюється також 

нормами КАС України. 

В. В. Городовенко вважає, що адміністративно-правовий статус особи - 

це сукупність юридичних засобів, що характеризують місце й роль фізичної 

або юридичної особи в адміністративно-правових відносинах. 

Визначальними для аналізу адміністративно-правового статусу особи він 

називає: (а) публічні суб’єктивні права та юридичні обов’язки, (б) 

правосуб’єктність особи, (в) адміністративну відповідальність і (г) у деяких 

випадках - дисциплінарну відповідальність посадових осіб публічної адмініс-

трації [62, с.12-15]. 

Разом із тим найбільш слушним для розкриття досліджуваних проблем 

буде широке розуміння адміністративно-правового статусу судді 

адміністративного апеляційного суду. Його характеризують місце й роль судді 
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в адміністративно-господарських відносинах під час розгляду 

адміністративних справ, що складається із сукупності й обсягу його 

правосуб’єктності, обов’язків і прав, незалежності й недоторканності та юри-

дичної відповідальності. Обсяг і сукупність правосуб’єктності цього 

служителя закону влучно характеризуються через процедури призначення 

громадянина України на посаду судді і звільнення з посади. 

Забезпечення перегляду рішень в апеляційному провадженні, окрім 

випадків, встановлених законом - один з основних принципів судочинства. Це 

конституційне положення конкретизовано в розділі ІІІ Кодексу 

адміністративного судочинства України, в якому врегульовані питання 

перегляду судових рішень апеляційною інстанцією в адміністративних 

справах. Апеляційне провадження є важливою процесуальною гарантією 

захисту прав та інтересів осіб, які брали участь у розгляді справи, - 

охоронюваних законом фізичних і юридичних осіб, а також держави. Воно є 

засобом зміцнення в адміністративному судочинстві законності й 

ефективного здійснення правосуддя. Такі результати досягаються перевіркою 

судом апеляційної інстанції законності й обґрунтованості рішень суду першої 

інстанції у правовому й фактичному аспектах шляхом перегляду 

адміністративної справи. А це забезпечує додаткові гарантії захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод або інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Законні, 

обґрунтовані, справедливі і правильні за своєю суттю судові рішення 

формують судову практику, а тому виправлення судових помилок є 

реалізацією контрольної функції правосуддя, яка й виявляється 

в апеляційному провадженні. 

Система апеляційних адміністративних судів, як сукупність органів 

державної влади - важливий державний інструмент судового захисту й 

реалізації конституційного права на нього, за допомогою якого втілюється в 

життя принцип судового захисту прав людини і громадянина шляхом 

здійснення правосуддя на основі апеляційного процесуального законодавства. 

Різні аспекти правового забезпечення адміністративного судочинства 

досліджували такі відомі вчені, як Ю.П. Битяк, В.М. Бевзенко, А.В. Гнатенко, 

І.П. Голосніченко, І.С. Гриценко, А.Т. Комзюк, Т.О. Коломоєць, О.В. 

Константий, О.О. Кузьменко, Д.Д. Леспеник, Р.С. Мельник, Ю.С. Педько, 

О.П. Рябченко, В.С. Стефанюк, В.А. Сьоміна та ін.  

Взагалі, актуальність проблем судової влади зумовлена перш за все 

повноваженнями, що покладаються у правовій державі на судову гілку влади. 
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Як відомо, що судова влада покликана забезпечувати захист прав громадян, 

юридичних осіб, держави й суспільства в цілому від будь-яких протиправних 

дій (бездіяльності) та рішень, від кого б вони не виходили, у тому числі і від 

самих громадян, і від посадовців адміністративних органів, які мають  владні 

повноваження, і тим самим забезпечувати верховенство права, сприяти 

зміцненню законності. 

У зв'язку із цим важливе значення має розгляд проблем удосконалення 

адміністративно-процесуального статусу судді апеляційного 

адміністративного суду у провадженні по справах про адміністративні 

правопорушення. При цьому найбільш вагомого й широкого втручання 

вимагає такий його елемент, як процесуальні права й обов'язки судді щодо 

ведення адміністративно-юрисдикційного процесу в апеляційному 

провадженні. Сьогодення як вбачається  вимагає законодавчого вирішення 

проблеми подвійності процесуальних правил перегляду в апеляційному 

провадженні судових рішень що стосуються  окружних судів про 

адміністративні правопорушення окружних судів, що здійснюються 

юридичними особами і громадянами. Ці справи розглядаються суддями 

апеляційних адміністративних судів відповідно до положень Кодексу 

адміністративного судочинства України.  

До тепер не отримало чіткого й одностайного вирішення питання, які 

процесуальні норми в першу чергу мають бути задіяні при притягненні осіб  

до адміністративної відповідальності в апеляційному порядку, незважаючи на 

те, що пленумами Вищого адміністративного суду України приймаються 

постанови з метою роз'яснення спірних моментів законодавства [186, с.122-

124]. Необхідно  усунути протиріччя в існуючому порядку розгляду справ за 

правилами апеляційного провадження в адміністративному процесі й 

особливостями, встановленими розділом ІІІ главою 1 Кодексу 

адміністративного судочинства України [103] «Апеляційне провадження», та 

за правилами провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

врегульованими Кодексом України про адміністративні правопорушення 

[104].  

Подвійність адміністративного процесуального порядку розгляду й 

перегляду справ про адміністративні правопорушення безпосередньо 

стосується питання адміністративно-процесуального статусу судді 

апеляційного суду в адміністративно-юрисдикційному провадженні, оскільки 

його процесуальні права й обов'язки з перегляду рішень окружних 
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адміністративних судів в апеляційному провадженні вимагають чіткої й 

однозначної законодавчої регламентації.  

  У 2017 році до апеляційних адміністративних судів надійшло 76 184 

справи за апеляційними скаргами. З урахуванням не розглянутих на початок 

2017 р., у провадженні цих судів перебувало 87 860 справ і матеріалів. 

Середній показник їх надходження до одного судді апеляційного 

адміністративного суду становив 33 справи. Отже, середньомісячна кількість 

ухвалених судових рішень одним суддею апеляційного адміністративного 

суду налічувала 33 судових рішення.  

Упродовж 2017 р. в апеляційному порядку розглянуто 75 579 справ і 

матеріалів, з яких 37 646 - за апеляційними скаргами. Високий показник 

відсотка розгляду справ спостерігається у Львівському й Дніпропетровському 

апеляційних адміністративних судах (116% і 105% відповідно). Показники  

розгляду справ у Київському й Вінницькому апеляційних адміністративних 

судах (92% і 91% відповідно), навпаки, свідчать про явне накопичення в них 

нерозглянутих справ.  

За статистичними даними у 33% (12 344) розглянутих справ рішення 

судів першої інстанції змінено або скасовано. Зокрема, з 30 591 

переглянутого рішення окружних адміністративних судів змінено чи 

скасовано 9 284 або 30% рішення. Отже, у звітному періоді в апеляційному 

порядку змінено або скасовано кожне третє рішення судів першої інстанції 

[16; 17].  

З урахуванням принципів судочинства саме в адміністративному 

законодавстві пропонується здійснити детальне врегулювання особливого 

процесуального порядку розгляду суддями справ про адміністративні 

правопорушення, яким належить керуватись у тому числі й суддям 

апеляційних судів. 

Прикладом однієї з проблем, що виникають унаслідок вищезгаданого 

змішаного процесуального режиму, в умовах дії якого апеляційними судами 

розглядаються справи про перегляд рішень окружних адміністративних судів 

про адміністративні правопорушення, є неможливість прийняття суддею 

апеляційного суду до свого провадження справ про притягнення до 

адміністративної відповідальності, якщо особа подала адміністративний 

позов з порушенням правил інстанційної підсудності. У цьому випадку суд 

повинен повернути їй позовну заяву чи скаргу у зв'язку з тим, що справа не є 

підсудною цьому адміністративному суду [103]. В ухвалі про повернення 

позовної заяви суд зазначає, якому саме суду підсудна адміністративна справа 
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за відповідним зверненням. Порушення судом правил інстанційної 

підсудності в будь-якому випадку тягне за собою неправосудність судового 

рішення і як наслідок - його скасування. 

Проблема полягає в тому, що КАСУ не передбачає можливості 

відкриття провадження у справах про притягнення до адміністративної 

відповідальності на підставі встановлення про передачу справи за принципом 

підсудності. Отже, в законодавчому врегулюванні спостерігається пропуск 

адміністративно-деліктної діяльності судді апеляційного суду з приводу його 

процесуальних права та  обов'язків під час отримання апеляційним судом 

матеріалів справи, переданих за підсудністю. 

Відповідно до ст. 29 КАСУ суд передає адміністративну справу на 

розгляд іншого адміністративного суду, якщо: 

1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання 

відповідача, зареєстроване у встановленому законом порядку, місце 

проживання (перебування) якого раніше не було відоме, про передачу справи 

за місцем його проживання (перебування); 

2) при відкритті провадження у справі суд встановить, що справа 

належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду; 

3) після відкриття провадження у справі суд встановить, що справа 

належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду; 

4) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках 

неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи; 

5) ліквідовано або з визначених законом підстав припинено роботу 

адміністративного суду, який розглядав справу; 

6) однією із сторін у справі є суд, в якому розглядається справа, або 

суддя цього суду; 

7) справа підлягає розгляду як зразкова у порядку, визначеному статтею 

290 цього Кодексу. 

Положення глави 6 розділу 1 КАСУ, якими регулюються строки 

подання відповідачем клопотання про передачу справи з одного 

адміністративного суду до іншого, встановлюють порядок подання 

клопотання про колегіальний розгляд справи. Вони також регламентують 

терміни подання заяви про відвід (самовідвід) судді, секретаря судового 

засідання, експерта, спеціаліста, перекладача, які визнані конституційними 

згідно з Рішенням Конституційного Суду України [103]. 

При дотриманні вказаного положення досить вірогідним є пропуск 

адміністративним органом терміну притягнення особи до адміністративної 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11831#n11831
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran11831#n11831
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відповідальності. Згідно зі ст. 309 КАСУ апеляційна скарга на рішення суду 

першої інстанції має бути розглянута протягом шістдесяти днів з дня 

постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна 

скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом тридцяти днів з дня 

постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження. У 

виняткових випадках апеляційний суд за клопотанням сторони і з 

урахуванням особливостей розгляду справи може продовжити цей строк, але 

не більше як на п’ятнадцять днів, про що постановляє ухвалу  [103]. 

Поглиблене вивчення судової практики розгляду справ про 

адміністративні правопорушення свідчить, що недотримання вимог щодо 

змісту протоколу може призвести до порушення конституційних прав і 

свобод осіб, стосовно яких необґрунтовано складено цей протокол, якщо це 

потягло за собою: (а) безпідставне притягнення їх до адміністративної 

відповідальності, (б) повернення справи на доопрацювання, що викликає 

тяганину в розгляді справи й порушує право особи на судовий захист упро-

довж розумного строку, гарантоване п. 1 ч. 6 Конвенції про захист прав 

людини і основних свобод, (в) помилкове притягнення до адміністративної 

відповідальності після закінчення строків накладення адміністративного 

стягнення (ст. 38 КУпАП) [104; 113]. 

Серед  негативних наслідків визначаються також ті, що тягнуть за 

собою закриття провадження у справі: а) за відсутності події та складу 

правопорушення (п.1. ч. 1 ст. 247 КУпАП) і через складання протоколу не 

уповноваженими на те особами; б) у зв'язку із закінченням на час розгляду 

справи строків накладення адміністративного стягнення (п. 7 ч. 1 ст. 247 

КУпАП); в) у зв'язку зі складенням протоколу стосовно особи, яка на момент 

учинення правопорушення не досягла 16-річного віку (п. 2 ч. 1 ст. 247 

КУпАП) [104]. 

Статтею 169 КАСУ передбачалося, що суддя, встановивши, що позовну 

заяву подано без додержання вимог, установлених статтями 160 і 161 цього 

Кодексу, протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє 

ухвалу про залишення позовної заяви без руху, в якій зазначається недоліки 

цієї заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів 

з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо така 

ухвала постановляється з підстави несплати судового збору в установленому 

законом розмірі, суд у такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового 

збору, яку необхідно сплатити (доплатити). Позовна заява повертається 

позивачеві, якщо: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran10769#n10693
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran10769#n10714


158 

 

 

 

1) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у 

встановлений судом строк; 

2) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав 

заяву про її відкликання; 

3) позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної 

дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її 

підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано; 

4) позивач не надав доказів звернення до відповідача для досудового 

врегулювання спору у випадках, в яких законом визначено обов’язковість 

досудового врегулювання, або на момент звернення позивача із позовом не 

сплив визначений законом строк для досудового врегулювання спору; 

5) позивачем подано до цього самого суду інший позов (позови) до 

цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з 

однакових підстав і щодо такого позову (позовів) на час вирішення питання 

про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена 

ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, 

повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду; 

6) порушено правила об’єднання позовних вимог (крім випадків, в яких 

є підстави для застосування положень статті 172 цього Кодексу); 

7) відсутні підстави для звернення прокурора до суду в інтересах 

держави або для звернення до суду особи, якій законом надано право 

звертатися до суду в інтересах іншої особи; 

8) якщо позовну заяву із вимогою стягнення грошових коштів, яка 

ґрунтується на підставі рішення суб’єкта владних повноважень, подано 

суб’єктом владних повноважень до закінчення строку, визначеного частиною 

другою статті 122 цього Кодексу; 

9) у випадках, передбачених частиною другою статті 123 цього 

Кодексу [103]. 

У свою чергу, ст. 326 КАСУ зазначає, що після закінчення апеляційного 

провадження матеріали справи, крім тих, що зберігаються виключно в 

електронній формі, повертаються до суду першої інстанції, який її розглядав, 

у п’ятиденний строк з дня вручення постанови (ухвали) учасникам справи. 

[103]. 

Пропонуємо внести до КУпАП поправку, якою дозволяється суддям 

апеляційних судів відкривати провадження у справах про притягнення до 

адміністративної відповідальності на підставі визначення про передачу 

справи за підсудністю за наявності заяви адміністративного органу про 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page6#n10834
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran10403#n10403
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran10403#n10403
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran10411#n10411
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притягнення особи до відповідальності і при дотриманні загальних і 

спеціальних вимог, установлених КУпАП і КАСУ. 

Не менш важливою проблемою вдосконалення адміністративно-

процесуального статусу судді апеляційного адміністративного суду є низка 

труднощів, що мають місце в його адміністративно-деліктній діяльності при 

реалізації ним своїх процесуальних прав та обов'язків з підготовки й розгляду 

апеляції. Вони виникають у зв'язку з не зовсім зрозумілою позицією 

законодавця щодо різних строків перегляду рішень окружних 

адміністративних судів в апеляційному провадженні. 

Проблема недосконалості інституту термінів полягає в недостатності 

часу для проведення повноцінного судового розгляду в апеляційному 

провадженні й у багатьох інших складних ситуаціях, що виникають на 

практиці. Перед суддею апеляційного адміністративного суду постає дилема 

або: а) він провадить ретельну підготовку справ до судового розгляду з 

дотриманням усіх правових стадій, але не вкладається у визначений 

законодавством з питань адміністративного судочинства термін розгляду 

справи в апеляційному провадженні, б) або він прагне дотриматися 

встановленного строку, не проводячи ні співбесіди, ні попереднього судового 

засідання. З ураховунням обставини цієї специфіки справ, завантаженості 

суддів і того факту, що значна частина рішень (постанов) окружних 

адміністративних судів виноситься з процесуальними порушеннями, 

здійснення правосуддя в таких справах без неминучого порушення 

законодавства практично неможливо. 

Пропонуємо внести зміни й доповнення у відповідні норми закону про 

зміну встановлених строків перегляду рішень окружних адміністративних 

судів в апеляційному провадженні в бік збільшення або виведення (на рівні 

тлумачення або на законодавчому рівні) строків підготовки із загальних 

термінів розгляду справ. Це дозволить установити самостійні, більш 

обґрунтовані терміни для підготовки справ до розгляду в апеляційному суді 

Для вирішення питання, наскільки саме вони мають бути збільшені, слід 

провести якомога детальне дослідження. З огляду на те, що постанова у 

справі про адміністративне правопорушення не може бути винесена після 

закінчення двох місяців з дня здійснення адміністративного правопорушення, 

можливості для збільшення зазначеного терміну існують. У будь-якому разі 

цього терміну повинно вистачати на підготовку справи до судового розгляду 

й на її повноцінний розгляд. 
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Суміжною проблемою варто назвати зростання суб'єктивізму в судовій 

(у тому числі й адміністративно-деліктній) діяльності суддів, що є наслідком 

неякісного законодавства. При тлумаченні суперечливих законів виникає 

різнобій у судовій практиці апеляційних адміністративних судів. З метою 

вирішення цієї проблеми рекомендується закріпити для апеляційних 

адміністративних судів можливість невідкладного внесення пропозицій щодо 

змін у законодавстві, негайного усунення виявлених при вивченні конкретних 

справ протиріч шляхом створення особливого прискореного механізму їх 

розгляду й закріплення пріоритету законодавчої ініціативи судових органів 

апеляційної інстанції. 

Вимагає вдосконалення й такий елемент адміністративно-

процесуального статусу судді апеляційного адміністративного суду у 

провадженні по справах про адміністративні правопорушення, як 

відповідальність. Дійсно, не зважаючи на всю важливість прийнятих 

законодавчих актів, варто відзначити, що правової бази, яка б повною мірою 

забезпечувала відправлення правосуддя відповідно до Конституції України й 

загальновизнаних норм міжнародного права, й досі не створено. Потребує 

законодавчого регулювання і проблема відповідальності суддів перед 

суспільством за виконання покладених на них повноважень [96, с.155].  

Так, у ст. 108 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

указується, що здійснювати дисциплінарне провадження щодо судді 

покладено на дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя в порядку, 

визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя».  Відповідно до 

ст. 5 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя 

складається з двадцяти одного члена, з яких: десятьох обирає З’їзд суддів 

України з числа працюючих суддів або суддів у відставці, двох призначає 

Президент України, двох обирає Верховна Рада України, двох - З’їзд 

адвокатів України, двох - Всеукраїнська конференція прокурорів, двох - З’їзд 

представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ 

[194, с. 6].  

Проте сам порядок розгляду справ про притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності законодавчо не врегульований, як не 

закріплені й підстави накладення на них дисциплінарного стягнення, критерії 

кваліфікації дисциплінарної провини судд, наприклад, критерії віднесення її 

до суттєвого тяжкого порушення, що вимагає припинення його суддівських 

повноважень. Потрібно також указати на практично повну відсутність 

рекомендацій методичного характеру, які дозволили б правозастосовникові 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-19%20/%20_blank
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(керівникам судів та ін.) зменшити кількість помилок, що допускаються ними 

у процесі оперування правової норми про дисциплінарну відповідальність 

цих служителів закону.  

У зв'язку з наведеним постає необхідність у розробленні й ухваленні 

закону про дисциплінарну відповідальність суддів, у тому числі про порядок 

припинення повноважень останніх, які займаються діяльністю, не сумісною з 

посадою судді, які вчинили протиправні дії, що ганблять честь і гідність судді 

або принижують авторитет судової влади, а все це дозволить систематизувати 

й конкретизувати і їх відповідальність [53, с.96-101]. 

Питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 

у зв’язку з неправильним застосуванням ним правових норм при відправленні 

правосуддя, на нашу думку, може мати місце тільки у випадках доведення 

умисності й неодноразовості допущення таких порушеннь, незважаючи на те, 

що судами вищестоящих інстанцій такі помилки судді, як правило 

виправлялись. Лише за наявності зазначеного можна вести мову про 

порушення суддею присяги, текст якої закріплено у ст. 57 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів», бо інакше притягнення представника 

судових органів до дисциплінарної відповідальності за неналежне (з точки 

зору інших осіб) застосування законодавства при відправленні правосуддя 

є явним порушенням норм указаного Закону. 

Окрім зазначених випадків порушення законодавства, підставами для 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності є недотримання ним 

правил суддівської етики, оскільки, як пише Л. Є. Виноградова суддя, який 

допустився аморального прояву, підриває авторитет судової влади, викликає 

сумнів у справедливості, неупередженості й можливості його діяльності [55, 

с. 289-291]. 

Зважаючи на викладене вище,  висловлюємо солідарність з позицією А. 

О. Селіванова, який перконує, що для встановлення підстав відповідальності 

суддів, дії яких підпадають під дисциплінарну відповідальність за допущені 

порушення при здійсненні судочинства, необхідно з урахуванням 

об’єктивних чинників визначити й розмежувати категорії дисциплінарного 

вчинку і судової помилки, за які на суддів кваліфікаційними комісіями й 

Вищою радою юстиції не накладаються стягнення в порядку застосування 

дисциплінарних проваджень [213, c. 68]. Поряд із цим слід ураховувати й 

вимоги принципу I (2) а (і), d Рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи 

№ R (94) 12, що факт перегляду, зміни чи скасування судового рішення 

апеляційною інстанцією не може бути підставою для порушення 
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дисциплінарного провадження щодо судді суду першої інстанції. У той же час 

відповідно до прийнятої Європейською асоціацією суддів Резолюції по 

дисциплінарному провадженню стосовно суддів (2006 р.) будь-яка спроба 

представників законодавчої й виконавчої влади притягти суддю до 

дисциплінарної відповідальності за ухвалення конкретного рішення не 

є оправданим втручанням у судовий процес і складає пряму загрозу 

незалежності суддів [201]. 

Як вбачається, притягнення судді даної інстанції  до дисциплінарної 

відповідальності з приводу скасування ними чи зміни судового рішення або 

з підстав припущення щодо незаконності й необґрунтованості ухваленного 

ним акта правосуддя суперечить міжнародно-правовим актам, якими 

встановлено стандарти дисциплінарної відповідальності суддів. 

Як констатує В. Валанчус, у більшості зарубіжних країн підстави 

дисциплінарної відповідальності суддів включають учинення цими 

представниками судових органів протизаконних діянь, порушення ними 

етичних стандартів, що застосовуються до них, або невиконання або 

неналежн виконання правил неприпустимість поєднання суддівської 

діяльності з іншими видами останньої (приміром, їх діяльність у політичних 

партіях, що прямо заборонено п. 4 ст. 54 Закону України «Про статус суддів» і 

ч. 2 ст. 113 Конституції Литовської Республіки, тощо). Дисциплінарна 

відповідальність суддів тісно пов’язана з вимогами до суддівської етики і 

згідно з формулюванням Європейського суду з прав людини до їх 

«об’єктивної безсторонності»  [51, с. 102–104]. 

За вимогами щодо принципу суддівської незалежності цілком очевидним 

є те, що скасування або перегляд судового рішення в апеляційному порядку 

само по собі не може служити належною підставою для притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності. Згадувана Рекомендація Комітету міністрів 

РЄ № R (94) 12 установлює: (а) «…рішення суддів не повинні розглядатися як 

предмет будь-якого перегляду, за винятком здійсненого в межах апеляційного 

провадження, передбаченого законом»; (б) «…судді повинні мати повну 

свободу вирішувати справи безсторонньо, відповідно до їх переконання та 

власного тлумачення певних фактів, а також відповідно до правил, 

встановлених чинним законодавством»; (в) «…суддів не слід зобов’язувати 

давати пояснення щодо конкретних обставин справи будь-кому, за винятком 

представників судової влади» [51, c. 103]. 

Нагадаймо і про такі недоліки сучасного законодавства щодо правового 

статусу українських суддів, як брак установленої законом дефініції поняття 
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«статус суддів» а також невизнання наявності різноманіття статусів суддів; 

недостатність регламентації гарантій їх правового статусу й відповідальності. 

Основними причинами вказаних недоліків вбачається поспіх і 

непослідовність проведення судової реформи, й неповне, можна сказати 

неналежне дослідження в українській правовій доктрині такої важливої 

категорії, як статус суддів. 

Підтримка стабільного правового порядку в державі передбачає 

активні, відповідаючі законодавству, чіткі й несуперечливі дії суддів 

апеляційних адміністративних судів в питаннях попередження 

правопорушень, з одного боку, й  захисту порушених прав і свобод фізичних 

та юридичних осіб незаконним притягненням їх до адміністративної 

відповідальності - з другого. 

Найефективнішим та найдієвишим засобом у сфері профілактики 

правопорушень, а також захисту прав і свобод громадян виступає судовий 

розгляд протиріч в апеляційному провадженні, належним чином 

підготовлений і проведений з дотриманням усіх вимог законодавства й 

винесення на цій підставі законного й обґрунтованого судового акта. 

 

       Висновки до розділу 3 

 

      В результаті ретельного вивчення  питань, що ввійшли до цього розділу, 

пропонується відповідні висновки: 

1. Існує необхідність підвищення ефективності апеляційного 

провадження, об’єктом якого не може бути бездіяльність суду першої 

інстанції. Пропонується розширити коло судових ухвал як об’єктів 

апеляційного оскарження з метою забезпечення реалізації конституційних 

прав на оскарження судових рішень суб’єктами адміністративних 

процесуальних правовідносин. З огляду на наведене зазнали критики 

законодавчі обмеження щодо оскарження рішень апеляційного суду по 

окремих категоріях адміністративних справ. 

2. Процеси  підвищення ефективності апеляційного провадження  і 

продуктивності інструменту оптимальної юридичної протекції полягають у 

захисті прав  людини і громадянина відповідно до ст. 13 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод. Ефективність апеляційного 

провадження визначається рухом адміністративної справи в суді апеляційної 

інстанції й функцією цього суду в дотриманні принципів верховенства права 

й законності при відправленні правосуддя. Існує доволі високий рівень 
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впливу рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи на національне 

процесуальне законодавство, зокрема (Рекомендації N (94) 12 «Незалежність, 

дієвість і роль суддів»). У межах проблем ефективності апеляційного 

провадження обґрунтовується важливість удосконалення реалізації 

учасниками апеляційного провадження своїх диспозитивних прав. 

Рекомендується покращити процедуру підготовки справи до судового 

розгляду, сам розгляд апеляційної скарги в суді апеляційної інстанції з 

позицій Європейського суду з прав людини, а також зміст рішення 

апеляційного суду. В окремих випадках вбачається доцільним закріплення за 

апеляційним судом повноваження, спрямованого на скасування рішення суду 

першої інстанції і повернення йому справи на новий розгляд. 

3. Оптимізація ефективності перегляду рішень окружних 

адміністративних судів в апеляційному провадженні є одним із засобів 

виконання апеляційним судом завдань адміністративного судочинства. Від 

належної реалізації цим судом механізму розгляду адміністративної справи за 

апеляційною скаргою залежить ефективність поновлення прав, свобод чи 

інтересів учасників адміністративних правовідносин.  

4. Порядок розгляду справи про притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності в законодавстві не врегульовано, підстави накладення 

дисциплінарного стягнення не закріплені, критерії кваліфікації 

дисциплінарної провини судді (наприклад, критерії віднесення її до 

суттєвого, тяжкого порушення, що вимагає припинення його повноважень) 

чітко не визначені. Підкреслюємо практично повну відсутність рекомендацій 

методичного характеру, які дозволили б правозастосовникам  відчутно 

зменшити кількість помилок, що допускаються ними у процесі оперування 

правовою нормою про дисциплінарну відповідальність цих представників 

судової влади.  

5. Необхідно розробити й ухвалити закон про дисциплінарну 

відповідальність суддів, який містив би положення про порядок припинення 

повноважень тих суддів, які займаються діяльністю, несумісною з їх 

посадою, або які вчинили протиправні дії, що ганблять честь і гідність судді 

або принижують авторитет судової влади. А все це дозволить 

систематизувати й конкретизувати відповідальність цих представників 

судової влади. 

6. Основною причиною таких недоліків сучасного законодавства, як 

брак установленої законом дефініції поняття «статус суддів», невизнання 

наявності різноманіття їх статусів, недостатня регламентація гарантій їх 
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правового статусу й відповідальності пояснюється тим, що в українській 

правовій доктрині ця категорія досліджена фрагментарно. 

7. Підтримка стабільного правового порядку в державі передбачає 

активні, чіткі, несуперечливі й відповідаючі нормам законодавства дії судді, у 

тому числі апеляційних адміністративних судів, стосовно попередження 

правопорушень, з одного боку, і щодо захисту порушених прав та свобод 

фізичних і юридичних осіб незаконним притягненням їх до адміністративної 

відповідальності - з другого. 

8. Найбільш ефективнішим і найдієвишим засобом у сфері захисту прав 

і свобод учасників адміністративних правовідносин служить належним 

чином підготовлений і проведений з дотриманням усіх вимог законодавства 

судовий розгляд протиріч в апеляційному провадженні, а також винесення 

адміністративним апеляційним судом на підставі цього законного й 

обґрунтованого рішення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є кваліфікаційною науковою працею, містить доктринальні 

положення й обґрунтовані вченими-процесуалістами результати в галузі 

адміністративного процесуального права. Вона вирішує важливе наукове 

завдання правового забезпечення перегляду в апеляційному порядку судових 

рішень в адміністративному судочинстві. За наслідками дослідження 

сформульовані нижченаведені висновки. 

1. Визначено етапи історико-соціальних передумов виникнення 

апеляційного провадження в адміністративному судочинстві й окреслено 

періоди становлення вітчизняного апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві. 

2. Виокремлено відповідні ознаки сучасного вітчизняного інституту 

апеляції, а саме:  

– апеляційне провадження являє собою процедуру перегляду 

апеляційним судом рішення суду першої інстанції, яке не набрало законної 

сили, щодо правильності встановлення фактів і застосування права. Винятком 

може бути перегляд рішення, яке набрало законної сили, якщо суд 

апеляційної інстанції поновив строк апеляційного оскарження;  

– перегляд рішення суду першої інстанції здійснюється колегією 

апеляційного суду у складі трьох суддів, які мають спеціальну освіту й 

позитивний досвід відправлення правосуддя;  

– подання апеляційної скарги та її розгляд в апеляційному суді 

зупиняє набрання чинності рішенням суду першої інстанції та його 

виконання, крім випадків вимоги негайного виконання цього рішення;  

– з моменту оголошення судом апеляційної інстанції власного 

рішення останнє набирає чинності і вступає в законну силу рішення суду 

першої інстанції. 

3. Встановлено, що перегляд рішень окружних адміністративних судів в 

апеляційному провадженні – це комплексний адміністративно-правовий 
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режим, що полягає: а) в установленому порядку здійснення суддями 

апеляційних судів адміністративно-деліктної діяльності; б) нормативно-

сформульованих правилах позовного провадження у вигляді дозволів, 

заборон і детальних розпоряджень; в) провадженні у справах, що випливають 

з адміністративних та інших публічних правовідносин в апеляційно-

процесуальному законодавстві; г) правилах провадження у справах про 

адміністративні правопорушення в адміністративному законодавстві.  

4. Визначено, що структура адміністративно-правового режиму 

перегляду рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 

провадженні становить комплекс таких основних елементів:  

– норми права, що визначають статус суддів апеляційних судів, які 

розглядають справи про адміністративні правопорушення, і що 

регламентують порядок виконання цими суддями адміністративно-

процесуальної діяльності;  

– відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією норм права, в 

тому числі норм, що передбачають можливість застосування заходів 

адміністративного чи іншого державного примусу, призначення покарання, 

порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення, дії 

апеляційного судді, порядок оскарження;  

– цільовою установкою відповідного адміністративно-правового 

режиму є завдання, для забезпечення якого він і вводиться. 

5. З’ясовано, що норми міжнародного права щодо організаційно-

правового забезпечення апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві в зарубіжних країнах мають певний вплив на регулювання 

українського апеляційного провадження. Сформульовано теоретичні 

концепти з удосконалення вітчизняного законодавства в цій сфері. Деякі 

науковці критично ставляться до імплементації окремих рекомендацій 

Комітету міністрів Ради Європи. Беззастережне їх дотримання не може бути 

ефективним з огляду на специфіку національного законодавства і сталість 

вітчизняної судової практики.  
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6. Обґрунтовано потребу зміни строків і порядку апеляційного 

оскарження на законодавчому рівні. Право на апеляційне оскарження 

рішення суду першої інстанції виступає невід’ємним елементом права на 

судовий захист. Апеляційне оскарження й порядок його реалізації вимагають 

відповідного обмеження прокурора та інших осіб, які захищають у процесі, 

так би мовити, «чужий» інтерес, у реалізації ними права такого оскарження. 

Законодавство України не містить переліку ознак, які б характеризували 

процесуально-правову заінтересованість суб’єктів адміністративних 

правовідносин в оскарженні судових рішень, тобто осіб, які подають 

апеляційну скаргу.  

7. Наголошено на необхідності розширення правових меж суб’єктів 

адміністративних правовідносин щодо апеляційного оскарження рішень 

адміністративного суду першої інстанції, які не вступили в законну силу. 

Зокрема, це стосується питань: а) затвердження мирової угоди; б) відмови в 

допуску заінтересованої особи до участі у справі; в) розпорядження 

наявними речовими доказами; г) відмови у припиненні провадження у справі; 

д) відмови в задоволенні клопотання позивача про зміну предмета або 

підстави позову; е) залишення позовної заяви без руху. 

8. Надано аргументацію стосовно того, що необхідно підвищити рівень 

ефективності апеляційного провадження, до об’єктів якого не належить 

бездіяльність суду першої інстанції. Важливо розширити коло підстав для 

перегляду судових рішень як об’єктів апеляційного оскарження з метою 

більш повного забезпечення реалізації конституційних прав суб’єктами 

адміністративних процесуальних правовідносин. Зазнали критики наявні 

законодавчі обмеження щодо оскарження рішень апеляційного суду щодо 

окремих категорій адміністративних справ. 

9. Встановлено, що оптимізація ефективності перегляду рішень 

окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні є одним із 

засобів виконання апеляційним судом завдань адміністративного 

судочинства. Від належної реалізації цим судом механізму розгляду 
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адміністративної справи за апеляційною скаргою залежить ефективність 

поновлення прав, свобод чи інтересів учасників адміністративних 

правовідносин.  

10. Визначено, що є потреба в розробленні й ухваленні закону про 

дисциплінарну відповідальність суддів з огляду на проблемні питання щодо 

порядку припинення повноважень тих суддів, які займаються діяльністю, 

несумісною з їхньою посадою, або які вчинили протиправні дії, що ганьблять 

честь і гідність судді або знижують авторитет судової влади взагалі. Усе це 

дозволить систематизувати й конкретизувати відповідальність цих 

служителів закону. 

11. Наголошено на тому, що такі проблемні питання, як: відсутність 

установленої законом дефініції поняття «статус суддів», невизнання 

наявності різноманіття їхніх статусів; недостатня регламентація гарантій 

правового статусу й відповідальності суддів, є основними недоліками 

сучасного законодавства в аспекті правового статусу представників судової 

влади. Однією з причин виникнення цих прогалин є неповне, фрагментарне 

дослідження у вітчизняній правовій доктрині такої категорії, як «статус 

суддів». 

12. З’ясовано, що підтримка стабільного правового порядку в державі 

передбачає активні, такі, що відповідають законодавству, чіткі й 

несуперечливі дії суддів у тому числі й апеляційних адміністративних судів 

щодо попередження правопорушень, з одного боку, і щодо захисту 

порушених прав та свобод фізичних і юридичних осіб від незаконного 

притягнення їх до адміністративної відповідальності – з іншого. 

13. Встановлено, що одним із найефективніших і найбільш дієвих 

засобів у сфері захисту прав і свобод учасників адміністративних 

правовідносин слід вважати належним чином підготовлений і проведений з 

дотриманням усіх вимог законодавства судовий розгляд суперечностей в 

апеляційному провадженні, а також винесення адміністративним 

апеляційним судом на підставі цього законного й обґрунтованого рішення. 
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