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АНОТАЦІЯ 

 

Гавалешко П. С. Особливості доказування в суді апеляційної інстанції: 

адміністративно-правове дослідження. – 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, Запоріжжя, 

2022. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та подано нове 

вирішення важливого наукового завдання, що полягає у формуванні цілісної 

концепції адміністративно-правового регулювання процесу доказування в 

суді апеляційної інстанції.  

Доведено, що апеляційне провадження виступає як національний засіб 

юридичного захисту прав і свобод людини. Підкреслено, що в 

адміністративному процесі апеляція є самостійною стадією, яка являє собою 

діяльність суду за умов подання апеляційної скарги особами, які беруть 

участь у справі. Зазначено, що метою подання такої скарги є перевірка 

законності й обґрунтованості рішень суду першої інстанції. 

Охарактеризовано апеляційне провадження як порядок, який встановлений 

адміністративно-процесуальним законодавством для оскарження рішень суду 

першої інстанції. Розглянуто два види апеляції – повну і неповну. Окреслено 

їх характерні ознаки і відмінності. При цьому взято до уваги межі повторного 

розгляду справи.  

Наголошено, що інститут забезпечення доказів в апеляційній інстанції 

спрямований на забезпечення нормального здійснення процесу доказування 

шляхом збирання й закріплення доказів, якщо існують обставини, які під час 

судового розгляду справи можуть унеможливити або ускладнити надання 

потрібних доказів. Доказування – метафізична та історична реальність, 

унікальні і водночас закономірно виникаючі суспільні відносини, соціальна 
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природа яких полягає в потенційній здатності людства, спираючись у своїй 

діяльності на таку соціальну цінність як досвід, вибудувати певну систему 

цінностей, однією з яких є можливість пізнання світу шляхом 

процесуального доказування. Таке доказування – це властивий соціальній 

природі людини засіб і необхідна умова функціонування високорозвиненої 

соціальної спільності, а також засіб загального зв’язку (комунікації), що 

виникає між високоорганізованими людьми в процесі розв’язання певних 

категорій соціальних конфліктів. 

Досліджено пізнання фактів як основу доказової діяльності в 

адміністративному процесі. Акцентовано, що на сучасному етапі розвитку і 

становлення наукових концепцій інституту доказування в апеляційній інстанції 

ведеться активний пошук найбільш оптимальної та ефективної моделі 

адміністративного судочинства. Така ситуація свідчить про те, що питання про 

вдосконалення апеляційного судочинства в Україні ще досить довго буде 

відкритим й актуальним і в наукових колах, і для законодавця та 

правозастосувача. Охарактеризовано докази з позиції трьох елементів: змісту, 

процесуальної форми та процесуального порядку одержання, дослідження й 

оцінки доказів. Для процесуального доказування характерні такі аспекти: 

директивний, відповідно до якого процесуальне доказування розуміється як 

реальний засіб, що має матеріальну складову вже в силу того, що вона є 

обов’язковим навиком соціуму; технологічний – сукупність соціальних 

практик, що дозволяють реалізувати компетенцію державної влади в рамках 

вирішення конфліктних ситуацій; комунікативний – доказування – це мова, 

зрозуміла всім суб’єктам державно-правового владовідношення. 

Процесуальними формами доказів є засоби доказування, тобто такі способи 

фіксації, об’єктивації та збереження інформації про факти й обставини, які 

мають значення для вирішення справи, що використовуються під час 

збирання, подання, дослідження й оцінки доказів. З огляду на це доказування 

мають свою структуру, в основі якої лежать: їх легітимність, авторитет 

судової практики, оснований на суворому слідуванні правилам.  
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Відзначено, що докази в адміністративних справах відповідають 

загальній теорії доказування в судовому процесі, щоправда, мають певні 

особливості. Зміст й обсяг доказування, види і кількість доказів в 

адміністративній справі залежать від предмета доказування. Предмет 

доказування, обсяг доказів, як правило, формуються в адміністративному 

суді першої інстанції і після стадій першої інстанції – не змінюються. 

Предмет доказування містить: обставини, які підтверджують вимоги позову; 

обставини, які підтверджують заперечення проти позову; обставини, які 

мають інше значення для розгляду справи і повинні бути встановлені 

(зокрема, адміністративна процесуальна правосуб’єктність). Другий 

компонент предмета доказування – визнані, загальновідомі та преюдиціальні 

факти. Суд встановлює предмет доказування на основі застосовної норми 

матеріального права до спірних матеріальних правовідносин, враховуючи 

вимоги та заперечення сторін. При встановленні фактів предмета 

доказування суд визначає, у чому полягає зміст спірного права. 

Адміністративному праву властива велика кількість ситуаційних норм, які 

входять до складу відносно визначених норм при застосуванні яких суд 

конкретизує спірне право чи зміст спірних прав та обов’язків, вирішуючи 

справу з урахуванням її обставин.  

З’ясовано, що пoняття пpедметa дoкaзувaння тicнo пoв’язaне з 

пoняттям меж дoкaзувaння. Пiд межaми дoкaзувaння визначено тaкий oбcяг 

дoкaзoвoгo мaтеpiaлу, який зaбезпечує нaдiйне i дocтoвipне вcтaнoвлення вciх 

oбcтaвин, щo вхoдять дo пpедметa дoкaзувaння. Це oбcяг дoкaзoвoгo 

мaтеpiaлу (дoкaзiв та їх джеpел), що зaбезпечує нaдiйне, дocтoвipне 

вcтaнoвлення вciх oбcтaвин cпpaви i вжиття пpoцеcуaльних зaхoдiв для 

зaпoбiгaння адміністративним правопрушенням. Межi дoкaзувaння є piзними 

в кoжнiй адміністративній cпpaвi. Oднaк вoни oбoв’язкoвo мaють 

зaбезпечувaти зaкoннicть й oбґpунтoвaнicть ухвалених у cпpaвi 

пpoцеcуaльних piшень. Нacлiдкoм непpaвильнoгo визнaчення меж 

дoкaзувaння мoже бути неoбґpунтoвaне звуження aбo poзшиpення пpoцеcу 



5 

дoкaзувaння. Пpичoму для адміністративного пpoцеcу негaтивним є як 

пеpший, тaк i дpугий нacлiдoк. Межi дoкaзувaння в cудoвoму poзглядi 

адміністративної cпpaви мoжуть не збiгaтиcя внacлiдoк: неoбхiднocтi 

пеpевipки на cтaдiї cудoвoгo poзгляду нoвих веpciй; неoднaкoвocтi 

визнaчення пpедметa дoкaзувaння; piзницi в oцiнцi нaлежнocтi, дoпуcтимocтi, 

дocтoвipнocтi тa дocтaтнocтi дoкaзiв. 

Зроблено висновок, що на сучасному етапі розвитку і становлення 

наукових концепцій про інститут апеляції ведеться активний пошук 

найбільш оптимальної та ефективної моделі адміністративного судочинства. 

Така ситуація свідчить про те, що питання про вдосконалення апеляційного 

судочинства в Україні ще досить довго буде відкритим й актуальним і в 

наукових колах, і для законодавця та правозастосувача. При вдосконаленні 

загального механізму визначення предмета доказування в адміністративному 

процесі варто брати до уваги складності врахування судом предмета 

доказування при встановленні фактичних складів з конкретизацією, а також у 

фактичних складах при прогалинах та колізіях у праві за відповідного 

застосування норм адміністративного права. Удосконалення інституту 

оскарження в адміністративно-деліктному процесі є одним із вирішальних 

чинників, що забезпечує підвищення ефективності правозастосовної 

діяльності й дотримання законності в адміністративному провадженні.  

Ключові слова: адміністративний процес, апеляційна система, 

апеляційне доказування, апеляційне провадження, апеляційне судочинство, 

апеляція, докази, інститут апеляційної скарги, перегляд судових рішень, 

права людини, суддівський розсуд, судові помилки, юридичні гарантії. 
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ANNOTATION 

 

Havaleshko P.S. Particularities of proof in the court of appeal: 

administrative law research. – Qualification scientific work on the rights of the 

manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Law: Specialty 12.00.07 – 

administrative law and process; finance law; information law. – Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2022.  

The dissertation provides theoretical generalization and proposes a 

pioneer solution for an important scientific task which involves shaping a 

holistic concept of administrative regulation of proof in the court of appeal.  

It was proved that an appeal proceeding is a national means of the legal 

defense of human rights and freedoms. The paper highlights that in 

administrative process, an appeal is an independent stage which is the court 

activity upon filing an appeal by persons participating in the case. It is noted 

that the goal of lodging a complaint is to verify the legality and validity of a 

judgment rendered by the court of first instance. Appeal proceedings as a 

procedure established by administrative procedural legislation for appealing 

against the decisions of the court of first instance were characterized. Two types 

of appeal – full and partial – were considered. Their outstanding characteristics 

and differences were outlined. At the same time, limits of retiral were taken into 

account. 

It was emphasized that the institution of securing evidence in the appeal 

body focuses on maintaining an adequate process of proving by evidence 

collection and reinforcement under circumstances which can make it impossible 

or complicate the submission of the necessary evidence during the trial. Proving 

is a metaphysical and historical reality, unique and, at the same time, naturally 

occurring social relations, the social nature of which entails the potential ability 

of humanity, relying in its activities on such a social value as experience, to 

build a particular system of values, one of which is the possibility of knowing 
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the world through procedural proof. That sort of proof is a means inherent in the 

social nature of man and a necessary condition for the functioning of a well-

developed social community, as well as a means of general connection 

(communication) arising between highly organized people in settling some 

categories of social conflicts. 

Knowledge of facts as the basis of evidentiary activity in administrative 

process was studied. It is highlighted that at the modern stage of development 

and formation of scientific concepts of the proof institution, the appeal instance 

is actively looking for the most optimal and effective model of administrative 

proceedings. Such a situation shows that the issue of improving the appellate 

judiciary in Ukraine will be open and relevant for quite a long time, both in 

academic communities and for legislators and law enforcers. Evidence was 

characterized from the perspective of three elements: content, procedural form 

and procedural order of receiving, examination and evaluation of evidence. 

Procedural proof has the following distinctive aspects: directive – procedural 

proof is understood as an actual means which has a substantial component due 

to the fact that it is a mandatory skill of society; technological – a set of social 

practices which allow realizing the competence of state authorities within the 

framework of resolving conflict situations; communicative – proving – is the 

language understood by all subjects of state-legal relations of power. Procedural 

forms of evidence are means of proving, that is, such ways of fixation, 

objectivation, and storage of data about facts and circumstances relevant to 

solving a case used during collection, submission, examination, and evaluation 

of evidence. In this context, proof has its own structure which relies on its 

legitimacy and authority of judicial practice based on strict compliance with 

rules. 

It is marked that evidence in administrative cases corresponds to the 

general proof theory of evidence in the judicial trial, although it has some 

peculiarities. The content and scope of proof, types and amount of evidence in 

an administrative case depend on the fact in proof. As a rule, the fact in proof 
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and evidence scope are formed in the court of first instance and remain the same 

after the first-instance stage. The fact in proof comprises circumstances 

confirming the claim requirements; circumstances that confirm objections to the 

claim; circumstances that have a different significance for case consideration 

and must be established (in particular, administrative procedural legal capacity). 

The second component of the fact in proof is recognized, well-known, and 

prejudicial facts. The court specifies the fact in proof based on the rule of 

substantive law applicable to disputed substantial legal relations, taking into 

account the demands and objections of the parties. When establishing the facts 

of the subject in proof, the court specifies the disputed right. Administrative law 

is characterized by numerous situational norms, which are part of relatively 

defined norms assisting the court in clarifying the disputed right or the content 

of disputed rights and obligations and hence solving the case given its 

circumstances.  

It was found that the concept of the fact in proof is closely related to the 

concept of limits of proof. The latter is defined as a volume of evidentiary 

material which ensures a reliable and accurate establishment of all 

circumstances that are part of the fact in proof. It is the volume of evidentiary 

material (evidence and its sources) which ensures a reliable and accurate 

establishment of all circumstances and taking of procedural measures to prevent 

administrative offenses. Limits of proof vary in every administrative case. 

However, they must ensure the legality and validity of the procedural 

documents adopted in the case. Incorrect identification of proof limits can cause 

unreasonable narrowing or broadening of the proof process. Moreover, both 

effects are negative to the administrative process. The limits of proof in judicial 

consideration of an administrative case may differ due to the need for 

clarification of new versions at the stage of judicial examination; 

inconsistencies in the definition of the fact in proof; variation in assessing the 

relevance, admissibility, authenticity, and sufficiency of evidence. 
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It was concluded that when improving the general mechanism for 

determining the fact in proof in administrative proceeding, it is necessary to 

take into account the complexity of the court’s consideration of the fact in proof 

while establishing actual set of facts with specification, as well as in case of law 

gaps and conflicts with the appropriate application of administrative law norms. 

Improvement of the institution of appeal in the administrative-tort process is 

one of the decisive factors that ensures the enhancement of law enforcement 

activities and compliance with the legality of administrative proceedings.  

Key words: administrative process, appeal judiciary, appeal proceedings, 

appeal proof, appeal system, appeal, evidence, human rights, institution of 

appeal, judicial discretion, judicial errors, legal guarantees, retrial. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Однією з гарантій забезпечення захисту прав і 

свобод людини та громадянина України в адміністративному судочинстві є 

можливість апеляційного оскарження рішень судів першої інстанції, що не 

набрали законної сили, та розгляд цих скарг апеляційними судами. З 

огляду на це контрольна функція суду апеляційної інстанції потребує 

глибокого вивчення та якісно нового осмислення, метою яких є 

вдосконалення й підвищення ефективності апеляційного провадження. 

Проблеми реалізації чинного адміністративно-процесуального закону, 

численні законопроєктні пропозиції вказують на недостатню ефективність 

судової системи та контролю в адміністративному судочинстві, 

формалізацію процесу ухвалення відповідних процесуальних рішень. Це 

також може свідчити про те, що процес реформування інституту судового 

контролю триває, відбувається пошук шляхів його вдосконалення, 

створення доступної та ефективної системи судочинства, що відповідає 

європейським цінностям і стандартам захисту прав людини в Україні, які 

визначаються насамперед Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. та протоколами до неї, а також актами 

органів Ради Європи. Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи дають 

підстави стверджувати, що судовий контроль, як правило, повинен 

завершуватися апеляційною інстанцією. Особливе місце в цьому процесі 

відводиться доказам. 

У теорії та практиці адміністративного процесу тема доказування  є 

однією з найважливіших. Це пояснюється тим, що під час 

адміністративного судочинства розглядаються справи, які вирішують долю 

людини. І від того, наскільки точно й повно буде досліджено всі матеріали 

справи та чи буде додержано вимоги закону, буде залежати правильність 

рішення суду. Тому сучасний стан адміністративного законодавства 

свідчить про постійний пошук законодавцем оптимальних шляхів 
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перегляду судових рішень. Зміни, що були внесені до Кодексу 

адміністративного судочинства України (далі – КАС України) у 2017 р., 

зумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження, адже з 

внесенням цих змін та визнанням такими, що втратили чинність, окремих 

законодавчих актів істотно змінилася система перегляду судових рішень в 

адміністративному судочинстві. Раніше перегляд судових рішень, які не 

набрали законної сили, був можливий в апеляційному та касаційному 

порядку, а тепер такі рішення переглядаються в апеляційному порядку, 

натомість у касаційному – лише ті рішення, які набули законної сили. 

Окрім того, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень» від 30 листопада 2021 р. № 1914-

IX з 1 січня 2022 р. змінено вимоги до надання суб’єктом владних 

повноважень доказів на розгляд суду, а саме доповнено ч. 2 ст. 77 КАС 

України абзацом другим, відповідно до якого суб’єкт владних 

повноважень повинен подати суду всі наявні в нього документи та 

матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. До 1  січня 

2022 р. в таких справах суб’єкт владних повноважень не міг посилатися на 

докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за 

винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих 

заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, проте вони 

не були отримані з незалежних від нього причин. 

Отже, процес доказування є центральним на всіх стадіях 

адміністративного судочинства. Провадження в суді апеляційної інстанції 

не є винятком, незважаючи на контрольно-перевірочний характер цієї 

стадії. Доказування в адміністративному судочинстві охоплює такі 

елементи доказової діяльності, як збирання, перевірка та оцінка доказів 

(глава 5 КАС України). При цьому істотні зміни у процедурі доказування 

під час перегляду судових рішень вимагають серйозного осмислення не 

лише вченими-теоретиками, а й практиками. Найбільший інтерес 
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становлять питання дослідження судом апеляційної інстанції нових 

доказів, поданих сторонами. Окрім того, важливим для правозастосовної 

практики є питання про те, чи можуть нові докази дати можливість суду 

апеляційної інстанції встановлювати обставини адміністративної справи, 

які не було виявлено під час попереднього розслідування, розгляду та 

вирішення справи судом першої інстанції, або підтверджувати лише 

раніше відомі докази. Істотним чинником, що впливає на доказування, є 

положення КАС України, відповідно до якого докази, які не було 

досліджено судом першої інстанції (нові докази), приймаються судом, 

якщо особа, яка заявила клопотання про їх дослідження, обґрунтувала 

неможливість їх подання до суду першої інстанції з причин, що не 

залежать від неї, і суд визнає ці причини поважними. 

Від того, наскільки точно слідуватиме суд апеляційної інстанції 

нормам адміністративно-процесуального закону, правовим позиціям 

Конституційного Суду України та роз’ясненням Пленуму Верховного 

Суду, буде залежати ефективність апеляційного перегляду в 

адміністративному судочинстві. Тож судам апеляційної інстанції потрібно 

подолати ситуацію, що склалася з дослідженням доказів в апеляційному  

провадженні, інакше мети, задля досягнення якої було встановлено єдиний 

для всіх судів загальної юрисдикції апеляційний порядок перевірки 

судових рішень в адміністративних справах, а саме підвищення 

гарантованого Конституцією України рівня судового захисту прав, свобод 

і законних інтересів громадян та організацій, залучених до сфери 

адміністративного судочинства, не буде досягнуто. Отже, введена в 

законодавство України модель апеляційного провадження потребує 

вдосконалення. Серед проблем оцінки доказів судом апеляційної інстанції 

варто назвати відсутність чіткого алгоритму дій, що негативно впливає на 

однозначність формування внутрішнього переконання суддів апеляційної 

інстанції та не дає змогу остаточно дати відповідь на запитання щодо 

правосудності (неправосудності) оскарженого судового рішення. 
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Дисертація акумулювала науковий матеріал, який послугував її 

дослідницькою основою та дав можливість зберегти наступність у 

розвитку адміністративно-правової науки. Теоретичну основу 

дисертаційного дослідження становлять праці представників різних 

галузей юридичної науки, зокрема цивільного, кримінального, 

господарського права. Проблемі доказів і доказування присвячені роботи 

A. Chayes, K. Clermont,  D. Kennedy, J. Langbein та інших закордонних 

учених. У працях таких зарубіжних авторів, як M. Damaska, R. Eades, 

R. Freer, B. Gorod, S. Haack, H. Ho, M. Reimann, R. Zimmermann та інші, 

досліджуються проблеми визначення сутності понять «апеляція», 

«апеляційна скарга». Питання розроблення теоретичних основ доказування 

в апеляційній інстанції розкрите в роботах таких зарубіжних дослідників, 

як C. Huff, R. Sedler, E. Sward та інші. Проблеми практичної реалізації 

доказів в апеляційній інстанції висвітлено у працях P. Achinstein, I. Dennis, 

R. Galloway, B. Gorod, L. Loevinger.    

Серед вітчизняних учених найбільшої уваги варті наукові роботи, що 

присвячені сфері адміністративного права, таких учених, як В.  Авер’янов, 

О. Бандурка, Я. Берназюк, Ю. Битяк, І. Болокан, О. Бондар, І. Бондаренко, 

Н. Бортник, М. Віхляєв, В. Галунько, В. Гордєєв, В. Дубинський, 

М. Коваль, І. Ковбас, Т. Коломоєць, В. Колпаков, В. Кравчук, 

О. Кузьменко, В. Перепелюк, Ю. Пирожкова, О. Пунда, Т. Рекуненко, 

С. Стеценко, А. Шарая, А. Школик, а також праці, у яких безпосередньо 

відображена сфера доказування в адміністративному процесі, авторами 

яких є С. Брайченко, Д. Вінницький, В. Доненко, О. Дубенко, 

Я. Калмикова, І. Козинець, А. Комзюк, І. Корецький, С. Маркін, 

М. Мельник, О. Нечитайло, О. Умнова, В. Шкарупа та інші. Також на 

значущість інституту апеляції вказує багато вчених, які досліджували 

проблеми доказів і доказування в адміністративному процесі. Особливу 

увагу приділено публікаціям В. Бевзенка, М. Джафарової, Я. Калмикової, 

які було взято за основу у процесі викладу питань у більшості структурних 
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елементів дисертації. Однак, попри вагомі напрацювання у сфері 

адміністративно-правового регулювання апеляційного оскарження та 

доказування в суді апеляційної інстанції, в адміністративному процесі ці 

питання було досліджено поверхово. Самостійного наукового дослідження 

щодо поняття та змісту доказування в суді апеляційної інстанції немає, 

тому це питання потребує спеціального аналізу з огляду на соціальну 

значущість і недосконалість його адміністративно-правового регулювання.  

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

Дисертацію виконано з урахуванням положень Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII, указів 

Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів» від 10 травня 2006 р. № 361/2006 та «Про Стратегію розвитку 

системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки» 

від 11 червня 2021 р. № 231/2021. Роботу виконано відповідно до 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр., 

затверджених постановою Загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 3 березня 2016 р.; Плану заходів з виконання 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-р; Плану наукових 

досліджень Запорізького національного університету на 2020–2025 рр.; 

комплексних наукових проєктів «Основні напрямки удосконалення 

законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем теорії 

адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на підставі системного аналізу наукових і нормативних джерел 

та матеріалів судової практики обґрунтувати концептуальну модель 
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доказів і доказування в суді апеляційної інстанції, що пов’язані з 

розглядом справ адміністративними судами, та механізм їх зібрання й 

подання до суду, а також виокремити проблеми нормативного закріплення 

та практичної реалізації зазначених питань, сформулювати пропозиції 

щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики його 

застосування. 

Для досягнення вказаної мети в роботі необхідно було вирішити такі 

задачі: 

 розглянути історичні етапи розвитку апеляцій в Україні та 

формування доказування в апеляційній інстанції; 

 визначити поняття й ознаки інституту апеляційної скарги в 

адміністративному праві; 

 описати генезис поняття «апеляційне доказування» в 

адміністративно-правовій науці та у вітчизняному законодавстві; 

 розкрити зміст апеляційного провадження як форми контролю 

за правосудністю судових рішень в адміністративному процесі; 

 охарактеризувати особливості предмета та меж доказування в 

адміністративному процесі; 

 виокремити суддівський розсуд під час доказування в суді 

апеляційної інстанції в адміністративному процесі; 

 висвітлити особливості зібрання, перевірки та оцінки доказів у 

суді апеляційної інстанції, визначити їх вплив на прийняття рішення в 

суді; 

 запропонувати шляхи вдосконалення механізму апеляційного 

оскарження крізь призму судової практики. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають між 

учасниками розгляду апеляційними адміністративними судами публічних 

спорів під час дослідження доказів. 
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Предметом дослідження є докази та процес доказування в суді 

апеляційної інстанції, що пов’язані з розглядом справ адміністративними 

судами в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали 

сучасні загальні та спеціальні методи наукового пізнання, системне 

застосування яких забезпечило вирішення сформульованих завдань і 

досягнення мети дисертаційної роботи. Зокрема, було застосовано 

загальнонаукові методи дослідження, а саме: системний (підрозділи 1.2, 

2.1–2.3, 3.2), історичний (підрозділи 1.1, 1.3), структурний (підрозділи 1.2, 

2.1), інституційний (підрозділ 3.1), нормативний (підрозділ 1.3), емпіричні 

та логічні методи (абстрагування й конкретизацію, аналіз і синтез, 

дедукцію та індукцію (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1–2.3)), а також спеціальні 

юридичні методи: тлумачення правових норм, компаративно-правовий, 

історико-правовий (підрозділи 1.2, 2.1–2.3, 3.1, 3.2). Застосована 

методологія дослідження зумовлена специфікою вибраної дисертаційної 

теми, яка поєднує в собі і загальнотеоретичні, і адміністративно-правові 

елементи. Домінантним серед використаних методів є діалектичний – він 

дав змогу дослідити правову природу апеляційного оскарження в 

адміністративному процесі та виявити особливості зібрання, перевірки й 

оцінки доказів у суді апеляційної інстанції (підрозділи 1.1–1.3, 3.1, 3.2). 

Також за основу в дисертаційному дослідженні взято міждисциплінарний 

підхід, який використано для вивчення інституту апеляції під кутом зору 

різних галузей права. 

Нормативну основу дисертаційного дослідження становлять 

Конституція України, КАС України, інші закони України, міжнародно-

правові акти, ратифіковані Україною, які визначають особливості 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин у порядку 

адміністративного судочинства, а також практика розгляду справ 

Верховним Судом, Конституційним Судом України та Європейським 

судом із прав людини. 
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Емпіричну базу дослідження становлять результати вивчення судових 

рішень щодо доказів та доказування в суді апеляційної інстанції, які 

містяться в Єдиному реєстрі судових рішень України за 2020–2022 рр., 

матеріали узагальнення судової практики, офіційні статистичні дані щодо 

розгляду й вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин, 

довідкові видання, матеріали засобів масової інформації, а також власний 

суддівський досвід. 

Наукова новизна отриманих результатів дисертації полягає в 

тому, що робота є першим в Україні правовим дослідженням, у якому 

проаналізовано адміністративно-правову природу доказів і доказування в 

суді апеляційної інстанції та визначено практичні аспекти забезпечення її 

реалізації в Україні. Результати дослідження конкретизовано в науково-

теоретичних положеннях та узагальненнях, сформульовано низку 

рекомендацій і висновків, зокрема: 

уперше: 

 доведено, що апеляція є найефективнішим способом усунення 

судових помилок, причому на досить ранньому етапі, оскільки дає 

можливість переглянути судові ухвали, які ще не набули законної сили. 

Розгляд справи по суті завжди завершується винесенням підсумкового 

судового акта, змістом якого одна зі сторін судочинства залишається 

незадоволеною, тому значущість апеляції полягає в наданні їй можливості 

спробувати довести у вищій інстанції обґрунтованість своєї процесуальної 

тези; 

 сформульовано авторську дефініцію поняття «доказування в 

адміністративному судочинстві» як урегульовану адміністративно-

процесуальними нормами діяльність суб’єктів доказування, спрямовану на 

збирання, подання, оцінку, забезпечення, витребування або тимчасове 

вилучення доказів із метою з’ясування об’єктивної істини та 

справедливого вирішення адміністративно-правового спору; 
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 з’ясовано, що сама сутність апеляційного провадження не 

розкрита однозначно в науковій літературі. На думку багатьох учених, 

апеляція являє собою основний спосіб перевірки законності й 

обґрунтованості актів суду першої інстанції, які не набули законної сили, 

та полягає в повторному розгляді справи з огляду на додатково наведені 

докази. Аналіз цього визначення дає підстави не погодитися  з таким 

твердженням, оскільки в ньому простежується домінування суду другої 

інстанції з огляду на виділений спосіб перевірки судових актів першої 

інстанції. Вважаємо, що ініціаторами апеляції є насамперед сторони 

процесу та інші особи – учасники процесу, які в такий спосіб реалізують 

свої права, закріплені в КАС України, а діяльність з апеляційного 

провадження починається вже після подачі скарги (подання); 

 обґрунтовано, що апеляційне оскарження та перевірка рішень й 

ухвал суду першої інстанції забезпечує їх законність та обґрунтованість, 

захист прав, свобод та інтересів осіб, які брали участь у справі, а також 

публічних інтересів. Водночас апеляційне провадження є однією з форм, 

що забезпечує однакове застосування судами законів під час вирішення 

адміністративних справ. Розгляд справ за апеляційними скаргами дає 

можливість виправляти помилки судів першої інстанції та спрямовувати їх 

роботу, забезпечуючи однаковий і правильний підхід до застосування норм 

матеріального й процесуального права, а також має превентивний характер 

– запобігає порушенню норм права громадянами, організаціями, 

посадовими та службовими особами; 

удосконалено: 

 понятійно-термінологічний апарат сучасної юридичної науки в 

частині визначення понять «апеляційна скарга», «апеляційне 

доказування», «суддівський розсуд», «внутрішнє переконання судді», 

«зібрання доказів», «перевірка доказів», «оцінка доказів»; 

 положення щодо характерних ознак апеляції, яка може мати і 

матеріальний, і процесуальний аспекти. Матеріальний аспект виражається 
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в поданій скарзі до вищого суду з проханням заявника скасувати або 

змінити рішення нижчого суду, яке, на його переконання, є помилковим і 

необґрунтованим. Процесуальний аспект зумовлений самою підставою для 

порушення апеляційного провадження; 

 положення щодо важливості апеляції в системі усунення 

судових помилок, яка спрямована на їх виправлення в певний спосіб – за 

допомогою проведення нового незалежного й самостійного судового 

розгляду. При цьому такий розгляд має ґрунтуватися на принципах 

незалежності та самостійності. Незалежність виявляється у встановленні 

загального правила про повний перегляд вироку суду першої інстанції, а 

самостійність виражається у винесенні вироку судом апеляційної інстанції 

в разі прийняття апеляційної скарги до провадження; 

 характеристику адміністративно-правового статусу суб’єктів 

апеляційного оскарження в частині подання апеляційної скарги; 

 положення щодо джерел доказів, якими є пояснення сторін, їх 

представників, третіх осіб, показання свідків, письмові та речові докази, 

висновки експертів; 

 положення нормативно-правової бази, що регламентує питання 

особливостей предмета та меж доказування в суді апеляційної інстанції;  

набули подальшого розвитку: 

 положення щодо моделей повної та неповної апеляції в 

адміністративному процесі; 

 питання генезису поняття «апеляційне доказування» в 

адміністративно-правовій науці та у вітчизняному законодавстві; 

 положення щодо основних засад реалізації права людини на 

перегляд судового рішення, яке є фундаментом сучасної апеляції та дає 

змогу правильно визначити напрями реформування системи контрольно-

перевірочних стадій, ефективно захистити права людини в 
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адміністративному судочинстві, забезпечити єдність судової практики, 

законності та правопорядку; 

 питання стосовно обсягу процесуальних повноважень суб’єктів 

доказування, умов належності, допустимості, достовірності та достатності 

доказів, видів і джерел їх походження, особливостей процесуального 

порядку отримання, дослідження та оцінки змісту й процесуальної форми 

доказів у суді апеляційної інстанції; 

 положення щодо характеристики інституту доказів і 

доказування як невід’ємного складника внутрішньої системи 

адміністративного процесуального права. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та 

можуть бути використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – для подальшого теоретичного 

узагальнення, вироблення пропозицій і висновків стосовно вдосконалення 

адміністративного законодавства, формування методологічної основи та 

теоретичного підґрунтя дослідження інституту апеляційної скарги в 

Україні; 

 правозастосовній діяльності – у процесі застосування в 

нормопроєктуванні запропонованих дефініцій та положень для уніфікації 

чинного адміністративного законодавства; 

 навчальному процесі – під час розроблення та викладання 

курсів і спецкурсів із навчальних дисциплін «Адміністративне право», 

«Адміністративне право та адміністративне судочинство», «Порівняльне 

адміністративне право», «Адміністративний процес» тощо; 

 правовиховній роботі – для формування правової культури та 

правосвідомості суб’єктів права, зокрема учасників адміністративного 

провадження. 
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Основні результати дисертаційного дослідження були враховані та 

використані Чернівецьким апеляційним судом у напрацюванні пропозицій 

щодо вдосконалення чинного адміністративного законодавства в частині 

подання апеляційної скарги (акт впровадження Чернівецького 

апеляційного суду від 2 травня 2022 р. № 04-26/18-2021/59680(403741)) та 

Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича в 

частині підготовки лекційних і практичних занять із навчальних дисциплін 

«Адміністративне право», «Порівняльне адміністративне право», 

«Адміністративний процес» (акт впровадження Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича від 23 травня 2022 р.). 

Наведені в дисертації положення, а також узагальнення нормативно-

правового матеріалу можуть бути використані у процесі підготовки 

навчальних посібників і підручників для студентів та аспірантів 

юридичних факультетів закладів вищої освіти, а також як допоміжний 

матеріал у діяльності Верховного Суду та судів загальної юрисдикції.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, що відображає результати проведеного дослідження. 

Сформульовані теоретичні положення, висновки та пропозиції були 

одержані дисертантом унаслідок аналізу та безпосереднього використання 

в роботі науково-інформаційних, нормативно-правових джерел і матеріалів 

судової практики. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднені на таких міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях, форумах, конгресах: «Права 

людини та публічне врядування» (м. Чернівці, 2021 р.), «Актуальні 

проблеми правової науки» (м. Запоріжжя, 2021 р.), «Особливості 

прийняття та реалізації Міжнародних пактів з прав людини 1966 року: 

міжнародний та національний досвід» (м. Івано-Франківськ, 2021 р.), 

«Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 2021 р.); «Права людини в 

епоху цифрових трансформацій» (м. Київ, 2022 р.), «Права людини та 
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публічне врядування в сучасних умовах» (м. Чернівці, 2022 р.), «Актуальні 

виклики адміністративної реформи в Україні в умовах воєнного стану» 

(м. Харків, 2022 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено в 

5 наукових статтях, з яких 4 статті опубліковані у виданнях України, що 

визнані як фахові з юридичних наук, та 1 стаття – у зарубіжному 

науковому виданні, а також у 7 тезах доповідей і повідомлень на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

форумах, конгресах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, що містять 9 підрозділів, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 203 сторінки, з них основного тексту – 161 сторінка. 

Список використаних джерел налічує 200 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

АПЕЛЯЦІЯ ЯК ФОРМА СУДОВОГО КОНТРОЛЮ:  

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ 

 

1.1 Історичні етапи розвитку апеляції в Україні та формування 

доказування в апеляційній інстанції 

 

Інститут апеляційного оскарження відомий з часів античності як 

оскарження з метою перегляду судових рішень у вищу інстанцію. В 

спеціальних джерелаз зазначається, що цей інститут виник у Давньому Римі 

й отримав свій розвиток у процесуальному законодавстві та судоустрої 

інших країн. Разом із тим апеляція Давньоримської держави й апеляція в 

європейських країнах виникли пізніше, відрізнялися одна від одної, 

незважаючи на безумовний вплив римського права загалом на судочинство 

цих країн [27, с. 88]. 

Апеляція розглядалася давньоримськими юристами як спосіб 

виправлення судових помилок, несправедливості судового рішення [67]. 

«Appellandi usus quam sit frequens quamque necessarius, nemo est qui nesciat, 

quippe cum iniquitatem iudicantium vel imperitiam recorregat: licet nonnumquam 

bene latas sententias in peius reformet, neque enim utique melius pronuntiat qui 

novis» (Немає нікого, хто б не знав, наскільки частим і наскільки необхідним 

є застосування апеляції, оскільки це, без сумніву, виправляє 

несправедливість або недосвідченість суддів, хоча іноді змінює на гірше 

правильні рішення – адже не завжди краще вирішує той, хто приймає 

рішення останнім) [33, кн. 2].  

При цьому аналіз пам’яток римського права дає змогу дослідникам 

зробити висновок, що рішення в порядку апеляції не могло бути скасовано за 

одними лише формальними міркуваннями. Скасування рішення мало бути 

зумовлено порушенням прав людини, зокрема права на справедливу 

процедуру вирішення спору [67]. Про це свідчить, зокрема, така цитата з 
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Дигестів Юстиніана: «Ne quis messium vindemiarumque tempore adversarium 

cogat ad iudicium venire, oratione divi marci exprimitur, quia occupati circa rem 

rusticam in forum compellendi non sunt. Sed si praetor aut per ignorantiam vel 

socordiam evocare eos perseveraverit hique sponte venerint: si quidem sententiam 

dixerit praesentibus illis et sponte litigantibus, sententia valebit, tametsi non recte 

fecerit qui eos evocaverit: sin vero, cum abesse perseveraverint, sententiam 

protulerit etiam absentibus illis, consequens erit dicere sententiam nullius esse 

momenti (etoriver factum iuri derogare oportet): et citra appellationem igi» [33, 

кн. 1] (У словах божественного Марка сенату висловлено, що жоден не має 

права застосовувати примус до свого супротивника з’явитися до суду під час 

збору урожаю, оскільки люди, які працюють на полі не можуть бути змушені 

з’явитися до суду. Саме тому, у разі їхньої відсутності він, незважаючи на це, 

винесе рішення, то логічно сказати, що рішення нікчемне, бо дія претора не 

повинна підміняти права, тобто саме апеляція скасовує попереднє рішення) 

[33, кн. 2]. 

Історичні засади апеляції в Україні та формування доказів в 

апеляційній інстанції охоплює шість етапів. Вчені підкреслюють, що 

розвиток апеляції в Україні здійснювався паралельно із законодавством тих 

держав, до складу яких входила та чи інша частина сучасної України. У 

1920 р. радянська влада ліквідовала інститут апеляційного оскарження. Його 

відновлення відбулося 1992 року із прийняттям Концепції судово-правової 

реформи [131, с. 5]. Так, на переконання вітчизняних вчених, шлях 

апеляційного оскарження в Україні йшов в ногу із законодавством тих 

держав, до складу яких входила та чи інша частина сучасної України – 

Литви, Польщі, Речі Посполитої, пізніше – Радянського Союзу. Часові межі 

першого етапу – з часів Стародавнього світу до зародження апеляції в 

Київській Русі. Апеляційний перегляд рішень у цей період є певною 

можливістю оскаржити рішення відповідних державних органів і посадових 

осіб, до компетенції яких входило вирішення цивільних справ. Щодо другого 

етапу, то він розпочинається з моменту функціонування Статуту Великого 
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князівства Литовського 1566 р., його завершення характеризується 

введенням у дію Статуту цивільного судочинства Російської імперії 1864 р. 

Третій етап починається з 1864 р., коли відбулося закріплення апеляційного 

провадження в цивільних справах у Статуті цивільного судочинства 

Російської імперії, а завершився етап у 1917-му, коли радянською владою був 

скасований інститут апеляції. На четвертому етапі 30 грудня 1917 р., був 

прийнятий Закон «Про введення апеляційних судів» Центральною Радою, а 

закінчується встановленням у 1920 р. радянської влади й ліквідацією 

апеляційного оскарження. П’ятий етап починається 1992 року прийняттям 

Концепції судово-правової реформи, яка вперше закріпила перегляд судових 

рішень в апеляційному порядку. 2012-го року почався шостий етап розвитку 

апеляції, у межах якого було внесено зміни до низки процесуальних кодексів, 

а також відбулися суттєві зміни до інституту апеляційного перегляду [131, 

с. 6].  

У вітчизняному судочинстві, як прийнято вважати в українській 

історико-правовій літературі, історіографічні засади апеляційного 

провадження починаються вже з часів «Руської правди» – як можливість 

оскарження рішення громадського суду (суду громади), під юрисдикцією 

якого перебували вільні селяни-общинники, у княжому суді [42, с. 66]. 

Перший письмовий закон дійсно регулював питання судоустрою і 

судочинства, відчуваючи сильний, а іноді і визначальний вплив християнства 

[9]. 

Водночас жодна з редакцій «Руської правди» не містила вказівок на 

повторний розгляд справи за скаргою однієї зі сторін, а тим більше – на 

апеляційну чи касаційну інстанцію. У найбільш загальній формі зародження 

цього інституту можна було б (і це має місце в літературі) спостерігати у 

формі оскаржень у князя дій і рішень тіунів, посадників і волостелів. 

Справді, нерідко княжий суд, розбираючи скарги, переглядав справу по 

суті [77], однак системи і правової регламентації така практика не мала, 

ґрунтуючись більшою мірою на звичаях. «Звичайно, – зазначали дослідники, – 
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на тіуна можна було поскаржитися князю; але, по-перше, нерідко і сам князь 

був охочий до “кун”. По-друге, доступ до правосуддя був у той час не те щоб 

вкрай утруднений, а фактично прирівнювався до подвигу або дива» [77]. 

На початку XX ст. історики писали із цього приводу, що сьогодні легко 

скаржитися при наявності організованого порядку оскарження, шляхів і 

засобів повідомлення, а на Русі «часто за двері свого будинку не можна було 

вийти без сокири або рогатини в руках, а подорож була подвигом» [84]. 

З огляду на зазначене спроби штучного «старіння» інституту апеляції, 

його вкорінення в «Руській правді» як джерелі права явно невдалі. 

За часів Київської Русі судові функції здійснювала низка органів, до 

яких входили і світські, і церковні. При цьому зазначені системи органів 

правосуддя не були пов’язані субординаційно, а їхні підсудності були 

різними.  Подальший розвиток історії України (XIV – середина XVII ст.) 

пов’язаний із перебуванням її земель під владою кількох держав: Литви, 

Польщі, Речі Посполитої. У тій частині України, на яку поширювалася 

юрисдикція Великого князівства Литовського, можливість внесення апеляції 

з’явилася 1566 року. До того часу можливість оскаржити рішення в порядку 

апеляції не була передбачена. У Галичині, яка входила до складу Польського 

королівства, свого часу апеляція подавалася у вічові суди шляхти воєводства, 

а з XV ст. – безпосередньо королю [85, с. 17–18]. 

У літературі поширена позиція, згідно з якою початок формалізації та 

інституалізації оскарження судових рішень покладено Новгородською 

судною грамотою [85]. Вчені пов’язують це з характерним поділом 

судочинства між князівськими й общинно-повітовими судовими органами. 

Ця структура судової влади дозволяла виявляти ознаки появи судових 

інстанцій, що, на думку авторів, і стало передумовою виникнення інституту 

оскарження [42].  

Сьогодні ця позиція видається не цілком коректною. Справді, на той 

час існували так звані верхні суди, проте абсолютне право скасування рішень 

нижніх судів у цивільних справах належало лише вічу, а в духовних справах 
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– архієпископу. Міські адміністратори – посадники і судді – тіуни повністю 

залежали від віча, а помилки в суді «службового» князя могли призвести до 

його зміни. Тож вести мову про зародження інституалізованих форм 

оскарження на той час було ще рано. 

У нормативних актах 1947 р. і 1550 р. можна було спостерігати 

прототипи форм оскарження рішень, проте варто пам’ятати, що закони були 

орієнтовані головно на централізацію адміністративної регламентації за 

відсутності власне суду в його сучасному розумінні. На етапі політичної 

централізації допускалося об’єднання судової й адміністративної влади. Навіть 

прихильники виділення судових органів змушені визнавати «повну 

підконтрольність і підзвітність судової влади великому князю, саме в рамках 

адміністративної підпорядкованості нижчестоящих органів вищестоящим» [42].   

У зв’язку із цим говорити про апеляційний зміст перегляду рішення 

передчасно, оскільки до виділення судової влади як гілки влади суть 

перегляду зводилася до адміністративної дії, яка визначається 

адміністративною доцільністю, а не принципами законності, обґрунтованості 

та мотивації. 

Щодо так званого «пересуду», що супроводжувався передачею справ 

від нижчих судів до вищих, то вони, судячи з Новгородської судної грамоти, 

були пов’язані більшою мірою не з оскарженням, а з так званими 

«доповідями» суддів, тобто передачею справ до вищого суду при 

неможливості розглянути їх на місцевому рівні (за відсутності повноважень 

суддів, нездатності ухвалити рішення). У цьому випадку намісники 

(волостелі) обмежувалися попереднім слідством, а розгляд справи 

передавали вищому судді. Відповідно до цього, доповідь не могла бути 

оскарженням, а радше нагадувала напрям справи за підсудністю. 

На цю особливість вказували ще дореволюційні вчені, обґрунтовано 

визначаючи «доповідь» як диференціацію слідства й суду, але не судових 

інстанцій [42]. Очевидно, що в цьому випадку «доповідь» не могла вважатися 

оскарженням судового рішення, з огляду на те, що вона не виносилася 
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нижчим судом, а ініціатором розгляду справи у вищій інстанції були не 

сторони, а суд. 

Більш близькою формою до апеляційного оскарження в літературі 

подається так званий «пересуд», ініційований сторонами. Водночас для 

пересуду діяв майновий і соціальний ценз, допускалося вирішення справи 

«полем». З огляду на це говорити про зародження інституту перегляду 

судових рішень у вигляді форм, схожих на апеляцію, варто не раніше 

Соборного уложення 1649 р., оскільки більш ранні «прив’язки» видаються 

штучними і не повною мірою обґрунтованими.  

Так, А. Г. Слюсаренко, датуючи зародження апеляції зламом XV–

XVI ст., зараховує до цього процесу способи оскаржень, які, як правило, були 

частиною процедури «слова і справи Государева», або оскарження дій і 

рішень (хвацькість і тяганина) посадових осіб, але ніяк не апеляції [132], в 

якій сторона оскаржує саме рішення по суті.  

Соборне уложення 1649 р. диференціювало приватну і за природою 

апеляційну скарги, але конкретизована процедура оскарження була у вироку 

Боярської думи (іменованому в російській літературі Указом) від 23 липня 

1672 р., який формально вводив право оскарження рішень суду першої 

інстанції. 

У той же час в умовах, коли цивільний і кримінальний процеси не були 

розділені, а процес регламентувався Соборним уложенням 1649 р., що не був 

процесуальним кодексом, інститут оскарження розвивався в напрямку 

визначення права на оскарження рішень суду, а також кола його суб’єктів, 

куди поступово, крім сторін, увійшли суд, який виніс рішення, і суд вищої 

інстанції. 

Отож, на українських землях, на відміну від Росії, де до кінця першої 

третини XIX ст. діяло Соборне уложення 1649 р., існувала досить розвинена 

система процесуального права, діяв інститут апеляційного оскарження 

судових рішень, який був зруйнований царською владою, а надалі ненадовго 

продовжував свій розвиток в умовах Української Народної Республіки та 
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ЗУНР. Апеляційне провадження було ліквідовано 1918 року із захопленням 

України Росією і тільки через тривалий час відновлено в незалежній Україні 

[68, с. 6].  

Розглянуті на даний момент етапи і процеси формування передумов 

інституту апеляції могли перетворитися на повноцінний інститут лише зі 

створенням судової системи, що складається з ієрархії нижчих і вищих судів, 

у процесі взаємодії яких з приводу перегляду рішень цей інститут і починав 

працювати. У всіх інших випадках, без системи, вести мову про появу 

інституту апеляційного оскарження немає сенсу. 

Така система була створена в процесі губернської реформи 1775–

1780 рр. і проіснувала аж до судової реформи 1864 р. У цей період 

сформувалася судова система: від губернії до Сенату, системно 

закріплювалися процесуальні норми, складалося регулювання права на 

апеляцію, яке тепер залежало від істоти і тяжкості обвинувачення або 

покарання. 

Створена відповідно до «Установи для управління губерній» складна 

система губернських судів охоплювала повітові суди, які розглядали в 

першій інстанції кримінальні справи малої тяжкості. Їхні рішення могли 

оскаржуватися в апеляційному порядку до верхнього земського суду. Своєю 

чергою апеляційною інстанцією для цих рішень (враховуючи верхню 

розправу і губернський магістрат) у кримінальних справах ставала 

губернська палата кримінального суду, рішення якої схвалював губернатор, а 

зі спірних питань він доповідав Сенату або імператорові. 

З 1801 р. процедура оскарження була доповнена апеляційним 

свідоцтвом, що подавалося разом з апеляційною скаргою, яка без зазначеного 

свідоцтва не приймалася. У свідоцтві містилися відомості про суд і дату 

ухвалення рішення у справі, дату оголошення остаточного рішення, дату 

оголошення «незадоволення рішенням», а також формат «незадоволення»: 

усім рішенням чи його частиною тощо. 
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Складний порядок подання апеляції був закріплений 1822 року. Аж до 

судової реформи 1864 р. порядок подання апеляції складавcя з двох етапів: 

оголошення незадоволення рішенням суду і власне подання як такої 

апеляційної скарги.  

На оголошення «незадоволення» відводився тиждень, на подачу скарги 

– один рік, а в разі перебування апелянта за кордоном – два роки. Отримавши 

«незадоволення», суд видавав апелянту апеляційне свідоцтво і скеровував 

справу до вищої інстанції, де вона й була до подачі апеляційної скарги (до 

закінчення терміну на оскарження). 

Апеляційний суд прагнув перевірити правильність судочинства в 

нижчому суді під час розгляду конкретної справи, а також справедливість і 

законність рішення. При цьому сама кримінальна справа переглядалася у 

формі ревізійного провадження, до якого поступово еволюціонувала 

апеляція. Переважання ревізії швидко призвело до витіснення апеляції як 

такої і, відповідно, до обмеження права на її подачу, яка стала 

обумовлюватися видом покарання, становою належністю засудженого тощо. 

По суті, цю позицію підтримала більшість авторів [164].  

Примітно, що при виявленні грубих порушень, що роблять перевірку і 

винесення рішення неможливим, вищий суд скеровував справу до нижчого 

суду на новий розгляд. Цей порядок був настільки складний, тривалий і 

заплутаний, що вимагав реформування [51]. 

Судова реформа 1864 р., насамперед установа судових місць і Статут 

кримінального судочинства (далі – Статут), істотно спростила і впорядкувала 

судову систему, ввівши дві інстанції для розгляду справи по суті. Статут 

регламентував змагальний порядок апеляційного провадження, побудовано 

подібно до провадження в суді першої інстанції (у світових та окружних 

судах). Для світових судів другою інстанцією ставав світовий з’їзд, а для 

окружних судів – судові палати. Рішення судів другої інстанції визнавалися 

остаточними і підлягали негайному виконанню. 
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Водночас вводився і надзвичайний, касаційний порядок оскарження 

рішень, що набули законної сили, в касаційному департаменті Сенату. 

Пореформений Апеляційний суд мав повноваження розглядати справу 

по суті, нарівні зі судом першої інстанції. Сторони представляли нові докази, 

клопотали про допит нових свідків, вводили нові докази. Заразом суд другої 

інстанції був пов’язаний рамками скарги і перевіряв лише оскаржувану 

частину рішення, тобто порушення, зазначені заявником. 

Ця позиція суду була продиктована принципами судової реформи, що 

культивувала презумпцію процесуальної свободи і невтручання в 

приватноправові відносини. 

Спрощена й повністю регламентована стадія апеляційного розгляду 

сформувалася як ефективний інструмент усунення судових помилок, що, 

однак, не завадило скасувати її 24 листопада 1917 р. Декретом про суд № 1 

[150, с. 22]. 

У XX ст. апеляційне оскарження, існуючи в більшості розвинених 

країн, не визнавалося в СРСР і було замінено Касаційним оскарженням [41]. 

Треба зазначити, що і скасування, і відродження інституту апеляції 

тісно пов’язані з політичними і навіть «революційними» процесами. Так, 

якщо скасування апеляції припало на 1917 р., то її відродження планувалося  

в 1991-му [40], однак процес зайняв тривалий час. 

У сучасній Україні апеляційний порядок розгляду адміністративних 

справ регламентований КАС України і діє щодо рішень судів першої 

інстанції. 

Цей інститут відновлювався не відразу, оскільки діяв лише щодо 

рішень мирового судді. З 1 січня 2012 р. він поширений на рішення всіх судів 

першої інстанції. 

Отже, аналіз вітчизняного права і доктринальних джерел дає підстави 

для висновку про неспроможність спроб штучного «старіння» інституту 

апеляції, його вкорінення в «Руській правді» як джерелі права, так само, як і 

в Новгородській судній грамоті, представленій в літературі як правовий 
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документ, що поклав початок формалізації та інституалізації оскарження 

судових рішень. 

Для середньовічного інквізиційного процесу абсолютно не характерний 

розвиток інституту апеляції. У цей період, як ми вже згадували вище, суть 

перегляду зводилася до адміністративної дії, яка визначається 

адміністративною ж доцільністю, а не принципами законності, 

обґрунтованості і мотивованості. 

Ще раз наголосимо, що відносно усталені у вітчизняній історико-

правовій літературі «поглиблені» етапи і процеси формування передумов 

інституту апеляції могли перетворитися на повноцінний інститут лише зі 

створенням судової системи, що складається з ієрархії нижчих і вищих судів, 

у процесі взаємодії яких з приводу перегляду рішень цей інститут і міг 

працювати. У всіх інших випадках, без системи, вести мову про появу 

інституту апеляційного оскарження немає сенсу. 

Така система, як ми вже говорили, хоч і з порушенням принципів 

ефективності і раціональності, була створена в процесі губернської реформи 

1775–1780 рр., ввівши корисні властивості формалізованої ієрархічності і 

системності, вона виявилася громіздкою, істотно гальмувала рух справ, 

легально продукуючи тяганину. 

Одним із значущих результатів судової реформи 1864 р. стало 

формування дволанкової системи судів першої і другої інстанцій. Саме в цей 

період повною мірою сформувався і діяв Інститут апеляції в російському 

кримінальному процесі. Подальша його доля (ліквідація 1917 р. і курс на 

відродження  

в 1991-му) пов’язана з політичними переломними моментами в історії 

держави і права. 

Відродження 2012 року апеляційного порядку перегляду судових 

рішень в адміністративних справах [114], на думку більшості дослідників, 

сприяє реалізації гарантії законності та обґрунтованості судових рішень, прав 

і законних інтересів учасників адміністративного судочинства. Водночас 
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вони далеко не безперечні [51]. Їх ефективність (зважаючи на короткий 

термін) фундаментально в літературі поки не обґрунтована і не доведена, а 

отже, може і повинна піддаватися сумніву і критиці в рамках базового права 

на перегляд судового рішення.  

Наполягаючи на відродженні інституту апеляційного судочинства і 

виділяючи позитивні риси цього способу перевірки судових актів, що не 

набули законної сили, варто відзначити, що апеляція дасть змогу більш 

повно гарантувати реалізацію конституційного права на судовий захист і 

посилити ефективність контролю судів другої інстанції за діяльністю нижчих 

судів, оскільки провадження передбачає вторинний розгляд справи по суті, 

можливість надання суду другої інстанції нових доказів та посилань на нові 

факти; дозволить забезпечити певну швидкість та чіткість у здійсненні 

правосуддя, які пов’язані з правом суду апеляційної інстанції виносити нове 

рішення. Введення апеляційного оскарження сприятиме формуванню 

одноманітної судової практики. Крім того, апеляційне провадження є 

необхідним ординарним способом оскарження та ефективним інструментом 

виправлення судових помилок, рекомендується як найкращий спосіб 

усунення судових помилок і національними (Верховний Суд, апеляційні 

суди), і наднаціональними (Європейський суд з прав людини) органами як 

основний і бажано єдиний спосіб перегляду рішень. 

Історично апеляція показала, що вона є найефективнішим способом 

усунення судових помилок, причому на досить ранньому етапі, оскільки 

дозволяє переглянути судові ухвали, які ще не набули законної сили. Розгляд 

справи по суті завжди завершується винесенням підсумкового судового акта, 

змістом якого одна зі сторін судочинства залишається незадоволена, тому 

значущість апеляції полягає в наданні їй можливості спробувати довести у 

вищій інстанції обґрунтованість своєї процесуальної тези. 
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1.2 Інститут апеляційної скарги: поняття, ознаки, зміст  

 

Україна як демократична правова держава, згідно з Конституцією 

України (cт. 1) [62], гарантує кожному право на судовий захист, яке є одним з 

основоположних у системі прав людини. Це право підкріплено 

конституційними гарантіями, завдяки яким воно може бути реалізоване в 

повному обсязі, тим самим забезпечивши відновлення порушених прав. 

Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку гарантує 

відновлення порушених прав й охоронюваних законом інтересів людини і 

громадянина (абз. 3 пп. 3.1 п. 3 мотивувальної частини Рішення 

Конституційного Суду України від 11.12.2007 № 11-рп/2007) [128].  

Пунктом 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України однією з основних засад 

судочинства визначено забезпечення права на апеляційний перегляд справи 

[62]. Як слушно наголошують дослідники, удосконалення інституту 

оскарження в адміністративному процесі є одним із вирішальних чинників, 

що забезпечує підвищення ефективності правозастосовної діяльності й 

дотримання законності у провадженнях у справах про адміністративні 

правопорушення [135]. На практиці можливі ситуації неправильної оцінки 

судом фактів чи обставин справи. Відтак внаслідок неправильного 

застосування закону істина у справі не буде встановлена. Проте сучасне 

законодавство дає можливість уникнути таких ситуацій, адже на набуття 

чинності судового рішення відводиться певний час, який і передбачений для 

оскарження. Із цього приводу Європейський суд з прав людини, рішення 

якого національні суди застосовують як джерело права, вказав у справі 

«Скорик проти України», що, якщо в національному правовому порядку 

існує процедура апеляції, то держава повинна гарантувати, що особи, які 

перебувають під її юрисдикцією, мають право в апеляційних судах на 

основні гарантії, передбачені ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (далі – Європейська Конвенція з прав людини, 

ЄКПЛ) [149]. При цьому апеляційна скарга може стосуватись і 

https://ips.ligazakon.net/document/view/z960254k?ed=2019_02_07&an=827431
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неправильного застосування судом першої інстанції норм матеріального чи 

процесуального права, і неправильного оцінювання ним наявної доказової 

бази [1, с. 118]. 

Слушною є думка О. Ю. Поклонської та інших учених, які визначають 

апеляційне провадження як національний засіб юридичного захисту прав і 

свобод людини [100, с. 143]. Захист прав, свобод та інтересів особи у сфері 

публічно-правових відносин, відповідно до Конституції України, 

здійснюється адміністративними судами. Юрисдикцію та повноваження 

адміністративних судів, а також порядок здійснення судочинства в 

адміністративних судах встановлює Кодекс адміністративного судочинства 

України від 06.07.2005 № 2747-IV, який нині діє в редакції від 15.12.2017 

[54]. Згідно з п. 6 ч. 3 ст. 2 КАС України забезпечення права на апеляційний 

перегляд справи є однією з основних засад (принципів) адміністративного 

судочинства. При цьому забезпечення права на апеляційне оскарження 

охоплює і забезпечення можливості оскарження судового рішення, і 

обов’язок суду прийняти та розглянути подану апеляцію [153]. 

Принагідно зазначимо, що апеляційна система (назва цієї форми 

оскарження походить від латинського слова «арреllatio» – «звернення до 

будь-кого», у нашому випадку – до вищої судової інстанції) зародилася ще в 

далекі часи в Римській імперії, коли можна було послідовно скаржитись на 

рішення нижчих судів аж до імператора [101, с. 156]. Тобто апеляція – це 

процедура з перевірки судових актів, які не набули законної сили, вищим 

судом, визначена процесуальним законодавством. 

Апеляційне провадження, що успішно існувало в адміністративному 

судочинстві з давніх часів, ніколи не втрачало своєї значущості і заслужено 

привертало до себе увагу багатьох правознавців. 

Відповідно, в юридичних джерелах знаходимо чимало спроб 

трактування поняття «апеляція». Зокрема, його визначають як звернення, 

подане особою-учасником справи до суду другої інстанції з метою перевірки 

законності та обґрунтованості судового рішення, винесеного судом першої 



40 

інстанції [21, с. 46]. На думку вчених-адміністративістів, апеляція – це 

оскарження рішення суду першої інстанції, яке не набуло законної сили, до 

суду вищої (апеляційної) судової інстанції та перегляд ним оскаржуваного 

рішення й адміністративної справи в межах апеляційної скарги і позовних 

вимог, що були заявлені в суді першої інстанції. Строк набуття рішенням 

законної сили дорівнює строку подання заяви про апеляційне оскарження або 

апеляційної скарги [49, с. 520–521]. 

В адміністративному процесі апеляція є самостійною стадією, яка являє 

собою діяльність суду за умов подання апеляційної скарги особами, які 

беруть участь у справі. Метою подання такої скарги є перевірка законності та 

обґрунтованості рішень суду першої інстанції. Інакше кажучи, апеляційне 

провадження – це порядок, який встановлений адміністративно-

процесуальним законодавством для оскарження рішень суду першої 

інстанції. При цьому, як наголошують вчені, категорія «правова природа 

апеляційного провадження» – це родове і більш ширше поняття, охоплює 

видові категорії «правова природа апеляційного провадження в апеляційних 

адміністративних судах, у межах територіальної юрисдикції яких 

знаходяться місцеві адміністративні суди, що ухвалили рішення»; «правова 

природа апеляційного провадження, яке здійснює Верховний Суд, коли 

переглядає в апеляційному порядку судові рішення апеляційних судів, 

ухвалені ними як судами першої інстанції»; «правова природа апеляційного 

провадження, яке здійснює Велика Палата Верховного Суду, коли переглядає 

в апеляційному порядку судові рішення Верховного Суду, ухвалені ним як 

судом першої інстанції» [65, с. 66].  

Кожній із цих видових категорій властиві і загальні ознаки родової 

категорії, і особливі ознаки, обумовлені як специфікою адміністративних 

справ, рішення по яким переглядаються, так і специфікою суду, який 

здійснює цей перегляд (апеляційні суди, Верховний Суд, Велика Палата 

Верховного Суду). Усе це в сукупності впливає на процедуру апеляційного 

провадження. Тому розкриття сутності правової природи апеляційного 
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провадження можливе лише через висвітлення правової природи окремих її 

складників [65, с. 67].  

Варто зазначити, що сама сутність апеляційного провадження не має 

однозначного визначення в науковій літературі. На думку багатьох учених, 

апеляція являє собою основний спосіб перевірки законності й 

обґрунтованості актів суду першої інстанції, які не набули законної сили, та 

полягає в повторному розгляді справи, ґрунтуючись на додатково наведених 

доказах. Аналіз цього визначення дає підстави не погодитися з таким 

твердженням, оскільки в ньому простежується домінування суду другої 

інстанції, з огляду на виділений спосіб перевірки судових актів першої 

інстанції. Вважаємо, що ініціаторами апеляції є передусім сторони процесу 

та інші особи-учасники процесу, які в такий спосіб реалізують свої права, 

закріплені в КАС України. А діяльність з апеляційного провадження 

починається вже після подачі скарги (подання).  

Існує й інша думка, що апеляцією є звернення, подане до суду другої 

інстанції від особи, яка є учасником процесу, для перевірки законності та 

обґрунтованості рішення суду першої інстанції, через повторний розгляд 

справи по суті. Якщо порівнювати це визначення з попереднім, то з позицією 

авторів можна частково погодитися. Проте недоліком такого визначення є 

вузьке розуміння цього поняття, оскільки в цьому випадку відображена 

тільки матеріальна сторона апеляції, а не процесуальна. Також існує думка, 

що апеляційна скарга виступає засобом порушення апеляційного процесу.    

Принагідно зазначимо, що під апеляцією варто розуміти перегляд у 

межах оскарження вищою судовою інстанцією фактичних обставин судової 

справи, в якій нижчий суд виніс неостаточне рішення [130]. 

Апеляція є гарантією справедливості та правильності правосуддя. Ця 

гарантія полягає у безпосередньому отриманні судом апеляційної інстанції 

необхідної інформації у справі, не спираючись на рішення суду першої 

інстанції. Суд самостійно отримує всю необхідну інформацію у справі та 
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формує власну думка про всіх учасників процесу. Апеляція безпосередньо 

гарантує реалізацію конституційного права кожного на судовий захист [76]. 

Ще однією перевагою апеляційного провадження безперечно є висока 

свобода оскарження, що означає широкі можливості дефініції змісту 

апеляційної скарги (подання). Особа, подаючи апеляційну скаргу або 

подання, має можливість посилатися будь-які докази; надавати будь-які 

матеріали, що підтверджують ці аргументи з обґрунтуванням неможливості 

подання в суд першої інстанції; самостійно визначати вивчені судом першою 

інстанції докази, які слід перевірити; на свій розсуд складати перелік свідків, 

експертів та інших осіб, які підлягають виклику в судове засідання, та 

вказувати які саме законні інтереси були порушено рішенням, що 

оскаржується [5, с. 243].  

Ще однією позитивною рисою апеляційного провадження є його 

законність, обґрунтованість, а для вироків ще й справедливість [16. с. 178]. 

Сучасна доктрина виділяє два основні елементи як основу 

апеляційного провадження: 1) повторність розгляду справи; 2) перевірка 

судового акта. Та попри однозначність у питаннях визначення основних 

елементів апеляційного провадження, питання співвідношення цих елементів 

досі є відкритими. Одні вчені наголошують на значущості повторності 

розгляду справи, інші виділяють елемент «перевірочної інстанції», є й ті, хто 

дотримується балансу між ними. Незважаючи на суперечки, ніхто не 

заперечує обов’язкової наявності цих двох елементів, як основи апеляційного 

провадження. 

На переконання вчених-адміністративістів, категорія «апеляційне 

провадження» акцентує увагу на процедурі перегляду судових рішень судів 

першої інстанції. Таке твердження повністю корелюється з нормами другого 

абз. 2 ч. 3 ст. 22 КАС України, ст. 23 КАС України, ст. 292 КАС України, які 

визначають систему судів апеляційної інстанції [54].  

Ця система охоплює: а) апеляційні адміністративні суди переглядають 

судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як 
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адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться 

в межах їхньої територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди 

апеляційної інстанції (ч. 1. ст. 292 КАС України); б) Верховний Суд 

переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові 

рішення апеляційного адміністративного суду (наприклад, у справах за 

позовами про примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності 

земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, а 

також у спорах за участю суб’єктів владних повноважень з приводу 

проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного 

партнерства та у спорах, що виникають у зв’язку з проведенням та/або 

визначенням результатів конкурсу з визначення приватного партнера та 

концесійного конкурсу – абз. 2 ч. 3 ст. 22 КАС України, ч. 2 ст. 292 

КАС України) [54]; в) Велика Палата Верховного Суду переглядає в 

апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення у справах, 

розглянутих Касаційним адміністративним судом Верховного Суду як судом 

першої інстанції (ч. 2 ст. 292 КАС України) [54].  

Частина 4 ст. 22 КАС України закріплює перелік таких категорій справ, 

а саме:  

– справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією 

результатів виборів або всеукраїнського референдуму;  

– справи за позовом про дострокове припинення повноважень 

народного депутата України;  

– справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради 

України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України [54]. 

Зважаючи на наведені вище наукові визначення, можна зробити 

висновок, що апеляція може мати і матеріальний, і процесуальний аспекти. 

Матеріальний аспект виражається в поданій скарзі до вищого суду з 

проханням заявника скасувати або змінити рішення нижчого суду, яке, на 
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його переконання, є помилковим і необґрунтованим. Процесуальний аспект 

зумовлений самою підставою для порушення апеляційного провадження.    

У юридичній науці традиційно виділяють два види апеляції – повну і 

неповну. Обидві мають свої характерні ознаки і відмінності [158, с. 7]. 

Зокрема, враховується межа повторного розгляду справи. Повна апеляція 

являє собою новий розгляд справи по суті. При цьому суд апеляційної 

інстанції не обмежується лише тим, що проводить перевірку правильності 

винесеного рішення судом першої інстанції, а починає новий розгляд справи 

на аналогічних засадах зі судом першої інстанції. Розглядаючи повну 

апеляцію, варто звернути увагу, що тут, згідно із загальним правилом, справа 

не повертається на новий розгляд суду першої інстанції.  

Якщо йдеться про неповну апеляцію, то здійснюється лише перевірка 

судових актів, на основі тих доказів і фактів, які були досліджені в першій 

інстанції. Неповна апеляція має певну перевагу – більш прискорений розгляд 

справи, оcкільки подання нових доказів до суду обмежено. Цей чинник 

сприяє скороченню витрат на судове провадження. Якщо за скаргою 

проводиться неповний апеляційний процес, то це означає, що суд здійснює 

саме перевірку винесеного раніше рішення нижчого суду, і лише за наявності 

певних умов справа підлягає перегляду. З огляду на це суть повної апеляції 

полягає в тому, що справа знову розглядається по суті, крім перевірки 

обґрунтованості рішення нижчого суду.   

Ведучи мову про сучасний процес апеляційного оскарження, 

зазначимо, що на початковому етапі відбувається розгляд справи судом 

апеляційної інстанції, згідно з правилами, за якими ведеться провадження в 

суді першої інстанції, однак при цьому в обов’язковому порядку 

враховуються особливості, властиві судам апеляційної інстанції. Тобто 

відбувається застосування неповної апеляції. Однак за наявності істотних 

порушень, виявлених у процесі розгляду справи, які ведуть до скасування 

судового рішення, винесеного в першій інстанції, справа підлягає розгляду 

також за правилами для суду першої інстанції, але тут уже не беруться до 
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уваги особливості апеляційного провадження, що означає застосування 

повної апеляції. 

Отже, на сучасному етапі розвитку і становлення наукових концепцій 

про інститут апеляції ведеться активний пошук найбільш оптимальної та 

ефективної моделі адміністративного судочинства. Така ситуація свідчить 

про те, що питання про вдосконалення апеляційного судочинства в Україні 

ще досить довго буде відкритим й актуальним і в наукових колах, і для 

законодавця та правозастосувача.  

Принагідно зазначимо, що апеляційне оскарження – це подання скарги 

до суду апеляційної інстанції на судове рішення суду першої інстанції через 

неправильне встановлення обставин у справі (питання факту) або 

неправильне застосування норм матеріального чи порушення норм 

процесуального права (питання права). Отже, апеляційне оскарження може 

стосуватися і питань факту, і питань права. До суду апеляційної інстанції 

можуть бути оскаржені будь-які постанови суду першої інстанції, тобто 

судові рішення, якими справа вирішується за суттю заявлених вимог, за 

незначними винятками. Окремо від постанови суду в апеляційному порядку 

можуть бути оскаржені ухвали у випадках, визначених КАС України [54].  

Апеляція – це не перевірка вироку в суворому сенсі цього слова, а 

самостійний судовий розгляд щодо предмета, сформованого до стадії 

передання обвинуваченого суду. Передача справи апеляції на розгляд судом 

першої інстанції – це винятковий випадок, який на практиці трапляється 

дуже рідко. Апеляційний суд сам ухвалює рішення – апеляційний вирок. 

Зібрані докази мають бути заново оцінені на основі суддівського розсуду, а 

нові докази, безумовно, мають бути допущені до використання. 

Апеляція, так би мовити, «відкриває» наступну інстанцію за фактичними 

обставинами, які підлягають дослідженню й оцінці, основаній на внутрішньому 

переконанні та повному, всебічному й об’єктивному дослідженні всіх обставин 

справи. Апеляція в системі усунення судових помилок спрямована на їх 

виправлення в певний спосіб: за допомогою проведення нового незалежного й 
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самостійного судового розгляду. При цьому такий розгляд має ґрунтуватися на 

принципах незалежності та самостійності. Незалежність виявляється у 

встановленні загального правила про повний перегляд вироку суду першої 

інстанції, а самостійність виражається у винесенні вироку судом апеляційної 

інстанції в разі прийняття апеляційної скарги до провадження. 

Розглядаючи проблеми права людини на апеляцію, варто зауважити, що з 

24 лютого 2022 р., відповідно до Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», в Україні введено режим воєнного стану. І відповідно до ст. 10 

цього Закону повноваження судів не можуть бути припинені в період воєнного 

стану, конституційне право на судовий захист також не обмежено. Ніяких 

скорочених чи прискорених процедур здійснення правосуддя немає. Всі суди, 

де це можливо, якщо вони не мають значних технічних пошкоджень чи не 

зруйновані повністю внаслідок бомбардувань та обстрілів, повинні працювати. 

Отже, перелічені особливості відображають основні характерні риси 

інституту апеляції, дозволяючи оцінювати рішення, що перевіряється на 

правильність застосування матеріального та процесуального права. Сучасна 

вітчизняна апеляція реалізує конституційні права та свободи громадян та 

виступає гарантією правильного відправлення правосуддя.  

Розглянуті засади реалізації права людини на перегляд судового 

рішення є фундаментом сучасної апеляції та дозволяють правильно 

визначити напрями реформування системи контрольно-перевірочних стадій, 

ефективно захистити права людини в адміністративному судочинстві, 

забезпечити єдність судової практики, законності та правопорядку. 

 

1.3 Генезис поняття «апеляційне доказування» в адміністративно-

правовій науці та у вітчизняному законодавстві 

 

Зміцнення української державності та подальше удосконалення 

публічного управління тісно пов'язані з проведенням нашій країні судової 

реформи, у межах якої важлива роль відведена створенню ефективного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
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механізму захисту прав та законних інтересів громадян у суперечках з 

органами публічної влади та запровадження інституту адміністративної 

юстиції, покликаного зміцнити роль судів у здійсненні контролю за 

діяльністю публічної адміністрації. Адміністративна юстиція – правосуддя, 

яке здійснюється уповноваженими законом судовими органами 

(адміністративними судами, судами загальної юрисдикції чи іншими 

судами), де відбувається розгляд та вирішення спорів у сфері діяльності 

органів виконавчої влади, інших органів та посадових осіб публічної влади. 

Це судова діяльність, яку здійснюють уповноважені законом суди (залежно 

від обраної законодавцем моделі адміністративної юстиції. Це можуть бути 

як спеціально створювані адміністративні суди так і суди загальної 

юрисдикції.  

Для досягнення цієї мети потрібно досліджувати важливі проблеми 

теорії та практики доказування, всебічно опрацьовувати і вдосконалювати 

наявні та розробляти нові прийоми і засоби поліпшення процесу доказування 

в процесі відправлення адміністративного судочинства. Адже, за слушним 

переконанням М. Джафарової, «правовий інститут доказів і доказування як 

невід’ємний складник внутрішньої системи адміністративного 

процесуального права є сукупністю норм цієї галузі права, які регулюють 

предмет і межі доказування, обсяг процесуальних повноважень суб’єктів 

доказування, умови належності, допустимості, достовірності та достатності 

доказів, види й джерела їх походження, особливості процесуального порядку 

отримання, дослідження й оцінки змісту і процесуальної форми доказів» [31]. 

Нa вciх cтaдiях poзвитку юpиcпpуденцiї дoкaзaм тa дoкaзувaнню 

пpидiлялacя знaчнa увага. Цю пpoблему дocлiджувaло багато вiтчизняних тa 

зapубiжних пpoцеcуaлicтів. Вивчення бібліографії із цієї проблематики 

показує, що цей феномен регулярно стає предметом загостреної уваги 

вчених-юристів, зокрема й у галузі адміністративного процесу. Водночас 

доводиться констатувати, що відповідей на більшість спірних питань досі 

немає. Це пов’язано з тим, що цей інститут інтенсивно розвивається. 
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Відзначимо, що поняття доказу, надане в Кодексі адміністративного 

судочинства України, охоплює тільки найбільш істотні ознаки, характерні 

для доказів в адміністративному судочинстві загалом і для кожного 

самостійного виду доказів. Склаcти перелік же всіх ознак, особливого в 

загальному понятті, неможливо, і це не тільки через велику їх кількість, але й 

тому, що воно може втратити значення загального поняття.  

Об’єктивні причини загострення інтересу до проблеми доказування в 

суді апеляційної інстанції – це глобальні зміни в судочинстві: поширення 

права на апеляційне оскарження судових рішень усіх, без винятку, рішень 

суду, постановлених у першій інстанції. Варто визнати, що cучacний 

адміністративно-пpoцеcуaльний закон містить чимaло пpoгaлин. Зoкpемa, в 

ньoму немає caмoгo визнaчення пoняття дoкaзувaння, тому й серед нaукoвцiв 

є piзнi тoчки зopу з цього приводу. Немaє визнaчення джеpел дoкaзiв, щo 

пpизвелo дo тoгo, щo в адміністративно-пpoцеcуaльнiй лiтеpaтуpi немaє 

взaгaлi згoди щодо тoгo, щo ввaжaти дoкaзoм, a щo йoгo джеpелoм, i чи є 

взaгaлi piзниця мiж цими двoмa пoняттями. Кpiм тoгo, пpaктикa пoкaзує, щo 

opгaни, якi пpoвoдять дocудoве poзcлiдувaння, не зaвжди дoтpимуютьcя 

вимoг зaкoннocтi пpи викoнaннi cвoїх oбoв’язкiв. Уcе це зумoвлює 

aктуaльнicть дослідження цієї теми. 

Суб’єктивні причини інтересу до проблеми доказування в суді 

апеляційної інстанції – це поширений у середовищі практиків небезпечний 

стереотип, що полягає в ототожненні проваджень у судах першої та другої 

інстанцій. 

Про актуальність цієї проблеми свідчить також і те, що вітчизняна 

правова наука зараз тільки наближається до розуміння феномену апеляції у 

всій його глибині, складності й різноманітті.  

Наявні прогалини в теорії правосуддя, поява в наші дні можливості для 

звернення до процесуальної тематики на якісно новому рівні історичного, 

соціологічного та правового знання, використання нових підходів і методів – 

усе це дає змогу дослідникам сучасності по-іншому ставити питання в 
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пошуку структуроутворювальних зв’язків в адміністративному судочинстві. 

З огляду на це мета майбутніх досліджень – розробка принципово нового 

комплексного теоретично обґрунтованого та емпірично апробованого вчення 

про доказування в суді апеляційної інстанції як про специфічний, 

багатоаспектний різновид суспільних зв’язків, співвідношень, обумовлених 

біологічною, соціальною природою людини; важливого, самостійного й 

незалежного елемента механізму процесуальної влади; особливого й 

ефективного засобу вирішення соціальних, політичних та економічних 

конфліктів на основі норм права. 

Досягнення зазначеної мети обумовлює постановку і послідовне 

вирішення низки теоретичних і прикладних завдань, а також вироблення і 

перевірку робочих гіпотез, серед яких:  

- через усвідомлення соціальної природи апеляції, розробку 

рівнозначних цьому інституту понять, аналіз їх функцій, видів, форм і 

методів реалізації, визначення місця і ролі в судочинстві; 

- через дослідження світового й вітчизняного історичного і сучасного 

досвіду процесуального будівництва, аналіз можливостей використання 

аналізованого інституту у чинній процесуальній діяльності; 

- через обґрунтування за допомогою категоріального ряду 

«загальне-особливе-приватне-одиничне» цілей і завдань цього інституту, 

його можливостей, оптимальних алгоритмів функціонування. 

Саме тому предмет дослідження охоплює: історичні, сучасні, 

вітчизняні та зарубіжні джерела про апеляцію; загальнотеоретичні основи 

змісту інституту «доказування». 

Певною мірою про наукову новизну дослідження свідчать і положення, 

пропоновані до обговорення вітчизняним науковим співтовариством. Тому 

передусім звернемо увагу на визначення поняття «докази», оскільки воно є 

одним з найбільш суперечливих, навіть попри те, що є його законодавче 

тлумачення [3, с. 366]. 
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Стаття 69 КАС України містить законодавче визначення доказів. 

Відповідно до ч. 1 цієї статті доказами в адміністративному судочинстві є 

будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 

відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які 

беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для 

правильного вирішення справи. Є. Ф. Демський вважає, що «доказами є не 

факти й обставини, а фактичні дані, на підставі яких суд, орган (посадова 

особа) чи уповноважений суб’єкт встановлюють наявність або відсутність 

обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у 

справі. Тобто фактичні дані – це інформація, відомості про акти, дії чи 

бездіяльність, за допомогою яких можна встановити обставини, що мають 

значення для правильного вирішення адміністративної справи» [30, с. 147].  

Все сказане в повному обсязі має бути застосовним і до питань доказів 

та доказів у процесі вирішення адміністративних справ за допомогою 

адміністративного судочинства, оскільки саме ці дві юридичні категорії – 

«докази» та «доказування» – є основними інструментами досягнення цілей та 

завдань судової діяльності та забезпечують вирішення судом справ, що 

надійшли на його розгляд [55, с. 280]. 

КАС України називає чотири основні завдання доказування. Аналіз 

показує, що два з них можуть бути досягнуті (вирішені) лише за умови 

належного доказування: 

1) завдання захисту порушених чи оспорюваних прав, свобод і 

законних інтересів громадян, прав та законних інтересів організацій у сфері 

адміністративних та інших публічних правовідносин, яку здійснити без 

доказів самого факту порушення чи наявності суперечки просто неможливо; 

2) завдання правильного та своєчасного розгляду та вирішення 

адміністративної справи, для вирішення якої важливо не лише зібрати 

необхідний обсяг доказової інформації, а й зробити це у встановлені законом 

строки та за встановленими правилами, а також пізнати та максимально 

об'єктивно оцінити всю подану сторонами або отриману іншими способами 

http://www.yurincom.com/ua/dokazi_vitrati_stroki/
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доказову (у тому числі і суперечливу) інформацію та на основі цієї оцінки 

винести рішення у справі, тобто вирішити його. 

Слід зазначити хоч і опосередковану, але все ж таки досить значну роль 

доказів і доказування і для вирішення двох інших завдань адміністративного 

судочинства – завдання забезпечення доступності правосуддя у сфері 

адміністративних та інших публічних правовідносин (так, без аналізу 

кількісно-якісних показників доведених та зафіксованих порушень та спорів 

про публічні права неможливо визначити рівень доступності та 

затребуваності правосуддя) та завдання зміцнення законності та 

попередження порушень у сфері адміністративних та інших публічних 

правовідносин (наприклад, саме доведені правопорушення є індикаторами 

рівня законності та показують напрямки, якими мають здійснюватися 

відповідні превенційні заходи) [59, с. 299]. 

Говорячи про формування самостійного адміністративно-юстиційного 

спрямування теорії доказування та доказів важливо визначити такий аспект, 

як принципи, тобто основні положення доказування та доказів в 

адміністративному судочинстві. 

Звісно ж, що правомірно говорити про дві системи принципів: 1) 

нормативну та 2) науково-практичну. 

Перша система принципів повною мірою відображена у базовому 

нормативному акті – Кодексі адміністративного судочинства. Здається, що 

тут слід спиратися на наступну послідовність міркувань, оскільки докази та 

доказування виступають як частина, невід'ємний елемент системи 

адміністративного судочинства, то принципи, сформульовані у ст. 4 КАС 

України, у повному обсязі будуть поширюватися і на категорії доказування і 

доказів, тобто за схемою «ціле-частина». При цьому слід зазначити 

складність та багатоаспектність при застосуванні кожного з принципів, 

перерахованих у ст. 4, доказуванню та доказам, тобто крім тих аспектів, які 

відображені у відповідних статтях КАС України, які розкривають кожен з 

принципів, слід мати на увазі, що: 



52 

– принцип незалежності суддів виявлятиметься також і в тому, що 

судді незалежні у оцінці доказів, тобто можна говорити, що принцип 

незалежності суддів є фундаментом для принципу свободи оцінки доказів, 

який прямо не сформульовано у КАС України, що, на нашу думку, не є 

цілком вірним. Безумовно, можна заперечити, що «оцінка доказів» і так 

говорить про незалежну оцінку (причому саме про вільну!) доказів, оскільки 

практично всі процесуальні кодекси встановлюють, що суд має оцінити 

докази за своїм внутрішнім переконанням, заснованим на всебічному, 

повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних в 

адміністративній справі доказів, а також те, що жодні докази немають для 

суду заздалегідь встановленої сили. 

Проте вважаємо, що стосовно такого виду судочинства, як 

адміністративне, яке в силу специфіки сфери, предмету та суб'єктного складу 

пов'язане з владними (у тому числі державно-владними!) суб'єктами та 

суб'єктивно-публічними інтересами, провести аналогію правильніше не з 

тими видами судочинства, які спрямовані на переважне задоволення саме 

приватного інтересу (цивільним та господарським), а з кримінальним (КПК 

України), додавши у назву та зміст КАС України слово "вільний", тобто 

говорити в адміністративному судочинстві саме про вільну оцінку доказів; 

– принцип рівності всіх перед законом і судом у розглянутому ракурсі 

проявляється: 

по-перше, у встановленні рівних можливостей надання доказів та 

участі у процесі доказування, незважаючи на особливість, пов'язану з тим 

аспектом, що в адміністративному судочинстві тягар доказування (обов'язок 

доказування) законності оспорюваних нормативних правових актів, рішень, 

дій (бездіяльності) органів, організацій та посадових осіб, наділених 

державними або іншими публічними повноваженнями відповідно до КАС 

України, покладається на відповідні органи чи посадові особи [91, с. 66].  

КАС України, захищаючи та забезпечуючи рівність процесуальних 

можливостей, говорить про те, що інші учасники адміністративного процесу 
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(адміністративний позивач, прокурор, органи, організації) і громадяни, які 

звернулися до суду на захист прав, свобод і законних інтересів інших осіб 

або невизначеного кола осіб), не зобов'язані доводити незаконність 

нормативних правових актів, що оспорюються ними, рішень, дій 

(бездіяльності). Але відсутність обов'язку не означає відсутність права;  

по-друге, рівність процесуального становища сторін в 

адміністративному судочинстві особливо важлива, оскільки у позасудових 

відносинах правовий (адміністративно-правовий) статус «владних» та 

«невладних» суб'єктів принципово різний і без спеціального процесуального 

«зрівнювання» є суттєвою проблемою для процесу доказування, для 

забезпечення та витребування доказів тощо; 

- принцип законності та справедливості при розгляді та вирішенні 

адміністративних справ стосовно доведення і доказів реалізується в тому, що: 

по-перше, докази, отримані з порушенням чинного законодавства, які 

не мають юридичної сили і не можуть бути покладені в основу рішення суду; 

по-друге, КАС України передбачає сукупність спеціальних засобів, 

спрямованих на забезпечення законності та справедливості у разі протидії 

сторін при наданні та забезпеченні доказів або у разі особливих обставин, 

наприклад, витребування докази за клопотанням осіб, які беруть участь у 

справі, або за своєю ініціативи; доручення відповідному суду того ж чи 

нижчого рівня здійснити певні процесуальні дії; призначення експертиз за 

клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи; 

– вищезгадані способи забезпечення процесу доказування спрямовані і 

на реалізацію принципу здійснення адміністративного судочинства в 

розумний термін, оскільки, як показує судова практика, затягування надання 

необхідних доказів або ж відмова від їх добровільного та у встановлені 

терміни надання – явища аж ніяк не рідкісні. Примітно, що в поняття 

«розумний термін» КАС України включає і такий інститут, як «прискорення 

розгляду адміністративної справи», з метою чого голова суду виносить 
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ухвалу, в якій можуть бути особливі терміни витребування доказів, 

виконання судових доручень тощо; 

– принцип гласності та відкритості судового розгляду означає, що 

дослідження поданих доказів має здійснюватись відкрито. Примітно, що дія 

принципу гласності часто нерозривно пов'язується з такими засадами 

судочинства, як безпосередність та усність, що досить детально досліджено 

процесуальними науками. Проте правознавці зазначають, що цей принцип 

практиці має обмеження як правового (зокрема, встановлення закритого 

режиму судочинства відповідно до норм законів), а й неправового, наприклад 

організаційного, характеру [160].  

Так, реалізація принципу гласності, очевидно, обмежується тим, що 

доступ до судів не є вільним, оскільки розміщення всіх охочих у 

приміщеннях судових засідань через нерідко скромну матеріальну базу судів 

(зокрема, невеликих розмірів таких приміщень) просто технічно неможливо. 

Однак стосовно адміністративного судочинства, здається, що по окремих 

категоріям справ такий вільний доступ має стати обов'язковим та практично 

забезпеченим організаційно. Йдеться, наприклад: 

- про провадження у адміністративних справах про оскарження 

нормативних правових актів; 

– про провадження у адміністративних справах про оскарження рішень, 

дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, інших органів, організацій, наділених окремими 

державними чи іншими повноваженнями, посадових осіб, державних 

муніципальних службовців; 

– про провадження у адміністративних справах про зупинення 

діяльності чи ліквідацію політичної партії, її регіонального відділення чи 

іншого структурного підрозділу, іншого громадського об'єднання, релігійної 

та іншої некомерційної організації або про заборону діяльності громадського 

об'єднання чи релігійної організації, які не є юридичними особами, або про 

припинення діяльності засобів. 
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У той же час, з одного боку, реалізація принципу гласності та 

відкритості повинна мати розумні межі з метою запобігання порушення прав 

учасників процесу (наприклад, у провадженні у адміністративних справах 

про приміщення іноземного громадянина, що підлягає депортації чи 

реадмісії, до спеціальної установи або про продовження терміну перебування 

іноземного громадянина, що підлягає депортації чи реадмісії, у спеціальній 

установі), а з іншого – досить складно та проблематично встановити 

універсальні та об'єктивні, але не суперечать чинному законодавству критерії 

обмеження аналізованого принципу (не йдеться про ті випадки, які вже 

встановлені положеннями про розгляд адміністративних справ у закритих 

судових засіданнях).  

Наявність у правових системах таких критеріїв, здається, цілком 

допустимо, оскільки на підставі п. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист 

прав людини та основних свобод або п. 1 ст. 14 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права суд має право розглянути справу у 

закритому засіданні, і при цьому преса та публіка можуть не допускатися на 

весь судовий розгляд чи його частина з міркувань моралі, громадського 

порядку чи державної безпеки у суспільстві [60, с. 272–298]. 

Наразі проблема доказування в суді апеляційної інстанції практично не 

розкрита повністю. Варто виходити з того, що доказування в суді апеляційної 

інстанції – різновид більш широкого поняття – доказування в 

адміністративному процесі, процесуальне доказування взагалі [56, с. 187–

223]. Зокрема, такої думки дотримується О. В. Умнова, яка пропонує 

альтернативне визначення поняття «доказування в адміністративному 

процесі» як «подання для аналізу суду інформації про певні події, дії або стан 

(юридичні обставини), що надають суб’єкти адміністративного процесу, чи 

витребування судом такої інформації за клопотанням осіб, які беруть участь 

у справі, або за власною ініціативою» [146, с. 10].  

У науці адміністративного судочинства є чимало підходів до 

визначення поняття доказу та меж його тлумачення. Так, І. В. Бойко вважає, 
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що «докази – це певна інформація, якою учасники адміністративної 

процедури обґрунтовують свої вимоги, а адміністративний орган установлює 

відсутність чи наявність даних про факти й обставини справи» [8, с. 74].  

О. М. Дубенко правову категорію доказування в адміністративному 

судочинстві визначає як «врегульовану процесуальним законодавством, 

підпорядковану законам логіки діяльність, спрямовану на встановлення 

об’єктивної істини в адміністративній справі та прийняття обґрунтованого і 

законного рішення» [35, с. 12]. 

В. В. Гордєєва доказування в адміністративному судочинстві зводить 

до процесу подання до суду інформації про певні події, дії або стан 

(юридичні обставини), яку надають суб’єкти адміністративного процесу, чи 

витребування судом такої інформації за клопотанням осіб, які беруть участь 

у справі, або за власною ініціативою суду [23, с. 8].  

Вітчизняна дослідниця Т. О. Рекуненко визначає доказ як «засіб 

установлення істини у справі, а також інших обставин, що мають значення 

для правильного вирішення справи, отриманим відповідно до процесуальних 

норм» [120, с. 172].  

Вартим уваги є визначення доказів, яке запропонував М. П. Мельник. 

Він, зокрема, визначає, що доказами в адміністративному судочинстві 

України є відомості, інформація про факт, на підставі якої адміністративний 

суд у визначеному законом порядку (отримання, дослідження й оцінки) 

встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги й 

заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають 

значення для правильного вирішення справи, які одержують на підставі 

засобів доказування (пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, 

показань свідків, письмових речових доказів, висновків експертів) [80, 

с. 273].  

На думку вітчизняних учених у галузі адміністративного права 

А. Т. Комзюка та О. М. Бандурки, доказами в адміністративному судочинстві 

в конкретній адміністративній справі є «будь-які фактичні дані, які 



57 

добуваються або встановлюються судом під час розгляду справи за 

допомогою джерел і засобів доказів, про наявність або відсутність обставин, 

що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі та 

занесені до документів або технічних засобів, які фіксують адміністративний 

процес у конкретній справі, що мають значення для правильного вирішення 

справи, а також доведені в судовому засіданні як докази у цій справі» [55, 

с. 280].  

Наголосимо, що процес доказування в адміністративному судочинстві 

визначено як процедурний механізм учасників адміністративного процесу, 

зокрема суду, щодо збирання, закріплення, перевірки та оцінки доказів, 

надалі – винесення рішення. Процедура доказування врегульована нормами 

процесуального законодавства та визначається як необхідна стадія судового 

процесу [39, с. 104].  

У юpидичнiй лiтepaтуpi вживaють пoняття «дoкaзувaння», дo якoгo 

входять фaктичнi дaнi тa їх пpoцecуaльнi джepeлa, утвopюючи нepoзpивну 

єднicть [86, с. 488–580]. 

Пpямi дoкaзи бeзпocepeдньo вкaзують нa oбcтaвину, щo пiдлягaє 

дoкaзувaнню, aбo ж нa її вiдcутнicть. 

Нeпpямi (пoбiчнi) дoкaзи тaкoж мaють вaжливe знaчeння, aлe 

кopиcтувaтиcь ними cклaднiшe. Тpeбa, щoб вoни були тicнo взaємoпoв’язaнi, 

cтвopювaли cиcтeму дoкaзiв, у якiй кoжний нeпpямий дoкaз був би, тaк би 

мoвити, кiльцeм нepoзpивнoгo лaнцюгa. 

У пpoцecуaльнiй лiтepaтуpi icнують piзнi пoгляди щoдo клacифiкaцiї 

дoкaзiв i їх пpoцecуaльних джepeл. Багато вчених oбcтoює двoякe poзумiння 

пpoцecуaльних дoкaзiв, джepeлoм ocтaннiх є cвiдки, пoтepпiлi, пiдoзpювaнi, 

oбвинувaчeнi, eкcпepти, дoкумeнти, мicцe знaхoджeння тa вилучeння peчoвих 

дoкaзiв[31]. Oднaк пoки дoкaзoву iнфopмaцiю, якoю вoлoдiють пeвнi ocoби, 

нe oтpимaнo i нe зaкpiплeнo в пepeдбaчeнiй зaкoнoм фopмi, дoкaзiв, a 

вiдпoвiднo i їх джepeл нe icнує. 
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Група авторів (О. А. Банчук, І. Б. Коліушко, Р. І. Корнута, 

Р. О. Куйбіда, В. Л. Маринченко, О. М. Пасенюк, А. Г. Перепелюк та ін.) 

зауважує, що інститут доказів (або інакше – доказів і доказування) має свою 

вагому специфіку в адміністративному судочинстві. Незважаючи на багато 

спільних рис з аналогічним інститутом в інших видах судочинства, 

насамперед у цивільному, інститут доказів в адміністративному процесі є 

одним із тих, що суттєво відрізняється. Така відмінність зумовлена дією 

принципу офіційного з’ясування всіх обставин справи, а також презумпцією 

вини відповідача [57, с. 335]. 

І. О. Хар та В. К. Матвійчук визначають доказування як подання для 

аналізу суду певної інформації про певні події, дії або стан (юридичні 

обставини), що здійснюють суб’єкти, які беруть участь у розгляді справи 

[86]. 

І. О. Корецький розглядає процес доказування в апеляційній інстанції 

через діяльнісну складову, яка містить окремі пізнавальні акти, які пов’язані 

між собою та стосуються вирішення окремих завдань, встановлення окремих 

обставин, що підлягають доказуванню у справі [63, с. 54].  

Варто наголосити, що проблема доказування в цілому є предметом 

розгляду різних наук, зокрема теорії права, логіки, психології тощо [165, 

с. 34]. Правове регулювання доказів і доказування здійснюється також 

іншими процесуальними галузями права. Як вважає М. М. Михеєнко, оцінка 

у процесі доказування виступає певною логічною операцією та є важливою 

складовою усього процесу доказування, що передбачено нормами 

вітчизняного процесуального права [83, с. 196].  

Безумовно, для всіх галузей мають місце спільні способи збирання, 

дослідження й оцінки доказів, схожі способи доказування і дефініції самих 

доказів, що зумовлено походженням цих видів судочинства з однієї 

процедури вирішення спору, яка раніше не мала поділу на кримінальну, 

цивільну та адміністративну.  
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Оцінка доказів судом є розумовою діяльністю, тому підлягає 

закономірностям загального процесу пізнання і законам логіки, своєю метою 

має встановлення істини. Правова сторона оцінки доказів виражається в 

тому, що логічні операції здійснюються суб’єктами адміністративно-

правових відносин; вивченню підлягають лише дані, отримані в 

передбаченому законом порядку; мета оцінки не вільна, а визначена законом 

[145, с. 9]. 

На основі аналізу різних підходів можемо запропонувати авторське 

визначення доказування в адміністративному судочинстві, під яким 

пропонуємо розуміти врегульовану адміністративно-процесуальними 

нормами діяльність суб’єктів доказування, спрямовану на збирання, подання, 

оцінку, забезпечення, витребування або тимчасове вилучення доказів з 

метою з’ясування об’єктивної істини та справедливого вирішення 

адміністративно-правового спору. 

Доказування – метафізична та історична реальність, унікальні і 

водночас закономірно виникаючі суспільні відносини, соціальна природа 

яких полягає в потенційній здатності людства, спираючись у своїй діяльності 

на таку соціальну цінність як досвід, вибудувати певну систему цінностей, 

однією з яких є можливість пізнання світу шляхом процесуального 

доказування. Таке доказування – це властивий соціальній природі людини 

засіб і необхідна умова функціонування високорозвиненої соціальної 

спільності, а також засіб загального зв’язку (комунікації), що виникає між 

високоорганізованими людьми в процесі розв’язання певних категорій 

соціальних конфліктів. 

Доказування – це інституалізація очікування суспільством того, що 

встановлена судом інформація виявиться достовірною. Це прийнята певною 

людською спільністю процесуально-правова парадигма поведінки суб’єктів 

права при вирішенні соціальних конфліктів. Природно, що доказування 

характеризується багатоаспектністю, складністю і системністю. Адже 
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доказування – ресурс, який необхідний для здійснення будь-яких 

цілеспрямованих дій. 

Також варто відзначити, що доказування – це стійкі людські відносини, 

їх існування не залежить від волі конкретного державного апарату. У цьому 

випадку доведення – не що інше, як функція. Нарешті, доказування – форма 

соціальної творчості, її наявність дозволяє суспільству знаходити нові 

оригінальні конфігурації колишніх ресурсів і функцій. Надбудована за 

допомогою доказування комунікація породжує новий сенс життя народу, 

гарантує нове поєднання цілей і засобів, висуває нові критерії і підстави в 

поведінці, забезпечує ефективність досягання цілей. 

Аналіз різноманітних концепцій щодо розуміння доказів у 

процесуальних галузях права свідчить про те, що дослідники приділяють 

досить багато уваги висвітленню питань доказів, їхніх характерних ознак і 

властивостей. Водночас серед науковців склалася загальноприйнята позиція, 

відповідно до якої докази характеризуються цілісністю трьох елементів: 

(1) змістом, (2) процесуальною формою та (3) процесуальним порядком 

одержання, дослідження й оцінки змісту і процесуальної їх форми [166, 

с. 276]. Тож феномен процесуального доказування багатогранний. Водночас 

для нього, як і для пізнання взагалі, характерні такі аспекти: директивний, 

відповідно до якого процесуальне доведення розуміється як реальний засіб, 

що має матеріальну складову вже в силу того, що вона є обов’язковим 

навиком соціуму; технологічний – сукупність соціальних практик, що 

дозволяють реалізувати потенцію державної влади в рамках вирішення 

конфліктних ситуацій; комунікативний – доказування – це мова, зрозуміла 

всім суб’єктам державно-правового владовідношення. 

Процесуальними формами доказів є засоби доказування, тобто такі 

способи фіксації, об’єктивації та збереження інформації про факти й 

обставини, які мають значення для вирішення справи, що використовуються 

під час збирання, подання, дослідження й оцінки доказів [28, с. 119]. З огляду 

на це доказування мають свою структуру, в основі якої лежать: їх 
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легітимність, авторитет судової практики, оснований на суворому слідуванні 

правилам.  

Сутнісні характеристики процесуального доказування такі:  

-  доказування як правове явище реальне, бо воно володіє всіма 

видовими, родовими ознаками і рисами, властивими правовій матерії; 

-  доказування, як і будь-яке інше соціальне явище, існує тільки в 

динаміці – процесі;  

-  доказування в межах властивої для нього комунікації могутніше 

від будь-якої іншої організації процесу, тобто йдеться про верховенство 

незаперечності результатів доказування; 

-  доказування має публічно-правовий характер, бо процес завжди 

публічний; 

-  доказування проявляється в правозастосовній, правотлумачній 

сферах, тобто воно – обов’язковий елемент управління суспільством;  

-  процесуальне доказування, зокрема й доведення в суді 

апеляційної інстанції, опосередковується в правосудді (процесах), його 

результатах (судових актах).  

Наведене дає підстави для висновку, що доказування в 

адміністративному судочинстві України є малодослідженим, переважно 

частиною загального підходу до наукового обґрунтування КАС України. 

Водночас, окрім теоретико-правового визначення категорій доказування, 

доказів та їх класифікації, не менш важливим для судової практики є питання 

фактичного надання сторонами доказів своїх правових позицій. Незважаючи 

на те, що в адміністративному судочинстві запроваджена презумпція 

винуватості відповідача – суб’єкта владних повноважень, адміністративні 

суди мають право не відкривати провадження за позовами з безпідставними 

(бездоказовими) звинуваченнями та вимогами.  
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Висновки до розділу 1 

 

У розділі 1 дисертації обґрунтовано, що інститут апеляційного 

оскарження відомий з часів античності як оскарження з метою перегляду 

судових рішень у вищу інстанцію. Наголошено, що цей інститут виник у 

давньоримській державі й отримав подальший розвиток у цивільному 

процесуальному законодавстві та судоустрої європейських країн. Разом із 

тим апеляція Давньоримської держави й апеляція в країнах Західної Європи 

виникли пізніше, відрізнялися одна від одної, незважаючи на безумовний 

вплив римського права загалом на судочинство європейських країн.  

Підкреслено, що історія розвитку апеляції в Україні та формування 

доказів в апеляційній інстанції охоплює шість етапів. Розвиток апеляції в 

Україні здійснювався паралельно із законодавством тих держав, до складу 

яких входила та чи інша частина сучасної України. У 1920 р. радянською 

владою було ліквідовано апеляційне оскарження. Відновлення апеляційного 

оскарження відбулося 1992 року із прийняттям Концепції судово-правової 

реформи.  

У вітчизняному судочинстві історія апеляції починається вже з часів 

«Руської правди» – як можливість оскарження рішення громадського суду 

(суду громади), під юрисдикцією якого перебували вільні селяни-

общинники, у княжому суді. Спрощена й повністю регламентована стадія 

апеляційного розгляду сформувалася як ефективний інструмент усунення 

судових помилок, що, однак, не завадило скасувати її 24 листопада 1917 р. 

Декретом про суд № 1. 

У XX ст. апеляційне оскарження, існуючи в більшості розвинених 

країн, не визнавалося в СРСР і було замінено Касаційним оскарженням. 

Скасування, і відродження інституту апеляції тісно пов’язані з політичними і 

навіть «революційними» процесами. Так, якщо скасування апеляції припало 

на 1917 р., то її відродження планувалося в 1991-му, однак процес зайняв 

тривалий час. 
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У сучасній Україні апеляційний порядок розгляду адміністративних 

справ регламентований КАС України і діє щодо рішень судів першої 

інстанції. Цей інститут відновлювався не відразу, оскільки діяв лише щодо 

рішень мирового судді. З 1 січня 2012 р. він поширений на рішення всіх судів 

першої інстанції. 

Аргументовано, що апеляція – це оскарження рішення суду першої 

інстанції, яке не набуло законної сили, до суду вищої (апеляційної) судової 

інстанції та перегляд ним оскаржуваного рішення й адміністративної справи 

в межах апеляційної скарги і позовних вимог, що були заявлені в суді першої 

інстанції. Строк набуття рішенням законної сили дорівнює строку подання 

заяви про апеляційне оскарження або апеляційної скарги. В 

адміністративному процесі апеляція є самостійною стадією, яка являє собою 

діяльність суду за умов подання апеляційної скарги особами, які беруть 

участь у справі.  

Проаналізовано два види апеляції – повну і неповну. Повна апеляція 

являє собою новий розгляд справи по суті. При цьому суд апеляційної 

інстанції не обмежується лише тим, що проводить перевірку правильності 

винесеного рішення судом першої інстанції, а починає новий розгляд справи 

на аналогічних засадах зі судом першої інстанції. Якщо йдеться про неповну 

апеляцію, то здійснюється лише перевірка судових актів, на основі тих 

доказів і фактів, які були досліджені в першій інстанції. Неповна апеляція 

має певну перевагу – більш прискорений розгляд справи, оcкільки подання 

нових доказів до суду обмежено. Цей чинник сприяє скороченню витрат на 

судове провадження.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ ДОКАЗУВАННЯ В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ 

 

2.1 Поняття та сутність адміністративно-судового доказування 

 

Намагаючись наголосити на особливій важливості доказової діяльності 

для правосуддя, відомий британський юрист Вільям Блекстон у своїй праці 

«Коментарі до англійських законів» зазначав, що «на понад сотню тяжб, що 

виникають через спірні факти, припадає одна тяжба, що є наслідком сумнівів 

у питаннях права» (цит. за: [194]). Це спостереження, зроблено понад два 

століття тому щодо англійського правопорядку, здається, не втрачає своєї 

актуальності і в сучасних умовах та добре пояснює, чому видатний 

англійський філософ і правознавець Джеремі Бентам був схильний 

ототожнювати мистецтво судочинства з «мистецтвом користуватися 

доказами» [5, с. 2]. Справді, відмінною рисою будь-якого судового розгляду є 

те, що суддя в момент порушення справи, як правило, перебуває в стані 

невизначеності щодо дійсних обставин конкретних спорів [180, р. 3], і для 

винесення законного й обґрунтованого судового рішення він змушений 

відтворити й реконструювати минулі події і факти, які характеризують суть 

спірних правовідносин і мають значення для правильного вирішення справи. 

По суті, саме ця обставина дозволила інституту доказування і доказів зайняти 

особливе, центральне місце в системі процесуального права [193, р. 319]. 

Теорія судових доказувань формувалася і розвивалася переважно в 

контексті судових процесів, які мають правозастосовну природу (насамперед 

цивільного і кримінального процесів) та за своїми характеристиками 

відповідають традиційній моделі правосуддя, тоді як адміністративний 

судовий процес має низку ознак, що дозволяють зарахувати його до 

суспільно-правової моделі правосуддя [179]. 

Питання теорії та практики адміністративного судочинства, доволі 

актуальні в юридичній науці та останнім часом викликають особливий 
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інтерес. Причиною є закріплення нової моделі правового регулювання 

відповідних процесуальних відносин, концентровано вираженої в Кодексі 

адміністративного судочинства України. Новим КАС України визначено в 

тому числі категорії справ, що розглядаються у порядку адміністративного 

судочинства, а також деталізовано процедуру їх розгляду. 

Зазначені новели дозволяють глибше дослідити нормативні основи 

доказування в суді апеляційної інстанції в адміністративному судочинстві, 

співвіднести їх із правової природою доказової діяльності. При цьому 

основним чинником, що значною мірою детермінує поведінку суб'єктів 

доказування, є його мета. 

Цілі доказування визначаються сутністю змагального процесу і певною 

мірою універсальні. Характер матеріально-правових відносин, що породили 

конкретний судовий процес, визначає віднесення цієї справи до тієї чи іншої 

категорії, що має свою специфіку, у тому числі щодо доказування. Таким 

чином, процесуальна діяльність суб'єктів доказування має подвійну природу. 

З огляду на це, положення КАС України можуть бути проаналізовані на 

предмет адекватності їх природі доказування в адміністративних справах, але 

не як джерело, що задає цілі доказування. 

При дослідженні питань доказів та доказування в суді апеляційної 

інстанції в адміністративному судочинстві доцільно звернутися до 

проблематики про судове доказування як загальнопроцесуальне явище, а 

також доказування в інших галузях процесуального права. 

За свідченням багатьох авторів, одним із найважливіших чинників, що 

впливають на доказову діяльність, є безумовно становище суб'єкта 

доказування у процесі та у спірних правовідносинах. Зокрема, І. Б. 

Михайловська зазначає, що в основі юридичної діяльності лежать «мета-

завдання» організаційних структур [198]. Під ними авторка розуміє 

психологічні настанови – інтереси суб'єкта доказування. Наприклад, для 

прокурора, який звернувся з позовною заявою, доказування у справі має суто 

процесуальний інтерес. 



66 

Якщо відповідну вимогу було б заявлено позивачем, право якого 

безпосередньо порушено – доказування також було б спрямоване на 

реалізацію процесуального інтересу, насамперед матеріально-правового. З 

огляду на це, спираючись на висновки, зроблені  І. Б. Михайловською, можна  

обгрунтувати мету доказування в отриманні релевантного правозастосовного 

судового акта. 

Однак, по-перше, навряд чи звернення до терміна «релевантність» у 

такому випадку є виправданим. Значення слова «релевантний» розкривається 

у словниках як «важливий, суттєвий», «що має значення для чогось» [79]. У 

цьому сенсі будь-який судовий акт є релевантним, оскільки він тягне за 

собою виникнення, зміну або припинення матеріальних або процесуальних 

правовідносин. 

По-друге, такий погляд дозволяє внести певну зрозумілість лише в 

розуміння суб'єктивного змісту доказування. Загальнопроцесуальне 

призначення доказування, власне не опосередковане особистими інтересами 

учасників процесу та наразі вченими-адміністративістами не проаналізовано. 

Розмірковуючи про доказування «в суб'єктивному сенсі», В. А. 

Новицький виділяє такі доказові завдання: 

- пізнання фактів – тобто отримати  інформацію про факти; 

- розуміння – здійснення  аналізу цих фактів; 

- переконання – тобто певними так би мовити «формальними 

засобами» схилити суд до думки суб'єкта, представити факти у вигідному 

баченні [34, с. 82]. 

Ми підтримуємо критику такої позиції, наведену у роботі колективу 

авторів сучасних підручників з адміністративного права, за влучним 

зауваженням яких подання фактів «у вигідному баченні суду» не завжди 

означає прагнення зацікавленої особи до того, щоб суд установив істину по 

справі. 

Вигідне для суб'єкта доказування тлумачення фактичних обставин 

часто є невірним, що спотворює обєктивну дійсність. У таких випадках 
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завдання переконання, за В. А. Новицьким, може бути вирішене 

елементарним «підтасовуванням» фактів. 

Подібний висновок робить доказову діяльністю, спрямованою проти 

інтересів правосуддя, що абсолютно нелогічно і не узгоджується з правовою 

природою такого явища як доказування [97, с. 102].  

У даному випадку для визначення ознак судового доказування 

потрібно зміст доказової діяльності, що здійснюється в рамках судових 

процесів, які мають правозастосовну природу, зіставити з особливостями 

адміністративного контролю. 

 [191].  

 [191]. З огляду на дію принципу «суд знає право» (лат. – jura novit 

curia), до предмета судового доказування питання права не входять, оскільки 

презюмується, що нормативні положення заздалегідь оприлюднені і доведені 

до загального відома, а тому немає практичної необхідності у встановленні їх 

дійсної наявності. Однак цей правовий принцип традиційно не поширюється 

на зміст іноземного права, оскільки вважається, що суддя не зобов’язаний 

докладно знати іноземне правове регулювання. Тому в судовому процесі 

іноземне право, яке підлягає застосуванню, потрібно доводити [200, p. 52–

53].  

Отже, важливою ознакою процесуального доказування є те, що його 

об’єктом виступають саме факти. Відтак доказова діяльність в 

адміністративному процесі спрямована на пізнання фактів, а тому «ядром» 

процесуального доказування виступає саме «пізнавальний елемент».  

Доказування за своєю природою все ж таки є загальнопроцесуальним 

явищем. Тому мета доказування у широкому значенні має відповідати меті 

відправлення правосуддя. Якщо правосуддя є справедливим вирішенням 

справи, то, формулюючи мету доказування, найбільш коректно звернутися до 

поняття істини у справі. 

128 
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Істина, будучи відносною і часто збігаючись з версією окремих 

учасників процесу, не підтверджує правоту тих, хто бачить мету доказування 

у прийнятті бажаного судового акта, а, навпаки, її спростовує. Усі спроби 

уявити доказування як діяльність у суб'єктктивному змісті, тобто лише щодо 

одного суб'єкта, нівелюють питання про результат цієї діяльності.  

Принагідно зазначимо, що результатом будь-якої діяльності прийнято 

називати те, чого досягає суб'єкт під час цієї діяльності. Оскільки 

результатом доказування у кожній справі є якась загальна картина, 

сформована судом на основі встановлених ним фактичних обставин справи, 

впливати на цей результат мають можливість обидві сторони, а в окремих 

випадках – треті особи, прокурор, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування. Враховуючи, що один і той самий результат є 

продуктом діяльності низки суб'єктів, представляти доказування виключно 

як суб'єктивний процес, поділяючи його на «доказування позивача», 

«доказування відповідача», «доказування прокурора» тощо, не зовсім 

коректно. 

Одним із основних аргументів, які наводять досліддники, які 

стверджують, що мета доказування – прийняття бажаного судового акту, – є 

обмеження кола суб'єктів доказування виключно сторонами у справі. 

Водночас для кожної із сторін, які опонують один одному, бажаний власний 

судовий акт, який кардинально відрізняється від інших поглядів [192, р. 114]. 

Подібна логіка призводить до абсурдного висновку, що доказування 

характеризується кількома цілями, що суперечать одна одній.  

Викладене свідчить, що поширення цілей та завдань доведення у 

суб'єктивному сенсі на доказування як правовий феномен неприпустимо. 

Дослідники, які в різний час займалися розробкою проблем 

доказування у процесуальних галузях, бачили його мету в отриманні 

об'єктивної істини [183, р. 5–6]. 

Незважаючи на об'єктивність права, об'єктивність істини як основної 

мети доказової діяльності можна спростувати певними аргументами. Це 
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пов'язано зі значними змінами регламентації доказування як інституту 

адміністративно-процесуальної форми, що мали місце в минулому. Радянські 

правознавці виходили з того, що суд повинен, не обмежуючись поданими 

матеріалами та поясненнями, приймати всі передбачені законом заходи для 

всебічного, повного та об'єктивного з'ясування всіх обставин справи, прав та 

обов'язків сторін [187, р. 3]. Проте чинне законодавство говорить дещо інше.  

 Така модель породила суперечки серед вчених-процесуалістів. Одні 

дослідники обґрунтовують спрямованість сучасної процесуальної форми на 

встановлення формальної істини [181, р. 74], інші вказують на передбачені 

зазначеними кодексами повноваження суду на витребування та забезпечення 

доказів, критерії їх оцінки, що, на їх думку, свідчить про збереження 

принципу об'єктивної істини  [182, р. 29]. 

Поняттям істини на жаль не оперує КАС України. Однак виражений у 

ньому підхід до регламентації змагальних засад процесу дає привід для 

роздумів про розуміння істини в адміністративному судочинстві. 

Зокрема, через КАС України до принципів адміністративного 

судочинства належить змагальність і рівноправність сторін 

адміністративного судочинства «через активну роль суду». 

Справді, за змістом КАС України, роль суду в адміністративному 

процесі активна: він не лише надає сторонам сприяння у реалізації їх прав, 

створює умови для всебічного та повного встановлення всіх фактичних 

обставин, а й вживає інших необхідних заходів. Особливо слід наголосити на 

заходах щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи. 

Можливість витребування доказів судом за власною ініціативою 

передбачена іншими кодифікованими актами, що регламентують розгляд 

справ, що виникли з публічних правовідносин. Зокрема, це передбачено 

Господарським процесуальним кодексом України. Проте за змістом даної 

норми доказ може бути витребуваний лише в органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, інших органів та посадових осіб та 

виключно у разі неподання ними доказів. Таким чином, правила, що діяли до 
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введення в дію нового КАС України і чинне нині правило господарського 

процесуального закону застосовується лише тоді, коли суд має уявлення, які 

саме докази необхідні, а адміністративний орган ухиляється від їх надання 

[199]. По суті, у зазначеній ситуації у суду відсутня свобода розсуду, 

оскільки єдиною можливою мірою, яку суд може прийняти щоб одержати 

докази, є їх витребування. З урахуванням викладеного, формулювання «за 

власною ініціативою», що міститься в процесуальних кодексах, не повинна 

вводити в оману: ініціативи тут не так багато. Таким чином, наведена норма 

не свідчить про «активну процесуальну роль» суду [165, с. 34].  

З урахуванням викладеного, під адміністративно-судовим доказом 

потрібно розуміти врегульовану нормами права сукупність процесуальних 

дій, що здійснюються судом, особами, які беруть участь у справі, і 

невизначеним колом зацікавлених (у широкому сенсі слова) суб’єктів, 

спрямованих на достовірне встановлення обставин минулого, фактів станів 

та подій, які можуть настати в майбутньому, для вирішення питань, які є 

предметом доказування в адміністративній справі. 

Можна зробити висновок, що нова модель адміністративного 

судочинства дійсно базується на активній ролі суду, покликаного всіма 

можливими способами сприяти зібранню достовірних відомостей про 

фактичні обставини справи [145, с. 9].  

 Безумовно, практика може дещо нівелювати справжній змвіст, що 

заклав законодавець у норми КАС України. Абсолютизувати повноваження 

суду в адміністративному судочинстві не слід, і покладений на нього тягар 

повинен перебувати у стані балансу з процесуальними обов'язками учасників 

справи та строками її розгляду. Деякі науковці можуть переконувати, що 

гносеологічні можливості адміністративно-судової процедури у будь-якому 

разі обмежені встановленими процесуальними засобами та диспозитивністю 

становища сторін. 

Однак заперечувати, що в нормах КАС України, які регламентують 

доказування, міститься великий потенціал для встановлення реальних фактів, 
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навряд чи можливо. Зазначені новели наразі більшою мірою наближають 

процесуальну істину до істини матеріальної, демонструючи, що процес 

доказування передусім спрямований на розуміння істини у справі.  

Отже, зі змісту такого явища як доказування та процесуального 

законодавства випливає, що метою доказування в адміністративному 

судочинстві є встановлення об'єктивної істини про обставини, що мають 

важливе значення для справи. 

Ця мета детермінує постановку низки завдань. Наприклад як ми 

зауважили вище, В. А. Новицький виділяє завдання пізнання, завдання 

розуміння і завдання переконання, що стоять перед суб'єктом доказування 

(цит. за: [198]). 

Проте здається, що з практичної точки зору цінніше визначити 

завдання як конкретні заходи, без прийняття яких доказова діяльність не 

зможе досягти поставленої мети та оцінюватися як належна [198]. 

Крім того, цілком зрозуміло, що без належного обсягу доказів суттєво 

знижується ймовірність тотожності процесуальної та матеріальної істин у 

справі. Отже, невиконання завдання щодо подання достатнього обсягу 

доказів перешкоджає досягненню мети доказування, а виконання, навпаки, 

сприяє процесу доказування. 

У літературних джерелах також зазначається, що доказова діяльність 

сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, з точки зору встановлення 

істини у справі має на меті надання необхідних для цього даних [87]. 

Подання доказів неправильно розуміти лише як їхнє технічне подання в 

матеріали справи. Зокрема, суб'єкту доказування до подання доказів 

необхідно отримати. В юридичній науці відповідну діяльність називають 

збиранням доказів  [5, с. 72].  

Процесуальним законодавством встановлено підстави прийняття чи 

неприйняття судом конкретних доказів, отже, суб'єкт доказування 

зобов'язаний обґрунтувати їх відносність і допустимість, що часом вимагає 

більших зусиль, ніж сам процес збирання доказів. Всі ці логічні та технічні 
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операції спрямовані вирішення основного завдання – власне подання доказів 

по конкретній адміністративній справі. 

Деякі дослідники виокремлюють такі завдання доказування, як 

«перевірка встановлення фактичних обставин справи судом першої 

інстанції», а також «встановлення нових обставин справи» [87]. 

Встановлення обставин справи є прерогативою суду та не є завданням 

доказової діяльності, через що з відповідними авторами ми не згодні. Проте, 

якщо йдеться про встановлення достовірних фактів, може бути ототожнено з 

встановленням істини, тобто власне з метою доказування [147, с. 312]. 

Отже, щоб відомості про небайдужі праву факти вважалися 

доказами, вони мають бути наділені процесуальною формою (письмові 

докази, експертні висновки, свідчення свідків тощо) [79, с. 76]. 

Не заглиблюючись у цю наукову дискусію, зазначимо, що докази в 

суді апеляційної інстанції можна звести до фактів, які мають бути 

представлені до уваги суду за допомогою передбачених законом засобів 

доказування, через зіставлення вже відомих фактів з невідомими.  

Мета будь-якої діяльності природно пов'язана з її завданнями, при 

цьому досягнення мети встановлення об'єктивної істини у справі не 

вичерпується вирішенням завдання подання доказів. Саме тому, на наш 

погляд, слід виокремлювати завдання належного інформування суду про 

фактичні сторону справи, щоб дозволити йому належно оцінити подані 

докази щодо відносності і достатності. 

Про це свідчить і загальновизнана практика правозастосування. 

Згідно прецедентного права Європейського суду доказування  

здійснюється на основі досить вагомих, чітких і узгоджених висновків чи 

незаперечених припущень щодо фактів у матеріалах справи. 

Проаналізувавши завдання, вказані вище, нескладно визначити  їх 

відповідність засадам, на яких здавна «триматися» доказова діяльність – 

тягар затвердження та тягар уявлення доказів. Але чому на суб'єктів 
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доказування може бути покладено якийсь тягар і на що саме як не на 

вирішення доказових завдань? 

У зв'язку з цим визначення основних завдань доказування є його 

обов'язковим компонентом. Процесуальні завдання затвердження та 

подання доказів тільки умовно відокремлені один від одного: подання 

доказів супроводжується вказівкою на їхню відносність до справи, на ті 

факти, які вони підтверджують істину у справі. Відповідно оцінку доказів 

не слід розглядати як завдання доказування. Доказування здійснюється з 

урахуванням того, що згодом заявлені твердження та подані докази будуть 

оцінені, проте сама оцінка до доказів не відноситься. 

Таким чином, при розгляді справ у порядку адміністративного 

судочинства суб'єкти доказування з метою встановлення об'єктивної 

істини вирішують два найважливіші завдання у процесі доказування: 

1) ствердження про факти, що мають значення для справи;  

2) подання доказів, що підтверджують заявлені твердження, суду.  

Зважаючи на викладене, під адміністративно-судовим доказуванням 

ми розуміємо врегульовану нормами права сукупність процесуальних дій, 

що здійснюються судом, особами, які беруть участь у справі, і 

невизначеним колом зацікавлених (у широкому сенсі слова) суб’єктів, 

спрямованих на достовірне встановлення обставин минулого, фактів станів 

та подій, які можуть настати в майбутньому, для вирішення питань, які є 

предметом доказування в адміністративній справі. 

 

 

2.2 Особливості предмета та меж доказування в адміністративному 

процесі 

 

Судова форма захисту порушеного права має універсальний характер, 

що дозволяє зацікавленій особі звертатися до суду по захист своїх 

порушених прав та законних інтересів. Судовий спосіб захисту прав людини 
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забезпечує гарантування принципу відповідальності органів державної влади 

за свою діяльність перед людиною, усуває свавілля з боку держави та її 

органів. Указане гарантується адміністративним судочинством [196], що 

забезпечує ефективний спосіб захисту прав учасників адміністративного 

процесу [24, с. 112]. 

Особливості адміністративного судочинства, пов’язані з доказуванням, 

також обумовлені ст. 77 КАС України, відповідно до якої кожна зі сторін 

повинна довести ті обставини, які стосуються її вимог та заперечень, окрім 

випадків звільнення від подання доказів [54]. 

Дослідники визначають доказування в адміністративному судочинстві 

як регламентований нормами КАС України та обумовлений принципами 

рівності, змагальності, диспозитивності, офіційного з’ясування всіх обставин 

справи, презумпцією вини суб’єкта владних повноважень порядок збору та 

подання для аналізу суду інформації про певні події, дії або факти [24, 

с. 116]. 

Докази й доказування в адміністративному процесі випливають із 

загальної теорії доказування, проте мають і певні особливості. При цьому, 

зміст й обсяг доказування, види і кількість доказів в адміністративній справі 

залежать від предмета доказування. На думку М. В. Джафарової, інститут 

доказів і доказування в адміністративному процесуальному праві є 

сукупністю норм цієї галузі права, які регулюють предмет і межі 

доказування, обсяг процесуальних повноважень суб’єктів доказування, 

умови належності, допустимості, достовірності та достатності доказів, види й 

джерела їх походження, особливості процесуального порядку отримання, 

дослідження й оцінки змісту і процесуальної форми доказів [32].  

В адміністративному процесі розглядається чимало категорій 

адміністративних справ. Докази в суді обумовлені конкретним видом 

адміністративної справи, яка перебуває у провадженні адміністративного 

суду. Відповідно, предмет доказування – це явища, обставини 

адміністративно-правового характеру (адміністративний акт, 
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адміністративний розсуд, адміністративна процедура), висловлені в заявах, 

клопотаннях [140]. 

До доказів і доказування в адміністративних справах застосовуються 

принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі та презумпція 

«винуватості» суб’єкта владних повноважень (ст. 77 КАС України) [54]. 

Наприклад, Верховний Суд у складі судді-доповідача Касаційного 

адміністративного суду Бевзенка В. М., перевіривши матеріали позовної 

заяви ОСОБА_3 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, третя 

особа – Громадська рада доброчесності, про визнання протиправним та 

скасування рішення, зобов’язати вчинити певні дії, – УХВАЛИВ: «Відкрити 

провадження в адміністративній справі за позовом ОСОБА_3 до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, третя особа – Громадська рада 

доброчесності, про визнання протиправним та скасування рішень, 

зобов’язати вчинити певні дії. Справу розглядати за правилами спрощеного 

позовного провадження колегією суддів у складі п’яти суддів. Призначити 

справу до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, 

яке відбудеться о 15:00 23 квітня 2019 року в приміщенні суду за адресою: 

вул. Московська, 8, корпус 5, м. Київ, 01029. Встановити відповідачу 

п’ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали для подання 

відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких 

ґрунтуються заперечення відповідача (з урахуванням мотивів та аргументів, 

які навів позивач у позовній заяві), а також документів, що підтверджують 

надіслання (надання) відзиву і доданих до нього документів позивачу. 

Ухвала КАС ВС від 25 березня 2019 року» [148].  

У доктрині виділяють дві основні концепції змісту предмета 

доказування: концепцію вузького та широкого тлумачення предмета 

доказування. При вузькому тлумаченні зміст предмета охоплює лише 

матеріально-правові факти, при широкому – матеріально-правові факти та 

інші факти, що мають значення для правильного розгляду і вирішення спору. 
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Предмет доказування, обсяг доказів, як правило, формуються в 

адміністративному суді першої інстанції і після стадій першої інстанції – не 

змінюються (ст. 308, 341 КАС України) [54]. Предмет доказування є 

сукупністю певних обставин, які підлягають встановленню істини у справі. 

Ці обставини визначаються виходячи з норми процесуального права, а також 

підстав позовної заяви. Утім, жоден процесуальний кодекс не містить 

дефінітивної норми, що визначає поняття предмета доказування у справі. 

Водночас у нормі, що наводить поняття доказу, як правило, міститься згадка 

про предмет доказування. Так КАС України фактично наводить визначення 

предмета доказування – це обставини, що обґрунтовують вимоги та 

заперечення осіб, які беруть участь у справі, а також інші обставини, що 

мають значення для правильного розгляду та вирішення адміністративної 

справи. Аналогічні норми існують і в інших процесуальних кодексах, 

зокрема, ГПК, ЦПК.  

Джерелами визначення предмета доказування у справі прийнято 

вважати норми матеріального права та таку підставу як адміністративний 

позов. 

У процесуальній науці передусім до обставин предмета доказування 

відносять факти матеріально-правового характеру. Наприклад, до фактів 

матеріально-правового характеру можна віднести ті, що згадуються у 

нормативних актах публічно-правового характеру. Стосовно справ публічно-

правового характеру, то вони підлягають розгляду на підставі КАС України. 

Матеріально-правові норми, які визначають обставини предмета доказування 

для адміністративних справ, «розкидані» за кількістю окремих законів, 

зокрема кодифікованих правових актів. 

Специфіка ж правового регулювання доказування в адміністративних 

справах така, що часто норми процесуального права (КАС України) містять 

вказівку на обставини, що підлягають доказуванню, тобто щодо предмета 

доказування. Так, у положеннях КАС України, у яких розкрито предмет 

доказування у справах про оскарження нормативних актів, зазначено, що під 
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час розгляду адміністративної справи про оскарження нормативного 

правового акта суд з'ясовує: 

1) чи порушено права, свободи та законні інтереси адміністративного 

позивача або осіб, на користь яких подано позовну заяву до суду; 

2) чи дотримано вимог нормативних правових актів, що встановлюють: 

а) повноваження органу, організації, посадової особи для прийняття 

нормативних правових актів; б) форму та вид, у яких орган, організація, 

посадова особа вправі приймати нормативні правові акти; в) процедуру 

прийняття оспорюваного нормативного правового акта; р) правила уведення 

нормативних правових актів у дію, зокрема порядок опублікування, 

державної реєстрації речових (якщо державна реєстрація даних нормативних 

правових актів передбачено законодавством України) і набуття чинності; 

3) відповідність оспорюваного нормативного правового акта або його 

частини нормативним правовим актам, які мають більшу юридичну силу. 

[140]. 

Наголосимо, що суд встановлює предмет доказування на основі 

застосовної норми матеріального права до спірних матеріальних 

правовідносин, враховуючи вимоги та заперечення сторін. При встановленні 

фактів предмета доказування суд визначає, у чому полягає зміст спірного 

права. При цьому треба зважати на те, що адміністративному праву властива 

велика кількість ситуаційних норм, які входять до складу відносно 

визначених норм при застосуванні яких суд конкретизує спірне право чи 

зміст спірних прав та обов’язків, вирішуючи справу з урахуванням її 

обставин. Ступінь визначеності юридичної норми визначає обсяг 

конкретизації фактичного складу.  

Суд застосовує такі форми конкретизації: ухвалу спірного права, 

конкретизацію спірного права за наявності ситуаційних фактичних складів та 

ситуаційних матеріально-правових норм. При цьому правильна кваліфікація 

спірних матеріальних правовідносин залежить від правильного визначення 

фактичного складу спірних правовідносин. Попередньо обставини предмета 
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доказування визначаються відповідно до вимог та заперечень осіб, що беруть 

участь у справі. Тому концепція предмета доказування в адміністративному 

судочинстві тісно пов’язана з теорією позову в доктрині адміністративного 

процесуального права. Під позовом розуміємо доктринальну конструкцію, 

поняття якої дискусійне.  

У доктрині процесуального права традиційно склалися три концепції 

розуміння позову: матеріально-правова концепція позову, процесуально-

правова концепція позову, концепція двох самостійних правових категорій та 

єдиного поняття позову, що має дві сторони: матеріально-правову та 

процесуально-правову. Відповідно до матеріально-правової концепції під 

позовом розуміють матеріально-правову вимогу однієї особи до іншої. Позов 

у процесуально-правовому сенсі – це звернення зацікавленої особи до 

юрисдикційного органу з проханням про захист порушеного права 

зацікавленої особи. Змішана концепція – це поєднання матеріально-правової і 

процесуально-правової сторін позову.  

Позов як доктринальна конструкція має свої елементи, деякі 

дослідники називають основні риси, що характеризують позов. 

Загальноприйнятими рисами, що характеризують позов (елементами позову), 

є предмет, підстава та зміст. Окремі дослідники також виділяють сторони 

позову як його елемент.  

Під предметом позову розуміють матеріально-правову вимогу однієї 

особи до іншої. Підстави позову трактують як сукупність юридичних фактів 

та норм права, що підтверджують порушення чи загрозу порушення прав і 

законних інтересів позивача. Зміст позову можна визначити як матеріально-

правову дію, якої позивач вимагає від суду стосовно відповідача. Отже, 

чинне процесуальне законодавство вимагає, щоб позивач вказав у позовній 

заяві, у чому полягає порушення чи загроза порушення прав, свобод та 

законних інтересів позивача та його вимоги й обставини, з огляду на які 

позивач вибудовує свої вимоги і докази, що підтверджують ці обставини.  
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Отже, чинне законодавство передбачає вказівку в позовній заяві 

фактичної підстави позову та доказів його обґрунтування.  

В адміністративному судочинстві загальна норма, що встановлює 

вимоги до форми і змісту адміністративної позовної заяви, не містить вимоги 

щодо обов’язкової вказівки юридичної підстави позову в адміністративному 

судочинстві. Однак, проаналізувавши норми, регулювальні вимоги до форми 

і змісту адміністративної позовної заяви за окремими категоріями 

адміністративних справ, маємо визнати обов’язковою наявність юридичної 

підстави адміністративного позову в адміністративній позовній заяві в 

адміністративному судочинстві.  

У позовній заяві позивач вказує обставини спору й докази, а в 

адміністративному судочинстві – ще й юридичну підставу позову, що в 

сукупності визначає фактичний склад спірних матеріальних правовідносин та 

їх попередню юридичну кваліфікацію. Під час здійснення юридичної 

кваліфікації дається оцінка конкретного життєвого випадку з позицій чинних 

норм права, спрямована на з’ясування юридичної значущості обставин 

відповідності чи невідповідності юридичних фактів, які закріплюються 

нормами права. Підставою для юридичної кваліфікації виступає норма права, 

на підставі якої вирішується справа по суті. 

Механізм визначення предмета доказування в адміністративному 

процесі реалізується в послідовності кількох етапів. 

Перший етап – встановлення фактичного складу правовідносин. 

Другий етап – кваліфікація спірних матеріальних правовідносин, під 

якою розуміють оцінку конкретного життєвого випадку з позицій чинного 

законодавства, спрямовану на з’ясування юридичної значущості обставин, 

відповідності чи невідповідності їхніх ознак ознакам юридичних фактів, що 

закріплюються нормами права. Правильність реалізації етапів кваліфікації 

визначає належне виконання обов’язку суду щодо встановлення причин 

предмета доказування. Підставою для юридичної кваліфікації є норма права, 

за допомогою якої вирішується справа по суті.  
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Третім етапом механізму визначення предмета доказування в 

адміністративному судочинстві є виявлення структури та змісту норми права, 

що застосовується для визначення предмета доказування. При застосуванні 

відносно визначених, ситуаційних норм велике значення має конкретизація 

спірного права або в окремих випадках прав та обов’язків сторін як форми 

суддівського розсуду. 

Четвертий етап – власне визначення самого предмета доказування та 

розподіл обов’язків з доказування. При цьому враховуються загальні й 

особливі правила розподілу обов’язків щодо доказування в суді.  

П’ятий етап механізму визначення предмета доказування можна 

охарактеризувати як накопичення обставин фактичного складу, виявлення 

співвідношення предмета доказування і стандарту доказування. 

Шостим етапом виступає конкретизація фактичного складу, зміна 

обставин предмета доведення при зміні предмета або підстави позову, 

збільшення чи зменшення позовних вимог тощо. 

З урахуванням викладеного зміст зазначених етапів визначення 

предмета доказування має бути врахований законодавцем під час 

удосконалення правового механізму визначення предмета доказування в 

адміністративному процесі. 

Варто зауважити, що предмет доказування в адміністративному 

судочинстві взаємопов’язаний з таким інститутом доказового права як 

обов’язки з доказування, які встановлюються відповідно до загальних та 

особливих правил розподілу обов’язків із доказування.  

Зазначимо, що особливості визначення предмета доказування є доволі 

важливими для конкретизації наявності певних прогалин і колізій у праві, 

при відповідному застосуванні норм права. У першому випадку складність 

визначення фактичного складу зумовлена застосуванням конкретизації як 

форми судового розсуду. 

За наявності прогалин та колізій у праві, при відповідному застосуванні 

норм, складність визначення фактичних обставин обумовлена пошуком 
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необхідної норми права, що регулює спірні правовідносини, з урахуванням 

гіпотези, яка визначає фактичні обставини справи. 

Фактичні склади з елементом конкретизації утворюють особливу групу 

фактичних складів. При цьому індивідуальне регулювання (діяльність 

правозастосувача) у фактичних складах поділяється за напрямами 

конкретизації: конкретизація фактичної події (гіпотези), конкретизація 

правових наслідків (диспозиції), конкретизація двох частин норми (гіпотези 

та диспозиції (санкції). 

Отже, юридично значущі обставини, права й обов’язки сторін 

правовідносин при застосуванні щодо предмета доказування в 

адміністративному процесі щодо норм матеріального права можуть бути 

визначені (конкретизовані) судом з урахуванням конкретних обставин справи 

на підставі судового розсуду. 

Як неодноразово вказувалося в дослідженнях вчених, суд визначає 

предмет доказування як сукупність фактичних обставин, що мають значення 

для правильного розгляду та вирішення справи на підставі норми права, яка 

застосована до спірних правовідносин [37, с. 77]. Правозастосування при 

прогалинах у праві, колізіях належить до випадків застосування норм 

адміністративного права в нетипових ситуаціях. 

При кваліфікації правовідносин за наявності прогалин у праві суд дає 

оцінку із врахуванням або основних засад і змісту адміністративного 

законодавства, або норми, яка регулює подібні правовідносини. У такому 

випадку першим етапом правозастосування виступає встановлення прогалин 

у матеріальному праві. Далі суд перевіряє відсутність норми, яка б 

регулювала правовідносини матеріального права. Спірні правовідносини 

мають перебувати у сфері адміністративно-правового регулювання та 

відповідати ознакам адміністративно-правових відносин. При цьому критерії 

правомірності таких правовідносин, тобто які зумовлюють можливість їх 

захисту з боку держави, мають бути встановлені судом. Суд встановлює 

відповідність спірних правовідносин загальним засадам та змісту 
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адміністративного законодавства, його несуперечність імперативним нормам 

(правопорядку).  

При встановленні прогалин суд застосовує аналогію закону чи 

аналогію права, здійснює конкретизацію стосовно конкретних обставин і 

формулює відповідне правило поведінки, яке набуває форми 

правозастосовного припису. Загалом, використання аналогії в 

адміністративному праві є дискусійним питанням. Окремі дослідники 

вважають, що тільки для вирішення конкретних правових ситуацій, 

поодиноких випадків (правозастосування) можливе застосування права за 

аналогією. Інші автори стверджують, що застосування аналогії недопустиме 

в адміністративному праві. Деякі дослідники переконані, що аналогія в 

адміністративному праві недопустима щодо питань встановлення 

адміністративної відповідальності [22]. 

Доказові факти – це факти, які використовує суд для встановлення 

обставин предмета доказування. Найчастіше доказовий факт виступає як 

алібі, що свідчить про відсутність особи у певний час у конкретному місці. 

Цей факт може входити до предмету доказування у справі, але безпосередньо 

впливає розгляд справи. Факти, які вже перевірено дозволяють підтвердити 

чи спростувати достовірність доказів. Наприклад, факт відсутності в особи 

певного рівня освіти чи досвіду в експерта може змусити суд і сторони 

засумніватися у компетентності даного експерта, як наслідок, у достовірності 

висновків, зроблених у висновку. 

На відміну від основних фактів доказові та перевірочні факти мають 

факультативний характер, вони можуть мати місце у доказуванні у справі, а 

можуть і бути відсутніми. 

Серед обставин, які підлягають встановленню істини під час розгляду 

справи, прийнято виділяти три групи: 

1) правовстановлюючі (правочинні) факти. Наприклад, 

правовстановлюючим фактом при розгляді справи про оскарження 

накладення на суддю дисциплінарного стягнення до Вищої кваліфікаційної 
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комісії судді буде наявність у цього заявника статусу судді. Наявність цього 

статусу означає, що з притягненням його до дисциплінарної відповідальності 

використовується спеціальне законодавство; 

2) факти активної та пасивної легітимації. За допомогою цих фактів 

встановлюються належні адміністративні позивачі (факт активної 

легітимації) та відповідачі (факт пасивної легітимації). У адміністративних 

справах також важливим є обґрунтування порушення прав заявника. У 

наведеному прикладі факт активної легітимації – застосування заходів 

дисциплінарної відповідальності саме до цієї особи – чинної судді, факт 

пасивної легітимації – рішення відповідної кваліфікаційної колегії суддів. 

Відповідно, належний адміністративний позивач – суддя, до якого 

застосовано заходи дисциплінарного стягнення, належний адміністративний 

відповідач – відповідна кваліфікаційна колегія суддів, з рішенням якої не 

згоден адміністративний позивач; 

3) факти приводу до позову. Фактом приводу до адміністративного 

позову найчастіше є порушення прав чи ймовірне порушення прав 

адміністративного позивача. У нашому прикладі це притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності та його незгода з цим. 

На підставі виявлених юридичних фактів, що підлягають доказуванню, 

встановлюються докази, без яких неможливо вирішити конкретну справу по 

суті [129]. 

Складність врахування судом обставин предмета доказування при 

відповідному застосуванні норм обумовлено застосуванням норм, що 

відсилають, тобто які не встановлюють конкретного правила поведінки. Такі 

норми містять лише положення застосовувати правила, які регулюють інші 

подібні суспільні відносини, або такі, які регулюють специфічні ознаки цих 

відносин, які не враховують належно особливості спірних відносин [26]. 

Утім спірний випадок повинен характеризуватись тими ж ознаками, які 

лежать в основі застосовуваної правової норми. Відповідним застосуванням 

норм адміністративне право не характеризується. 
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Якщо суд визначає обставини, що підлягають доказуванню у кожній 

справі, то сторони подають до суду докази відповідно до їх обов'язку. У 

процесуальному праві вказано принципи розподілу обов'язку доказування, 

що є основою принципу змагальності. Основний принцип розподілу 

обов'язку доказування у тому, що кожен доводить те, на що потім 

посилається у своїх доводах. В адміністративному процесі підхід інший, що 

продиктовано особливостями адміністративних правовідносин (відносини 

влади та підпорядкування) та їх суб'єктним складом. Наявність так званої 

слабкої сторони в адміністративних правовідносинах, до якої відносять 

громадянина, визначило специфіку у розподілі обов'язків доказування. Як 

відомо, сильною стороною в адміністративних правовідносин є державні 

органи, організації, посадові особи, наділені певними владними 

повноваженнями [155]. Саме ці суб'єкти протистоять у адміністративному 

процесі громадянам. 

Загальне правило, відображене у КАС України, відповідає положенням 

ЦПК та ГПК: «Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані доводити 

обставини, на які вони посилаються на підстави своїх вимог чи заперечень». 

Проте зазначена норма передбачає наявність іншого порядку розподілу 

обов'язку доказування в адміністративних справах. Даний виняток із 

загального правила і визначає специфіку розподілу обов'язку доказування в 

адміністративних справах: обов'язок доказування законності оспорюваних 

нормативних правових актів, рішень, дій (бездіяльності) органів, організацій 

та посадових осіб, наділених державними чи іншими публічними 

повноваженнями, покладається на відповідні органи, організації та посадових 

осіб публічного права. Зазначені органи, організації та посадові особи 

зобов'язані також підтверджувати факти, на які вони посилаються як на 

підстави своїх заперечень [136]. 

Оцінюючи докази в суді апеляційної інстанції необхідно виходити з 

рівності їх доказового значення. Жоден доказ не може мати більшого чи 

меншого доказового значення, жодні докази не можуть мати заздалегідь 
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встановленої сили. Наприклад, в оцінці показів свідка у справі та висновки 

експерта не можна припускати, що останнє матиме більш доказове значення. 

При цьому жодні докази, включаючи висновок експерта, не можуть бути 

покладені в основу висновків, якщо вони суперечать решті матеріалів справи 

[89]. 

У процесі розгляду справи необхідно оцінювати всі докази в 

сукупності, оскільки лише такий  підхід сприяє об'єктивному вирішенню 

справи. 

З предметом доказування тісно повязані його межі. Л. М. Лoбoйкo 

ввaжaє, щo межi дoкaзувaння – це тaкi межi дoкaзoвoї пpoцеcуaльнoї 

дiяльнocтi, якi кoнcтaтують: 

1) пoвнoту веpciй, якi пеpевipяють; 

2) глибину дocлiдження oбcтaвин, щo пiдлягaють вcтaнoвленню; 

3) oбcяг дoкaзiв i їх джеpел, oбoв’язкoвих для визнaння нaявнocтi aбo 

вiдcутнocтi цих oбcтaвин; 

4) дocтaтнicть oбґpунтувaння виcнoвкiв у кpимiнaльнiй cпpaвi [71]. 

Сьогодні в юридичній літературі висловлюється дві точки зору з 

приводу меж перевірки в суді апеляційної інстанції. Перша – законність та 

обґрунтованість рішення судді перевіряються в повному обсязі незалежно від 

доказів апеляційної скарги, оскільки законом межі перевірки не встановлені. 

І друга – межі перевірки в апеляційній інстанції визначаються так само, як і в 

касаційній, виходячи з принципу диспозитивності та з урахуванням інтересів 

законності. Тож апеляційний суд повинен здійснювати повторний розгляд 

справи в межах доказів, викладених в апеляційній скарзі, подання та 

запереченнях щодо них. Вихід же за межі скарги допустимий, якщо суд 

встановить безумовні підстави до скасування рішення, а також підстави, що 

тягнуть припинення провадження у справі або залишення заяви без розгляду.  

Питання про межі розгляду справи апеляційним судом тісно пов’язане 

з принципом заборони «повороту до гіршого», який у вітчизняному 

адміністративному процесуальному законодавстві не закріплюється. У 
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рамках, наприклад, кримінального процесу цей принцип полягає в 

неприпустимості посилення покарання для засудженого, який просить вищий 

суд переглянути вирок [66]. Цей принцип пропонувалося ввести і в 

цивільний процес у літературі ще радянського і наступних періодів. Але 

треба пам’ятати, що у кримінальному судочинстві принцип заборони 

«повороту до гіршого» служить інтересам охорони правового становища 

підсудного, в адміністративному ж судочинстві заборона «повороту до 

гіршого» означала би, що неправильне рішення суду першої інстанції 

збереже силу на шкоду іншій стороні. Тож введення цього принципу в 

адміністративний процес не має достатніх підстав і не є доцільним. 

Oтже, межi дoкaзувaння є iндивiдуaльними в кoжнiй cпpaвi. Та в будь-

якoму разі межi дoкaзувaння пoвиннi бути пpaвильнo визнaченi, щoб не 

пpизвеcти дo неoбґpунтoвaнoгo їх звуження чи, нaвпaки, poзшиpення, щo 

однаково є негaтивним. У пpoцеcуaльнoму зaкoнoдaвcтвi щoдo меж 

дoкaзувaння icнують певнi пpoблеми, зoкpемa cупеpечнicть cтaттей, щo 

cтocуютьcя неoбхiднoгo oбcягу дoкaзoвoгo мaтеpiaлу. Цю пpoблему потрібно 

виpiшувaти шляхoм пеpегляду вiдпoвiдних нopм тa внеcення змiн дo чинного 

пpoцеcуaльнoгo законодавства. 

Таким чином, докази у провадженні в адміністративних справах 

виконують пізнавальну, посвідчувальну функції та функцію обґрунтування. 

Тому від суддівського корпусу потрібно, перш за все, усвідомлення того, що 

сьогодні адміністративне правосуддя є так само важливим напрямом судової 

діяльності, як і всі інші. Люди мають право чекати від законодавчих, 

правоохоронних органів об'єктивного та вдумливого підходу до розгляду 

справ, прийняття гранично зважених та справедливих рішень з питань 

доказів та процесу доказування, а також принципового реагування на 

недоліки та порушення закону. Відтак можна зробити висновок про те, що 

інститут апеляції в адміністративному судочинстві має широке коло проблем 

і спірних питань, однозначних відповідей на які не можна знайти ні в теорії, 

ні на практиці.   
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Отже, проблематика предмета доказування та його правильного 

визначення має фундаментальне значення для процесуальної доктрини і 

вітчизняної судової практики. Складність визначення предмета доказування в 

адміністративному судочинстві зумовлена наявністю великої кількості 

відносно визначених ситуаційних норм, при дії яких суд виносить рішення з 

урахуванням конкретних обставин справи, застосовуючи конкретизацію як 

форму судового розсуду. З огляду на це зміст багатьох положень доказового 

права є дискусійним. Тож на основі проведеного дослідження видається 

правильним зробити висновок, що при вдосконаленні загального механізму 

визначення предмета доказування в адміністративному процесі варто брати 

до уваги складності врахування судом предмета доказування при 

встановленні фактичних складів з конкретизацією, а також у фактичних 

складах при прогалинах та колізіях у праві за відповідного застосування 

норм адміністративного права.  

А втім, ми розглянули лише на невелику частину значущих для 

процесу доказування аспектів, які є, так би мовити, «верхівку айсберга», 

оскільки наявні зараз суперечності в регламентації положень про 

доказування й докази в чинних процесуальних кодексах лише підкреслюють 

відсутність системного й одноманітного підходу, тому доводиться 

констатувати, що кінцева мета адміністративної реформи поки не досягнута.  

Отже, над удосконаленням регламентації інститутів доказування та 

доказів в адміністративному судочинстві ще доведеться працювати. Це 

належить робити з урахуванням міжгалузевого (процесуального) характеру 

інституту доказування й доказів та наявних наукових розробок як у сфері 

адміністративного процесу, так і інших процесуальних галузей, а також 

судової експертології та практики застосування чинного законодавства. 

 

 

 



88 

2.3 Суддівський розсуд під час доказування в суді апеляційної 

інстанції в адміністративному процесі 

 

Винесенню судового рішення належить особливе місце серед інших 

юридично значущих дій та актів застосування права, оскільки саме в в 

судовому акті знаходить відображення остаточна оцінка судом обставин 

адміністративної справи, а також містяться висновки щодо суті спору. У 

рішенні суду підбивається логічний підсумок попередньої взаємодії 

учасників судочинства, приймається позиція однієї із сторін. З огляду на це, 

питання про механізми прийняття судових актів безумовно займає одне з 

ключових місць у юридичній психології. 

Аналізуючи природу ухвалення судового рішення, необхідно 

пам'ятати, що цей процес виступає окремим випадком прийняття рішень. У 

психології прийняття рішення сприймається як вольовий акт формування дій, 

спрямованих на досягнення мети. Процес прийняття рішень заснований на 

переконанні діяти в умовах, що склалися певним чином, відповідно до 

наявної мотивації. Складність прийняття рішень пов'язана зі ступенем 

невизначеності ситуації, що допускає настання неоднозначних наслідків. 

Таким чином, ухвалення рішення завжди пов'язане з вибором одного із 

можливих варіантів поведінки. 

Крім того, процес ухвалення рішень суддями також обумовлюється 

різними соціально-психологічними чинниками, властивими юридичній сфері 

вцілому. Аналіз процесуального законодавства України дозволяє зробити 

висновок про те, що при розгляді справ суд ухвалює рішення на засадах 

гласності, змагальності, незалежності, об'єктивності, професіоналізму суддів 

та підпорядкування їх лише закону, оцінки доказів за внутрішнім 

переконанням. 

При цьому внутрішнє переконання судді як явище, що поєднує 

юридичний, психологічний та моральний аспекти, викликає неабиякий 

інтерес у юридичній науці.  
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Правосуддя як суспільне явище не тільки складається із системи 

заходів і прийомів діяльності судів, а ще виступає як суб’єктивний процес, 

яким «керує» правосвідомість суддів. Разом з тим вільна оцінка доказів 

ставить таку проблему як розсуд судді в адміністративному процесі. Норма 

процесуального права завжди спрямована на регулювання діяльності 

суб’єкта, а оцінка – на предмет, який досліджується в процесі 

правозастосування. 

Формування внутрішнього переконання судді при вільній оцінці 

доказів вимагає розгляду поняття суддівського розсуду в адміністративному 

процесі. Особисте прийняття суддею свого знання як істинного створює 

широке поле для розсуду судді в процесі розумової діяльності з оцінки 

доказів, що й змушує законодавця регламентувати процес доказування та 

створювати додаткові гарантії для можливостей об’єктивної оцінки доказів. 

Внутрішнє переконання не протиставляється доказам, які підлягають оцінці.  

Суддівський розсуд – це врегульований правовими нормами 

специфічний вид правозастосовної діяльності, що здійснюється в 

процесуальній формі. Його суть полягає в наданні суду у відповідних 

випадках повноваження вирішувати спірне правове питання, виходячи із 

цілей, передбачених законодавцем, принципів права та інших загальних 

положень закону, конкретних обставин справи, а також засад розумності, 

добросовісності та справедливості [142].  

Розкриття правової сторони внутрішнього переконання й оцінки 

доказів у процесі з точки зору динаміки процесуальних правовідносин, які 

складаються під час відправлення правосуддя, неможливе без дослідження 

проблем, пов’язаних із моральними основами процесуальної діяльності. 

Правосуддя здійснюється у сфері людської діяльності і пов’язане як з 

гносеологічними процесами, так і з психологічними особливостями дій 

суб’єктів процесуальної діяльності і передусім суду [73]. 

Оцінюючи докази з точки зору їх допустимості, суддя керується 

нормами процесуального закону, що встановлюють вичерпне коло джерел 
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доказів і які детально регламентують правила їх отримання та закріплення. 

При визначенні допустимості має місце підведення ознак, що 

характеризують процесуальну форму доказу, під норми кримінально-

процесуального закону, тобто питання вирішується шляхом застосування 

права до факту, а не за внутрішнім переконанням суб’єкта. Вираз «докази 

оцінюються за внутрішнім переконанням» означає, що вони оцінюються 

незалежно від зовнішніх наперед встановлених критеріїв. Так відбувається 

оцінка належності, достовірності і достатності доказів. Внутрішнє 

переконання характеризує тут сам процес пізнання, оскільки суб’єкт, 

роблячи висновок про те, що досліджувані події мали місце в об’єктивній 

дійсності, не підводить фактичні дані під норму закону, в якій міститься їх 

готова оцінка [134].  

Оцінка допустимості доказів зводиться до співвідношення ознак, що 

характеризують процесуальну форму фактичних даних, з регламентуючими 

цю форму приписами закону. У результаті суб’єкт доказування доходить 

висновку, що всі вимоги, які висуваються законом до процесуальної форми 

доказів, виконані. Немає єдиного підходу і до вирішення питання, 

пов’язаного зі суперечністю між преюдицією і внутрішнім суддівським 

переконанням. Дійсно, надання преюдиціальної сили фактам, встановленим 

вироком або рішенням суду, впливає на доказування в інших справах, де ці 

факти фігурують як вже доведені. Преюдиції унеможливлюють суперечності 

між актами правосуддя і в такий спосіб сприяють зміцненню правопорядку і 

законності.  

Варто також зазначити, що дії судді в суді, судовій системі не завжди 

випливають з тих цілей, які перед ним ставить процесуальний закон. За таких 

обставин виникає складність в організації забезпечення його процесуальної 

діяльності з тим, щоб адміністративне керівництво не підміняло своїми 

вольовими рішеннями той процес пізнання обставин застосування норм 

матеріального права, якого вимагає від судді процесуальний закон. 
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У теорії процесу це питання завжди розглядалося лише зі загальної 

точки зору. Зазначалось, якщо організаційне керівництво судами 

здійснюється не процесуальними формами, то перегляд судових рішень на 

предмет їх законності й обґрунтованості проходить у чітких межах чинного 

процесуального законодавства як на стадії апеляційного, так і на стадії 

касаційного провадження [125]. 

Внутрішнє переконання судді у правильності прийнятого ним рішення 

формується у вигляді перевірки письмових матеріалів попереднього 

розслідування. Перевірка зазвичай у теорії доказування сприймається як 

один із елементів (етапів) доказування, регламентованим у КАС України. 

Синонімом перевірки доказів є термін «дослідження», що використовується в 

процесуальній теорії [8, с. 68]. Дослідження доказів – це пізнання слідчим 

або судом їхнього змісту; перевірка достовірності існування тих фактичних 

даних, що визначають зміст доказів, встановлення узгодженості цього доказу 

з іншими доказами у справі [52, с. 48]. Видається, що цей термін найточніше 

передає зміст діяльності суду при зіставленні доказів між собою та 

встановлення джерела їх отримання, навіть якщо суд здійснює дослідження 

(перевірку) письмових матеріалів попереднього розслідування. 

Суду необхідно винести відповідне рішення, оцінивши подані докази. 

При цьому «суб'єктом справді вільної оцінки доказів за своїм внутрішнім 

переконанням є суд, що розглядає і вирішує справу» [198, с. 70]. Для 

винесення обвинувального вироку суддя повинен прийти до переконання в 

доведеності обвинувачення доказами, зібраними під час попереднього 

розслідування [143]. 

Саме тому, важливим у процесі формування суддею висновків у тій чи 

іншій справі є, зокрема, його внутрішнє переконання – складне багатогранне 

поняття, яке виступає і передумовою, і процесом, і результатом пізнавальної 

діяльності судді. Істотну роль у формуванні внутрішнього переконання 

відіграють інтуїція, совість і правосвідомість. Оскільки внутрішнє 

переконання й сумління зараховані процесуальним законом до критеріїв 
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оцінки доказів, то в цьому сенсі вони отримали своє зовнішнє вираження в 

законі, зокрема у ст. 77 КАС України [54]. 

У літературі немає єдиної думки щодо природи й поняття 

внутрішнього переконання, а також чинників, що впливають на нього. 

Проблему внутрішнього переконання судді порушували видатні вітчизняні 

процесуалісти, на думку яких «оцінка доказів є розумовою діяльністю, що 

вирішується сумнівом або переконанням; є продуктом одних і тих же 

чуттєвих сприйняттів, неперевірених розумовим процесом. Не слід 

змішувати вирішення справи за системою вільної оцінки доказів з рішенням 

її по безпосередньому враженню» [48, с. 99]. В. Т. Нор приділяв особливу 

увагу вмотивованості внутрішнього переконання судді, одночасно із цим 

відзначаючи певну суб’єктивність оцінки обставин справи: «внутрішнє 

суддівське переконання випливає з об’єктивних підстав, що породжують в 

судді суб’єктивну впевненість щодо дійсності і значення тих фактів, які були 

піддані дослідженню засобами кримінального процесу, впевненість, що 

випливає тільки з одних суб’єктивних відчуттів судді, має значення тільки 

для думки або упередження судді і тому не може бути покладена в основу 

суддівського вироку. Суб’єктивізм – тільки один з елементів суддівського 

переконання, але не єдина його підстава... внутрішнє переконання судді має 

бути свідомим, тобто таким, щодо якого суддя міг би завжди дати собі звіт 

про те, чому склалося воно у нього...» [89, с. 13].  

Ю. М. Грошевий та С. М. Стахівський розглядають внутрішнє 

переконання стосовно до суддів як суб’єктивне вираження об’єктивної 

істини, як критерій, процес, метод і результат оцінки доказів: «внутрішнє 

переконання суддів – це розумна, усвідомлена, обґрунтована впевненість у 

правильності певного висновку, що спирається на об’єктивні факти і 

досягається в результаті вдумливого, неупередженого і всебічного 

дослідження всіх обставин справи. Тому якщо судді переконані в доведеності 

певного факту, вони завжди можуть, а в силу закону і зобов’язані вказати, на 

що спирається їх переконання. Тому внутрішнє переконання – це сама 
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розумна і аргументована впевненість, а ніяк не “інтуїція”, не “чуття”, не 

“натхнення”, не “імпульс”» [26, с. 345]. 

Викладене дозволяє нам зробити висновок, що науковці розглядали 

внутрішнє переконання не як «осяяння» суб’єкта оцінки доказів, а як 

розумовий акт, який пов’язували зі свідомістю й обставинами справи як 

основними критеріями формування внутрішнього переконання.  

Водночас оптимальним підходом до розуміння природи й сутності 

внутрішнього переконання вважаємо підхід О. С. Старенького. Він розглядає 

внутрішнє переконання як передумову, процес і результат пізнавальної 

діяльності суб’єкта доказування. На цій основі виділяє гносеологічний, 

логічний і психологічний аспекти внутрішнього переконання [136]. 

У науковій літературі також висловлюється думка, що внутрішнє 

переконання варто розглядати як початок, принцип, метод оцінки доказів і 

результат такої оцінки [152, с. 119].  

Особливу точку зору на сутність внутрішнього переконання висловлює 

О. М. Дубенко [35, с. 14]. Зокрема, він вважає, що «критерієм істини в 

правосудді може бути тільки внутрішнє переконання слідчого, прокурора і 

головне – судді» [35, с. 15]. Вчений зауважує, що необхідно відмовитися від 

сформованих ідеологічних міфів і приділити основну увагу пошукам 

способів більш повного всебічного доказування, більш надійного 

формування внутрішнього переконання правозастосувачів, насамперед 

суддів. 

У літературі також відзначається етичний аспект внутрішнього 

переконання. «Внутрішнє переконання як етична категорія представляє 

собою раціональну основу моральної діяльності особистості, що дозволяє їй 

здійснювати той чи інший вчинок свідомо, з розумним розумінням 

необхідності і доцільності певної поведінки» [120]. 

Внутрішнє переконання як моральна, етична категорія пов’язане з 

іншою етичною категорією – сумлінням. Сумління проявляється у формі 

розумного усвідомлення морального значення здійснюваних дій. Людина 
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судить про свої вчинки немовби від свого власного імені, виходячи зі своїх 

уявлень про справедливість, обов’язок, право або неправо. 

Науковці звертають увагу ще на один аспект внутрішнього 

переконання – обов’язковість його зовнішнього вираження в 

аргументованості, обґрунтованості прийнятого рішення з оцінки доказів 

[45].  

Видається, що внутрішнє переконання судді потрібно розглядати як 

систему елементів, що утворюють якісно нове складне явище.  

Одним з елементів внутрішнього переконання судді, як було вже 

сказано вище, є процес пізнання інформації, представлених або отриманих 

суддею доказів, що не тотожні процесу доказування. 

Як вважає М. П. Мельник, критеріями для розмежування понять 

«пізнання» і «доказування» в адміністративному судочинстві можуть 

слугувати: по-перше, об’єкт такої діяльності. Для пізнання, на відміну від 

доказування, в ролі об’єкта значуща будь-яка орієнтуюча (додаткова, 

допоміжна) інформація, що має стосунок до розслідуваної, розглянутої 

кримінальної справи. При цьому пізнавальний процес не завжди 

пов’язаний з вимогою дотримання процесуальної форми, оскільки 

неможливо законодавчо врегулювати всі можливі дії з виявлення джерел, з 

яких можуть бути отримані відомості про встановлювану подію. По-друге, 

предмет пізнання значно ширший, ніж предмет доказування, він охоплює 

також будь-які обставини або факти об’єктивної дійсності, що стосуються 

справи, так чи інакше значущі для нього. По-третє, процесуальне пізнання 

може закінчуватися лише обґрунтованою гіпотезою, ймовірними 

висновками щодо деяких обставин і фактів у тих випадках, коли 

встановити їх достовірність не видається можливим, тимчасом як 

доведення спрямоване на отримання достовірного знання [80]. 

Отже, доказування являє собою головну складову пізнавального 

процесу, воно пов’язане тільки з доказовою інформацією й охоплює 

засвідчувальну сторону, що обґрунтовує процесуальні рішення і надає 
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знанням характер достовірності. Поняття «пізнання» є родовим для 

поняття «доказування». 

А втім, бувають випадки, коли суддя може допустити судову 

помилку. Для юриспруденції аксіоматично, що судові помилки неминучі і 

в Україні, і в будь-якій іншій державі. Саме тому з різним ступенем 

успішності держави різних правових сімей намагаються побудувати 

багатоаспектну систему протидії судовим помилкам та їхнім наслідкам. На 

сучасному етапі розвитку права та юридичної науки загальносвітовою 

вимогою до якості адміністративного правосуддя є не стільки зниження 

загальної кількості судових помилок, скільки ефективне їх виявлення й 

усунення їхніх наслідків. З урахуванням загальносвітових гуманістичних 

тенденцій необхідність побудови ефективного правового механізму 

усунення судових помилок та їхніх наслідків в апеляції характеризує саме 

розвинені правопорядки, до яких, безумовно, належить й Україна. Проте 

модель вітчизняної апеляції в науковій літературі критикують дуже часто. 

Це актуалізує проблематику вивчення зарубіжних моделей апеляції та їх 

значення для вітчизняної юридичної науки. Зокрема, позитивним, 

вважаємо, буде вивчення досвіду Німеччини в цьому питанні, зважаючи на 

близькість наших правопорядків.  

Нагадаємо, що апеляційне оскарження – це подання скарги до суду 

апеляційної інстанції на судове рішення суду першої інстанції через 

неправильне встановлення обставин у справі (питання факту) або 

неправильне застосування норм матеріального чи порушення норм 

процесуального права (питання права). Отже, апеляційне оскарження може 

стосуватися як питань факту, так і питань права. До суду апеляційної 

інстанції можуть бути оскаржені будь-які постанови суду першої інстанції, 

тобто судові рішення, якими справа вирішується за суттю заявлених вимог, 

за незначними винятками. Окремо від постанови суду в апеляційному 

порядку можуть бути оскаржені ухвали у випадках, визначених 

КАС України [54].  
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Отож з позиції механізму виявлення й усунення судових помилок 

винесення обвинувального вироку судом першої інстанції ще не означає, 

що в адміністративній справі поставлено крапку. Адже невід’ємним 

правом людини у будь-якому судочинстві є право на оскарження, «право 

на другу інстанцію». Відповідно до ч. 1 ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод кожен засуджений за 

скоєння правопорушення має право на те, щоб винесений щодо нього 

вирок або певне покарання були переглянуті вищою судовою інстанцією  

[118]. 

У Німеччині оскарження у другій інстанції є, по суті, повним 

переглядом справи [185]. Однак для розуміння правової природи апеляції 

(Berufung) та касації (Revision) у Німеччині потрібно розрізняти поняття 

«спосіб оскарження» та «правовий засіб захисту» (або просто «засіб 

захисту»). 

Під способами оскарження (Rechtsbehelfe) в німецькій доктрині 

розуміють усі встановлені правові можливості або, як їх ще називають, 

юридичні інструменти для заперечення прийнятого рішення в межах 

різних юридичних процедур [195]. Правові засоби захисту (Rechtsmittel) – 

це особлива група способів оскарження, що характеризується тільки 

процесуальною природою з властивими їй особливостями, зумовленими 

найбільш процесуальною формою [190]. 

Апеляція в Німеччині, поряд зі скаргою, запереченням на рішення 

судді, винесене у порядку спрощеного провадження за дрібні 

правопорушення, та касацією (ревізією), є ординарним  (ordentliche) 

способом оскарження (Rechtsbehelfe) підсумкових рішень щодо 

адміністративної справи [189]. 

У системі засобів оскарження в адміністративному судочинстві 

Німеччини скарга (Beschwerde) певною мірою аналогічна вітчизняній 

скарзі у порядку КАС України, а апеляція та касація є правовими засобами 

захисту (дослівно – «правовими засобами» (Rechtsmittel)). 
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Підставою для апеляційного оскарження є допущення судом 

помилки чи то щодо встановлення обставин у справі, чи застосування норм 

матеріального та/або процесуального права.  

Зокрема, оскаржити судове рішення в апеляційному порядку можна у 

разі: 1) неповного з’ясування судом першої інстанції обставин, що мають 

значення для справи; 2) недоведеності обставин, що мають значення для 

справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; 3) невідповідності 

висновків суду обставинам у справі; 4) вирішення судом не всіх позовних 

вимог чи питань внаслідок нез’ясування необхідних обставин; 

5) порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело 

до неправильного вирішення справи або питання; 6) якщо справу 

розглядав неповноважний склад суду першої інстанції; 7) якщо в ухваленні 

судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід через його 

упередженість (і відповідну заяву суд апеляційної інстанції визнав 

обґрунтованою); 8) коли судове рішення ухвалено чи підписано не тим 

суддею, який розглянув справу. Причому оскаржувати рішення у справі 

можна повністю або частково, тобто лише окремі висновки суду [119].  

За допомогою апеляції оспорюване рішення втрачає свою законну 

силу. При цьому правовий спосіб захисту піднімає адміністративну справу 

на вищий рівень інстанційних сходів [50]. У Німеччині такий ефект може 

мати як послідовний характер на кшталт від апеляції до касації, так і 

«стрибкоподібний», що виявляється у правовому феномені так званої 

безпосередньої касації, касації з вибору або, дослівно, «стрибкової» касації 

(Sprungrevision) [195]. 

Згідно з німецьким процесуальним законодавством, апеляція 

допустима щодо вироків судді в адміністративних справах, винесених 

одноосібно, або вироків суду шефенів (тобто колегії дільничного суду, що 

складається з одного професійного судді та двох судових засідателів). 

Звідси випливає: 1) оскарженню підлягають лише вироки (Urteil) або інші 
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рішення, які мають властивості вироку; 2) апеляція поширюється лише на 

вироки, винесені дільничним судом. 

Рішення у формі апеляційного вироку за апеляційною скаргою 

приймає окружний суд (§ 74 III GVG) [186] або, дослівно, «суд землі» 

(Landgericht). Уповноважена в цьому відношенні Мала палата в 

адміністративних справах, яка складається з апеляційного судді та двох 

шефенів.  

Апеляційний суд у Німеччині є другою «повноцінною» інстанцією за 

фактичними обставинами (zweite Tatsacheninstanz) [197]. Це означає, що 

апеляція щодо термінології процесуального права Німеччини може бути 

спрямована проти рішень дільничного суду (AG) та розглянута у правових 

та фактичних відносинах, тобто з так званих питань права і факту (Tat- und 

Rechtsfrage). 

Апеляція як основний елемент механізму виявлення й усунення 

судових помилок, а також їхніх наслідків функціонально може виправляти 

різні види помилок. Але судові помилки першої інстанції в Німеччині за 

загальним правилом виправляються ніби опосередковано, тобто шляхом 

з’ясування нових обставин та/або використання нових доказів, які 

наводяться без будь-яких обмежень або шляхом зміни оцінки 

встановлених обставин в апеляційному провадженні. 

Апеляція – це не перевірка вироку в суворому сенсі цього слова, а 

самостійний судовий розгляд щодо предмета, сформованого до стадії 

передання обвинуваченого суду. Передача справи апеляції на розгляд 

судом першої інстанції – це винятковий випадок, який на практиці майже 

не трапляється. Апеляційний суд сам ухвалює рішення – апеляційний 

вирок. Зібрані докази мають бути заново оцінені на основі суддівського 

розсуду, а нові докази, безумовно, мають бути допущені до використання.  

Оскільки апеляція, за словами німецьких юристів, «відкриває» 

наступну інстанцію за фактичними обставинами, весь процесуальний 

матеріал, що був предметом розгляду першої інстанції, від переказу до 



99 

судового розгляду в дільничному суді, знову в повному обсязі підлягає 

дослідженню й оцінці, основаній на внутрішньому переконанні та 

повному, всебічному й об’єктивному дослідженні всіх обставин справи.  

У німецькій юридичній літературі виокремлюють два аспекти 

апеляції: 

по-перше, апеляція – це, за загальним правилом, завжди новий, 

повноцінний, самостійний судовий розгляд у суді другої інстанції питань 

права та факту щодо предмета, визначеного до стадії передачі до суду; 

по-друге, апеляція передбачає повний перегляд вироку суду шляхом 

здійснення повторного судового розгляду. 

Механізм усунення судових помилок в адміністративному процесі 

Німеччини охоплює апеляційне провадження в адміністративних справах, 

але обмежує його застосування лише у справах, підсудних дільничному 

суду. 

Апеляція в системі усунення судових помилок спрямована на їх 

виправлення в певний спосіб: за допомогою проведення нового 

незалежного й самостійного судового розгляду предмета, сформованого до 

стадії передання до суду (Zwischenverfahren). У цьому випадку 

незалежність виявляється у встановленні загального правила про повний 

перегляд вироку суду першої інстанції, а самостійність виражається у 

винесенні вироку судом апеляційної інстанції в разі прийняття апеляційної 

скарги до провадження. 

Отже, модель апеляційного провадження в адміністративному 

процесі Німеччини багато в чому схожа з вітчизняною. Тож за 

раціонального підходу можемо застосовувати досвід цієї держави. Це 

актуально, зокрема, в такому аспекті. Інститут апеляції в Україні далекий 

від класичних континентально-правових уявлень: за чинним 

процесуальним законодавством нові докази можуть бути представлені 

тільки за дотримання низки умов, що суперечить природі апеляції. При 

цьому якщо в апеляційній скарзі наводяться нові докази, які не були надані 
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суду першої інстанції, то в ній зазначається причина, з якої ці докази не 

були представлені раніше. Тобто в українській моделі реалізована 

концепція про додаткові матеріали – так звані квазідокази. А додаткові 

матеріали – це «чужа апеляція».  

Термін «оцінка» увійшов в науку з розмовної мови, володіє 

багатозначністю і як загальнонауковий, і як спеціальний кримінально-

процесуальний. У всіх випадках він служить для позначення і процесу 

виробництва оцінки, і результату цього процесу. Кримінально-

процесуальна оцінка являє собою одночасно і процес, і результат 

вираження суб’єктом своєї думки, судження про такі якості окремого 

доказу, як відносність, допустимість, достовірність, а для сукупності 

доказів – достатність, або про значення тієї чи іншої обставини 

кримінальної справи для встановлення істини.  

Акт оцінки в найзагальнішому вигляді можна представити таким, що 

складається з чотирьох підпроцесів: 

1) відображення «образу» предмета (або об’єкта) оцінки; 

2) вибір оціночної підстави; 

3) порівняння предмета з основою, результатом чого і є оцінка;  

4) вираження результату оцінки «зовні». 

Оцінка – результат, що являє собою оціночне судження, основане на 

внутрішньому переконанні, й отримує своє зовнішнє вираження, 

насамперед у знаковій формі (процесуальних рішеннях) і вербальній формі 

(наприклад, у дебатах сторін). Однак вона проявляється і в інтенсивності 

емоційного переживання (почутті впевненості або сумніву), зміні взаємодії 

з навколишнім середовищем (наприклад, на підставі оцінки вибирається та 

чи інша тактика проведення слідчої дії). 

Особливістю процесуальної оцінки доказів є те, що вона 

об’єктивізується у вигляді думок, висновків, які логічно випливають з 

матеріалів справи і мають відповідне емоційне забарвлення. Оцінка займає 

центральне місце між пізнанням і дією.  
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Якщо переконання осіб, які ведуть провадження у справі, і суддів 

реалізується у владних рішеннях, то переконання інших суб’єктів 

втілюється в показаннях, скаргах, клопотаннях, заявах, відводах, а також 

дебатах. Говорячи про суб’єктів доказування, потрібно насамперед 

враховувати їх роль у процесі доказування, обсяг наданих законом прав та 

обов’язків із доказування й характер здійснюваних ними процесуальних 

дій. 

У ході процесуального пізнання може бути використаний цілий 

комплекс логічних, історичних, статистичних та інших методів мислення. 

Усі вони розроблені в рамках матеріалістичної гносеології.  Тому 

внутрішнє переконання потрібно розглядати як процес отримання 

достовірного знання, як результат пізнавальної діяльності або як 

передумову до подальшого здійснення такої діяльності, але не як метод її 

здійснення. 

Суд при пізнанні обставин справи пов'язаний правилами 

доказування, встановленими у межах відповідного процесу. Особливі 

труднощі можуть викликати ситуації, коли суд може прийняти як 

юридичний факт лише певні встановлені законом види доказів і змушений 

відхиляти як неприпустимі відомості про факти, які не мають належної 

форми, проте несуть у собі цілком інформаційну складову. Яскравими 

прикладами можуть бути демонстрація під час слухання справи 

відеозапису, здійсненого негласно з порушенням встановленого 

законодавством про оперативно-розшукову діяльність порядку, або 

подання нових документів в адміністративній справі на етапі касаційного 

провадження, коли прийняття таких прямо заборонено законом. У  

зазначених випадках суддя не може послатися на отримані таким шляхом 

відомості при поясненні мотивації прийнятого рішення, проте вони здатні 

надати помітний вплив на формування внутрішнього переконання. Відтак, 

внутрішнє переконання суду є складовою процесуально-правового 

принципу свободи оцінки доказів [45].  
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Внутрішнє переконання як результат, підсумок оцінки – це такий 

стан свідомості людини, який говорить про єдино можливий з наявної 

сукупності доказів висновок. Вирішити те чи інше питання у справі за 

внутрішнім переконанням – значить усвідомити єдину правильність 

стверджуваного або заперечуваного, мати строго обґрунтовану впевненість 

в істинності своїх суджень. Внутрішнє переконання як результат оцінки 

доказів досягається в процесі об’єктивного пізнання дійсності, ґрунтується 

на всебічно досліджених й оцінених доказах. 

Більшість авторів розглядає внутрішнє переконання судді як елемент 

принципу свободи оцінки доказів. Наведемо характерні ознаки, що 

розкривають сутність принципу свободи оцінки доказів. За 

Я. С. Калмиковою, це зокрема такі: 

1) внутрішнє переконання судді передбачає необхідність особистої 

безпосередньої оцінки доказів у кожному окремому випадку; 

2) відсутність будь-яких формальних законодавчих обмежень, 

заздалегідь встановлених правил, що регулюють хід оцінки доказів;  

3) внутрішнє переконання судді має ґрунтуватися на всій сукупності 

наявних у справі доказів; 

4) у процесі формування внутрішнього переконання суддя повинен 

керуватися законом; 

5) поряд із законом суддя повинен слідувати своїй совісті, 

моральним переконанням [45]. 

Кожна із зазначених ознак має самостійне значення і водночас всі 

ознаки нерозривно пов’язані між собою. 

Формування внутрішнього переконання не можна розглядати як 

правовий обов’язок. Переконання має зобов’язальний характер тільки в 

рамках професійної етики і правосвідомості. 

Питання про те, чи вважати конкретний факт преюдиціально 

встановленим або загальновідомим або піддати його доказуванню, 

повинно вирішуватися індивідуально, а за наявності сумнівів – на користь 



103 

принципу свободи оцінки доказів, що скасовує будь-які формальні критерії 

на користь переконання правозастосувача.  

Процесуальний закон наказує оцінювати докази, виходячи зі 

сукупності доказів, які наявні в адміністративній справі. Однак доказ не 

може і не повинен оцінюватися за допомогою самого себе. Підставою 

оцінки мають виступати інші категорії. Саме тому судді, присяжні 

засідателі, прокурор, слідчий, дізнавач всебічно, повно й об’єктивно 

оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням на основі розгляду 

всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись при цьому законом, 

правосвідомістю і совістю. Водночас під сукупністю потрібно розуміти не 

якусь арифметичну суму розрізнених обставин справи, а логічно 

взаємопов’язану, взаємообумовлену їх єдність, тобто систему юридично 

значущих обставин справи. 

Правило всебічності, повноти й об’єктивності дослідження обставин 

справи покликане максимально гарантувати обґрунтованість внутрішнього 

переконання, перешкодити появі невмотивованої, довільної думки. Воно 

стосується головно не змісту внутрішнього переконання і не його 

наявності, а процесуальної діяльності, що передує його формуванню. 

«Принцип всебічності, повноти та об’єктивності не зник, а “розчинився” у 

змісті інших норм процесуального закону» [120]. Наприклад, всі 

обставини, що підлягають доказуванню у справі, мають бути встановлені 

повністю.  

В обвинувальному висновку обов’язково треба вказувати: особу 

звинувачення, місце і час вчинення злочину, його способи, мотиви, цілі, 

наслідки та інші обставини, що мають значення для конкретної 

кримінальної справи (тобто все те, що становить фактичну фабулу 

звинувачення в матеріально-правовому змісті); формулювання 

пред’явленого звинувачення із зазначенням пункту, частини, статті закону, 

що передбачають відповідальність за цей злочин (тобто все те, що утворює 

юридичне формулювання і правову кваліфікацію обвинувачення в 
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матеріально-правовому змісті); перелік доказів, що підтверджують 

обвинувачення; перелік доказів, на які посилається сторона захисту; 

обставини, що пом’якшують або обтяжують покарання; дані про 

потерпілого, характер і розмір шкоди, завданої йому злочином тощо.  

Мало володіти істинним знанням. Для того щоб склалося конкретне 

внутрішнє переконання, потрібно також, щоб суддя усвідомив його як 

істинне. Також в ролі елемента внутрішнього переконання в рамках 

кримінально-процесуального знання треба виділяти ставлення судді до 

змісту знань, що виникає в результаті оцінки достовірності, відносності, 

допустимості і достатності доказів, а також значущості обставин справи, 

що дозволяють правильно кваліфікувати справу. 

Іншими елементами переконання виступають почуття й емоції, а 

також вольовий імпульс, готовність діяти відповідно до знань [70]. 

Кожен із перерахованих елементів окремо не може створити 

переконання, оскільки всі вони тісно пов’язані між собою, перебувають у 

певній взаємодії. Його формування можливе тільки в процесі спільного 

розвитку цих елементів. 

Про об’єктивність же внутрішнього переконання варто говорити у 

двох аспектах: 1) як про об’єктивний зміст переконань; 2) у плані 

незалежності результату знання від бажання і волі суб’єкта.  

Зібрані у справі докази внаслідок їх оцінки формують у свідомості 

судді цілісну картину, яку він приймає за істину при винесенні рішення. 

Як зазначав свого часу Ю.М. Грошовий, за підсумками оцінки доказів 

суддя переконаний у достовірності свого висновку та не допускає 

можливості зробити протилежний висновок [2, с. 37]. 

Однак не завжди обставини суперечки є настільки очевидними, щоб 

суддя не має жодних сумнівів у правильності зроблених ним висновків. У 

таких ситуаціями важливою гарантією забезпечення законності є 

неухильне дотримання суду процесуальним презумпціям, які знайшли 
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відображення в чинному законодавстві, насамперед, презумпції невинності 

підсудного. 

Дані презумпції дозволяють «заповнити інформаційний вакуум» і 

таким чином самим змістити чашу терезів при оцінці доказів у той чи 

інший бік, якщо у суду виникають непереборні сумніви щодо 

достовірності та достатності, зібраних у справі доказів.  

Дотримання законодавчо встановленої презумпції також дозволяє 

занизити вантаж моральної відповідальності за прийняте судом умовах 

неочевидності рішення, що також здатне виступати значним  

психологічним чинником при формуванні внутрішнього переконання 

судді.  

З огляду на це, остаточне формування судом позиції у справі у всіх 

видах судочинства відбувається у нарадчій кімнаті в обстановці таємниці. 

Це положення покликане виключити вплив будь-яких сторонніх 

психологічних чинників на формування внутрішнього переконання судді 

на фінальному етапі розгляду адміністративної справи. 

Ще однією гарантією неупередженості суддів при прийнятті ними 

рішень виступає правило, згідно з яким при колегіальному розгляді справи 

головуючий у справі суддя, який також часто володіє адміністративними 

функціями голови відповідного судового складу,  висловлює думку 

останнім. Ця норма покликана виключити вплив чинників групової 

міжособистісної взаємодії в межах суддівської колегії, під впливом яких 

судді могли б прийняти позицію головуючого, не висловлюючи свої власні 

міркування, що йдуть в супереч з його думкою. 

Варто зазначити, що на процес ухвалення судом рішення у нарадчій 

кімнаті можуть впливати різні зовнішні обставини. Так, якщо суддя 

змушений приймати рішення щодо складної справи в умовах високого 

навантаження в інших справах та обумовленого дефіцитом часу, це може 

негативно позначитися на якості формулювання ним кінцевих висновків  

нарадчої кімнаті. Саме в таких ситуаціях для судді найбільша спокуса  
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«переписати» обвинувальний висновок лише тому, що стороні 

обвинувачення може знадобитися набагато більше часу. Безперечно, 

вказана аргументація зовсім не узгоджується з принципами правосуддя, 

проте може справляти на суддю психологічний вплив.  

У зв'язку з цим представникам сторін слід пам'ятати, що видалення 

суду в нарадчу кімнату має передувати всебічне дослідження матеріалів 

справи в процесі судового розгляду, коли сторони можуть відповісти на  всі 

питання, що виникли в суді, і тим самим сприяти правильному сприйняттю  

доказової бази. 

Особливо важливим у цьому контексті стає принцип завчасного 

розкриття сторонами доказів у справі, що знайшов пряме відображення в 

адміністративному процесі. Якщо у судді буде можливість ознайомитись з 

позицією та правовою аргументацією сторони вже в процесі дослідження 

доказів, а не безпосередньо перед видаленням до нарадчої кімнати, це  

дозволить йому зробити критичну оцінку отриманої інформації, порівняти  

її з наявними у матеріалах справи доказами. В результаті цього  ймовірність 

правильного сприйняття та усвідомлення важливості судом доказів 

сторони суттєво підвищиться, що може вплинути на вирішення справи по 

суті щодо адміністративного спору. 

Таким чином, внутрішнє переконання судді є результатом складного 

багатоетапного психологічного процесу, на який можуть впливати різні 

правові, психологічні та організаційні чинники. Здатність ефективно 

вплинути на цей процес з використанням передбаченого чинним 

законодавством процесуального інструментарію є одним із ключових 

аспектів професійного мистецтва юриста, у тому числі й в процесі 

доказування в суді апеляційної інстанції. 
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Висновки до розділу 2 

 

Процесуальний закон наказує оцінювати докази, виходячи зі 

сукупності доказів, які наявні в адміністративній справі. Однак доказ не 

може і не повинен оцінюватися за допомогою самого себе. Підставою 

оцінки мають виступати інші категорії. Саме тому судді, присяжні 

засідателі, прокурор, слідчий, дізнавач всебічно, повно й об’єктивно 

оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням на основі розгляду 

всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись при цьому законом, 

правосвідомістю і совістю. Водночас під сукупністю потрібно розуміти не 

якусь арифметичну суму розрізнених обставин справи, а логічно 

взаємопов’язану, взаємообумовлену їх єдність, тобто систему юридично 

значущих обставин справи. 

Виокремлено етапи механізму визначення предмета доказування в 

адміністративному процесі. Так, першим етапом виступає встановлення 

фактичного складу правовідносин. Другий етап – кваліфікація спірних 

матеріальних правовідносин, під якою розуміють оцінку конкретного 

життєвого випадку з позицій чинного законодавства, спрямовану на 

з’ясування юридичної значущості обставин, відповідності чи 

невідповідності їх ознак ознакам юридичних фактів, що закріплюються 

нормами права. Правильність реалізації етапів кваліфікації визначає 

належне виконання обов’язку суду щодо встановлення причин предмета 

доказування. Підставою для юридичної кваліфікації є норма права, за 

допомогою якої вирішується справа по суті. Третім етапом механізму 

визначення предмета доказування в адміністративному судочинстві є 

виявлення структури та змісту норми права, що застосовується при  

визначенні предмета доказування. При застосуванні відносно визначених, 

ситуаційних норм велике значення має конкретизація спірного права в 

окремих випадках прав та обов’язків сторін як форми суддівського 

розсуду. Четвертим етапом виступає власне визначення самого предмета 
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доказування та розподіл обов’язків з доказування, при цьому враховуються 

загальні й особливі правила розподілу обов’язків із доказування в суді. 

П’ятий етап механізму визначення предмета доказування можна 

охарактеризувати як накопичення обставин фактичного складу, виявлення 

співвідношення предмета доказування та стандарту доказування. Шостий 

етап – конкретизація фактичного складу, зміна обставин предмета 

доведення при зміні предмета або підстави позову, збільшення чи 

зменшення позовних вимог тощо. 

Зроблено висновок, що складність визначення предмета доказування 

в адміністративному судочинстві зумовлено наявністю великої кількості 

відносно визначених, ситуаційних норм, при дії яких суд виносить рішення 

з урахуванням конкретних обставин справи, застосовуючи конкретизацію 

як форму судового розсуду. З огляду на це зміст багатьох положень 

адміністративного доказового права є дискусійним. При вдосконаленні 

загального механізму визначення предмета доказування в 

адміністративному процесі варто зважати на складності врахування судом 

предмета доказування при встановленні фактичних складів з 

конкретизацією, а також фактичних складів при прогалинах та колізіях у 

праві за відповідного застосування норм адміністративного права.  

 



109 

РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ДОКАЗУВАННЯ  

В АПЕЛЯЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ  

 

3.1 Особливості зібрання доказів у суді апеляційної інстанції  

 

Апеляційне провадження – це стадія адміністративного процесу, в якій 

суд вищої інстанції за апеляційними скаргами учасників адміністративного 

провадження в передбаченому законом порядку переглядає судові рішення 

суду першої інстанції, які не набули законної сили. Метою апеляційного 

провадження є забезпечення виправлення вищим судом помилок і порушень 

вимог закону, допущених у процесі досудового розслідування та 

провадження в суді першої інстанції, забезпечення прав та охоронюваних 

законом інтересів учасників адміністративного судочинства, утвердження 

законності та справедливості в адміністративному судочинстві [1, с. 138].  

Доказування – це процес встановлення обставин, на основі яких в 

адміністративному провадженні може бути прийнято підсумкове рішення у 

справі. У юридичних джерелах доказування визначається як діяльність, що 

полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення 

обставин, що мають значення для законного, обґрунтованого та 

справедливого вирішення справи. Обов’язок щодо здійснення доказування 

покладено на посадову особу органу, що веде адміністративний процес.  

Вчені-процесуалісти багато працювали над пошуком й описанням 

невід’ємних ознак доказів. Наслідком цієї роботи стало визначення таких 

ознак, як належність, допустимість, достовірність та достатність (стосовно 

сукупності доказів) [2]. 

Поняття «доказування» не можна розглядати окремо від поняття 

«обов’язок доказування». Із формулювання ст. 72 видно, що предметом 

доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення 

або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при 
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ухваленні судового рішення [54]. Висновок про винність особи має 

ґрунтуватися на доведених, а не на передбачуваних фактах, тобто на підставі 

об’єктивно й точно встановлених доказів. Постанова про накладення 

адміністративного стягнення, що ґрунтується на припущеннях, не має 

юридичної сили. 

Наведені законодавчі положення дають підстави стверджувати, що 

доказування в адміністративному процесі – це збирання, перевірка й оцінка 

доказів, мисленнєва та практична діяльність зі встановлення й обґрунтування 

вини особи у скоєнні правопорушення. 

Доказами відповідно до ст. 72 КАС України є будь-які дані, на підставі 

яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що 

обґрунтовують вимоги й заперечення учасників справи, та інші обставини, 

що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані 

встановлюються такими засобами: 

1) письмовими, речовими й електронними доказами; 

2) висновками експертів; 

3) показаннями свідків [54].  

Щодо електронних доказів, то їх можна подавати в різних формах: 

1) оригінал електронного доказу; 2) копія електронного доказу, яка 

засвідчена електронним цифровим підписом; 3) електронні докази, які можна 

перевести в паперову форму [39, с. 105]. 

Загалом, докази як засоби доказування можуть бути класифіковані з 

різних підстав: 

1) залежно від джерела доказу вони поділяються: на початкові 

(отримані з першоджерела) та похідні (отримані за допомогою іншого 

доказу); 

2) залежно від можливості зробити певний або ймовірний висновок про 

факт, що доводиться: прямі (мають безпосередній, однозначний зв’язок, що 

встановлює або спростовує наявність якоїсь обставини) та непрямі (за 
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допомогою яких не можна зробити однозначний висновок про наявність чи 

відсутність якогось факту); 

3) за джерелом доказів: особисті (свідчення свідків та пояснення осіб, 

що фігурують у справі, висновок експерта), речові (письмові і речові докази 

разом називають речовими доказами) і змішані (висновок експерта). 

Збиpaння дoкaзiв – нeoбхiдний eлeмeнт пpoцecу дoкaзувaння. 

У пpoцecуaльнiй тa кpимiнaлicтичнiй лiтepaтуpi пo-piзнoму тлумачать 

cутнicть збиpaння дoкaзiв. В. Є. Кaнюкa визнaчaє змicт цих пoнять як 

«cукупнicть дiй зi знaхoджeння, фiкcaцiї, вилучeння тa збepeжeння piзних 

дoкaзiв» [43]. 

Збиpaння дoкaзiв – пoняття кoмплeкcнe. Вoнo oхoплює дiї з poзгляду, 

пpoцecуaльнoгo зaкpiплeння тa oцiнки. 

Виявлeнi дoкaзи пepeдбaчaють їх oцiнку. Ця oцiнкa мaє пoпepeднiй 

хapaктep, бo ocтaтoчнo cудити пpo дoкaзoвe знaчeння фaкту мoжнa тiльки 

пicля йoгo дocлiджeння. 

Фiкcaцiя дoкaзiв – цe зaкpiплeння дoкaзiв в уcтaнoвлeнoму зaкoнoм 

пopядку. Пpoцecуaльний зaкoн пepeдбaчaє як фopми пpoцecуaльнoгo 

зaкpiплeння дoкaзiв cклaдaння пpoтoкoлу, бeзпocepeднє зaлучeння дoкaзiв дo 

cпpaв, фoтoгpaфувaння, cклaдaння плaнiв тa cхeм, мoдeлювaння тa 

вигoтoвлeння кoпiй. Дoкaзaми мoжуть бути тiльки тi фaктичнi дaнi, щo 

зaфiкcoвaнi oдним iз зaзнaчeних cпocoбiв [98]. 

Фiкcaцiя дoкaзoвoї iнфopмaцiї – cклaдoвa чacтинa пpoвaджeння cлiдчих 

i cудoвих дiй зi збиpaння дoкaзiв тa їх джepeл – дoклaднo вpeгульoвaнo в 

КПК України. Вoнa, як i пpoвaджeння вкaзaних дiй, є виключнoю 

кoмпeтeнцiєю ocoби, щo пpoвaдить дiзнaння, cлiдчoгo, пpoкуpopa i cуду. За 

потреби дoпoмoгу в цьoму їм нaдaють cпeцiaлicти, пepeклaдaч i ceкpeтap 

cудoвoгo зaciдaння [72]. 

Пpoтoкoл є ocнoвним, нaйпoшиpeнішим cпocoбoм фiкcaцiї хoду i 

peзультaтiв cлiдчих та cудoвих дiй зi збиpaння й пepeвipки дoкaзiв. 

Пocтупaючиcь пepeд звукo- i вiдeoзaпиcoм, кiнo- i фoтoзйoмкoю пoвнoтoю й 
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тoчнicтю фiкcaцiї, пpoтoкoли вce ж мaють вaжливi пoзитивнi якocтi: пpocтoтa 

вигoтoвлeння, мoжливicть фiкcaцiї лишe дaних та oбcтaвин, щo стосуються 

cпpaви, зopoвe cпpийняття, а тому нaдiйнiшe зacвoєння зaпиcaнoгo, кpaщe 

зaбeзпeчeння пpaвa учacникiв cлiдчих i cудoвих дiй poбити зaувaжeння i 

пoпpaвки дo змicту й фopми зaфiкcoвaнoгo.  

 З метою забезпечення процесу здійснення судочинства необхідно в 

конкретному випадку за кожним досконалим діянням точно з'ясовувати 

відсутність та наявність обставин, що мають відношення до справи та у 

зв'язку з цим підлягають доказуванню. Справа ускладнюється тим, що ці 

обставини за своєю суттю в минулому, яке сам правозастосовник на власні 

очі не бачив і не сприймав [54]. 

Отже, питання про дослідження доказів та їх оцінку в суді апеляційної 

інстанції є найвагомішими для ухвалення правильного рішення. Розглядаючи 

ці питання, слід також звернути увагу на те, що в КАС України немає 

самостійної статті, присвяченої особливостям дослідження доказів у суді 

апеляційної інстанції. Суд апеляційної інстанції проводить дослідження 

доказів за правилами, встановленими ст. 69–77 Кодексу, з урахуванням 

особливостей, передбачених главою 5 КАС України.  

Враховуючи положення, що апеляційний розгляд проходить за 

правилами судового розгляду в суді першої інстанції, можна зробити 

висновок, що методи і засоби дослідження доказів будуть тотожні. Однак 

судовий розгляд у суді апеляційної інстанції не повинен дублювати 

дослідження доказів, яке проводилося в суді першої інстанції. Він має 

здійснюватися в обсязі, який є достатнім і необхідним для перевірки 

законності та обґрунтованості вироків або ухвал, з урахуванням доводів і 

вимог, наведених d апеляційній скарзі [78, с. 244]. 

Також зазначимо, що в п. 18 постанови Верховного Суду України від 

21.01.2016 у справі № 5-249кс15 зазначається, що безпосереднім 

дослідженням доказів є звернена до суду вимога закону про дослідження ним 

усіх зібраних у конкретному кримінальному провадженні доказів шляхом 
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допиту обвинувачених, потерпілих, свідків, експерта, огляду речових доказів, 

оголошення документів, відтворення звукозапису та відеозапису тощо. Ця 

основа кримінального судочинства має значення для повного з’ясування 

обставин кримінального провадження та його об’єктивного рішення. 

Безпосередність дослідження доказів дозволяє суду належно перевірити їх 

(як кожен доказ окремо, так і у взаємозв’язку з іншими доказами), здійснити 

їх оцінку за критеріями, визначеними в чинному адміністративному 

законодавстві, та сформувати повне й об’єктивне уявлення про фактичні 

обставини конкретного провадження [108]. 

Зауважимо, що законодавець в ході провадження в апеляційному 

порядку використовує термін «дослідження доказів», не розкриваючи його 

змісту. Тому можна припустити, що, відповідно до ст. 211 КАС України, 

дослідження доказів відбувається шляхом їх перевірки та оцінки [54].  

Однак таке поширене тлумачення дослідження як сукупності перевірки 

та оцінки видається нам не зовсім правильним, адже, відповідно до загальних 

положень доказування, оцінка доказів слідує після їх перевірки і виражається 

в кінцевих процесуальних документах апеляційного суду. Більше того, 

ототожнення дослідження доказів з їх перевіркою також не зовсім 

правомірне. 

Така позиція підтверджується тим, що в доктрині адміністративного 

процесу під дослідженням доказів прийнято розуміти здійснювану 

суб’єктами доказування у визначеній законом процесуальній формі 

діяльність з аналізу їх змісту (враховуючи повноту викладу, логічну 

послідовність, відсутність протиріч, неточностей, прогалин), порівняння з 

іншими наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, 

з’ясування їх узгодженості, встановлення джерел доказів, а також проведення 

процесуальних дій, спрямованих на їх перевірку [37]. 

Звідси випливає, що дослідження доказів відбувається і за допомогою 

розумової (логічної), і практичної діяльності [7, с. 237]. Щоб оперувати 
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доказами, використовувати їх у доведенні, потрібно спершу їх вивчити, тому 

дослідження доказів є необхідним елементом доказування [36, с. 40]. 

Загалом, дослідження доказів на стадії апеляційного провадження має 

низку особливостей, які обумовлюються сутністю цієї стадії, а також такими 

її загальними положеннями, як предмет апеляційної перевірки, межі 

апеляційного перегляду та неприпустимість «повороту до гіршого». 

На відміну від дослідження, перевірка доказів – це діяльність, 

спрямована на підтвердження (спростування) інформації, що міститься в них. 

Перевірити доказ – значить зібрати дані, на основі яких можна зробити 

висновок про його автентичність і допустимість [38]. 

Зазначимо, що для провадження в суді апеляційної інстанції характерні 

певні особливості перевірки доказів. По-перше, залежно від підстав 

оскарження вона проводиться факультативно. Інакше кажучи, у випадках, 

коли сторони при оскарженні рішення суду першої інстанції оскаржують 

лише фактичні дані та обставини, перевірки доказів не потрібно. 

По-друге, в апеляційній інстанції перевірка доказів має неповний 

(усічений) характер. На відміну від провадження в суді першої інстанції, 

перевірці в апеляції підлягає не кожен доказ, а лише те, що бодай якось 

пов’язане з поданою апеляційною скаргою. 

По-третє, дія КАС України не поширюється на апеляційне 

провадження, тому доказування в апеляційній інстанції може полягати як в 

безпосередньому дослідженні доказів, так і обмежуватися дослідженням 

доказів за матеріалами провадження. 

Що стосується оцінки судових доказів, то вона є найважливішою 

складовою провадження в суді апеляційної інстанції. Оцінка доказів являє 

собою передусім логічний (розумовий) процес із вивчення таких їхніх 

властивостей, як належність, допустимість, достовірність і достатність, 

формування висновку про них. Вона, як і будь-яке інша дія в кримінальному 

процесі, має цільову спрямованість, призначену для вирішення багатьох 

завдань. 
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Навіть коли перевірка доказів в апеляційній інстанції є 

незатребуваною, оцінка доказів здійснюється при кожному апеляційному 

дослідженні. Однак вона має свої особливості, як порівняти з оцінкою 

доказів судом першої інстанції, а саме: 

1. Варто розрізняти оцінку і переоцінку доказів. Оцінці підлягають всі 

нові докази у провадженні або отримані в суді апеляційної інстанції. Вся 

наявна у провадженні сукупність доказів піддається повторній оцінці судом 

апеляційної інстанції або їх переоцінці.  

2. Оцінка доказів здійснюється судом апеляційної інстанції завжди. 

Вона може проводитися не тільки при їх безпосередньому дослідженні, але і 

при їх вивченні тільки за матеріалами кримінального провадження. Це 

залежить від того, доказування чи обґрунтування власного висновку 

здійснює суд апеляційної інстанції. 

3. Оцінка доказів в апеляційній інстанції, як ми вже зауважували, має 

неповний характер. Це стосується і обсягу оцінених доказів, і оцінки 

конкретних властивостей доказів. Особливість оцінки апеляційної інстанції 

проявляється також в обсязі роботи з певними властивостями доказів. Так, 

суд першої інстанції оцінює почергово належність, допустимість, 

достовірність кожного доказу і достатність їх сукупності для ухвалення 

рішення у справі. В апеляції ж не завжди суду потрібно дослідити всі 

властивості доказів, вони можуть досліджуватися окремо, у поєднанні або 

взагалі не досліджуватися.  

Крім того, обсяг доказів, що підлягають оцінці судом апеляційної 

інстанції, може не збігатися з обсягом оцінки першої інстанції. Він може 

бути розширений, як порівняти з доказами, які були оцінені в суді першої 

інстанції, за рахунок надання їх сторонами або збору апеляційним судом 

нових доказів. 

4. Ще одна відмінна риса – відсутність безпосередності в дослідженні 

більшості доказів. Як було зазначено, оцінка доказів судом апеляційної 

інстанції проводиться при кожній апеляційній перевірці. Однак обсяг і 
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способи пізнання фактичних обставин (безпосереднє або дослідження за 

матеріалами кримінального провадження) залежать від того, які підстави для 

оскарження рішення надані, а також від того, доказування чи обґрунтування 

власного висновку здійснює суд апеляційної інстанції. 

Як показує судова практика, саме при оцінці й переоцінці доказів у суді 

апеляційної інстанції виявляється більшість до кінця так і не розв’язаних 

проблем. Пояснення ж вищих судових органів не вирішують їх, а ще більше 

заплутують, приводячи до затягування розгляду справ або навіть до умисних 

порушень [109]. 

Тож уведена в законодавство України модель апеляційного 

провадження потребує вдосконалення. Серед проблем оцінки доказів судом 

апеляційної інстанції варто зазначити відсутність чіткого алгоритму дій, що 

негативно впливає на однозначність формування внутрішнього переконання 

суддів апеляційної інстанції і не дозволяє остаточно дати відповідь на 

питання про правосудність (неправосудність) оскарженого судового рішення. 

Окрім того, проблеми реалізації чинного адміністративного процесуального 

закону, численні законопроєктні пропозиції вказують на недостатню 

ефективність судової системи та контролю в адміністративному судочинстві, 

формалізацію процесу прийняття відповідних процесуальних рішень. Це 

також може свідчити про те, що процес реформування інституту судового 

контролю триває, триває пошук шляхів його вдосконалення, створення 

доступної й ефективної системи судочинства, що відповідає європейським 

цінностям і стандартам захисту прав людини. 

Здійснення дослідження проблем доказування в адміністративному 

судочинстві має сприяти створенню системи принципів, стандартів, методів, 

а також більш чіткому з’ясуванню специфіки доказування під час 

відправлення адміністративного судочинства для оптимізації цього процесу. 

А це своєю чергою не може не позначитися позитивно на якості 

правозастосування. 
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Важливо також зупинитися на поданні електронних доказів. Ці питання 

пов’язані з такими явищами як карантин, локдаун, дистанційна взаємодія. 

Практично всі сфери життя вимушено перейшли на онлайн-режим роботи, і 

суди не стали винятком. 

Докази повинні відповідати таким вимогам: 

- належності, тобто мають містити інформацію щодо предмета 

доказування (ст. 73 КАС України); 

- допустимості – докази мають бути одержані в порядку, 

встановленому законом (ст. 74 КАС України); 

- достовірності, тобто такими, на підставі яких можна встановити 

дійсні обставини справи (ст. 75 КАС України); 

- достатності, тобто такими, які у своїй сукупності дають змогу дійти 

висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до 

предмета доказування (ст. 76 КАС України). 

Фактичні обставини справи можуть бути встановлені при допомозы 

судових доказів та представлені у різних формах. 

У науковій літературі немає єдиної класифікації доказів, а КАС 

Украъни встановлює, що докази можуть бути письмовими, речовими чи 

представлені у різних інших формах, встановлених законом [54]. 

Особливий інтерес викликає питання: чи можна розглядати електронні 

докази як докази у справі в адмыныстративному процесы? XXI століття 

ознаменоване цифровізаціэю суспільства. Спостерігається швидкий розвиток 

інформаційних та комп'ютерних технологій [84]. 

Люди обмінюються між собою різними відомостями, поданими у 

вигляді смс-повідомлень у таких інформаційних системах як Skype, 

Whatsapp, Telegramm та багатьох інших. Практично кожен має мобільний 

пристрій, завдяки якому може бути здійснено аудіо- або відеозапис або може 

бути відправлений електронний документ. 
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Багато авторів висловлюють думку про те, що відомості, які надіслані 

за допомогою вищезгаданих систем прикладного забезпечення, можна 

розглядати як електронні докази в адміністративній справі [105]. 

Та й загалом на сьогодні законодавець не забороняє використовувати 

відомості, отримані через інформаційний носій, як докази у справі. Однак 

такі докази мають бути подані в об'єктивно вираженій формі, тобто в 

письмовому вигляді, й у такому разі вони відносяться до категорії письмових 

доказів. 

Слід мати на увазі, що електронні повідомлення або інша інформація, 

розміщена на цифровому пристрої, повинна бути не просто роздрукована і 

надана суду. 

Верховний Суд визначив, що такого виду докази можуть бути визнані 

судом в якості належних, тільки якщо вони завірені належним чином, а саме 

у нотаріуса, який може перевірити точну IP-адресу інтернет-сайту, а також 

встановить час, за який було отримано ті чи інші відомості (інформація) 

[166]. 

Законодавцю необхідно переглянути своє ставлення до електронних 

доказів. Необхідно у зв'язку з розвитком цифрових можливостей внести 

зміни до правового регулювання доказів. Наприклад, деякі вчені пропонують 

змінити найменування «письмові докази» на «документальні докази». На їх 

думку, «документальні докази» будуть представлені сукупністю письмових 

та електронних доказів. Такого виду доповнення механізму правового 

регулювання, на нашу думку, позитивно позначатиметься на загальному 

процесі здійснення адміністративного судочинства. 

У цьому аспекті цікавим є аналіз судової практики щодо використання 

електронних доказів під час розгляду судами Чернівецької області 

кримінальних проваджень у 2018-му та 2019-му роках.    

Мета аналізу – визначити види електронних доказів, які 

досліджувалися під час розгляду кримінальних проваджень, та проблемні 
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питання правової оцінки збирання електронних доказів сторонами, виявити 

особливості дослідження електронних доказів слідчими суддями та судом. 

15 грудня 2017 р. після прийняття змін до процесуальних кодексів 

(Цивільного, Господарського, КАС) вперше було передбачено можливість 

використання електронних доказів. Проте в КПК України та в 

Кримінальному кодексі України зазначених змін внесено не було. Тому 

проблемним є питання визначення поняття електронних доказів у 

кримінальному судочинстві. За загальним правилом, під поняттям 

«електронні докази» розуміють інформацію в електронній (цифровій) формі, 

яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема 

вебпортали, вебсайти, вебсторінки, інші інформаційні електронні ресурси або 

сервіси; файли, зміст електронної пошти, чатів, месенджерів та сторінок у 

соціальних мережах; зміст комп’ютерних програм, інформаційних систем та 

мобільних терміналів систем зв’язку, цифрові ключі, інші відомості в 

інформаційних мережах або на технічних носіях тощо. 

Наприклад, КПК України відсутній інститут електронних доказів. Тому 

для розуміння поняття «електронні докази» судді використовують відповідні 

норми процесуальних доказів. Зокрема, визначення, які встановлені у ст. 99 

КАС України та ст. 100 ЦПК України. 

Провідну роль в адміністративному провадженні відіграють 

різноманітні технічні засоби фіксування, які широко використовують у 

процесі виявлення, фіксування, збирання та дослідження матеріальних слідів 

злочину. Усі ці фіксування мають доказове значення. 

Електронні докази можуть бути отримані під час проведення слідчих 

дій, зокрема негласних, у кримінальному провадженні. 

Під час проведення будь-яких слідчих дій сторона розслідування 

отримує докази, зокрема електронні, які можуть бути записані на 

різноманітні носії інформації: оптичні диски, флеш-накопичувачі, картки 

пам’яті, переносні жорсткі диски, про що вказується в протоколі [4].  
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Предметом аналізу визначено наступне: розуміння суддями поняття 

«електронні докази» та/або «цифрові докази»;  

вказати види електронних доказів, які досліджувались під час розгляду 

кримінальних проваджень (веб-портали, веб-сайти, веб-сторінки, інші 

інформаційні електронні ресурси або сервіси; файли, зміст електронної 

пошти, чатів, месенджерів та сторінок у соціальних мережах; зміст 

комп’ютерних програм, інформаційних систем та мобільних терміналів 

систем зв’язку, цифрові ключі, інші відомості в інформаційних мережах або 

на технічних носіях тощо); 

 зазначити кримінальні правопорушення, у провадженнях стосовно 

яких були досліджені електронні докази; 

визначити проблемні питання правової оцінки збирання електронних 

доказів сторонами, в тому числі під кутом зору належності та допустимості; 

виявити особливості дослідження електронних доказів слідчими 

суддями та судом.   

Зміст надісланої районними судами інформації та категорій справ 

свідчить про те, що в 2018-2019 роках судами області розглянуто 16 справ, 

що стосується предмету дослідження. 

Так, справа Шевченківського районного суду м. Чернівці №727/5509/18 

по обвинуваченню Д. у скоєнні злочину передбаченого ч.1 ст. 361 КК 

України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних 

машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи 

мереж електрозв'язку). Судом встановлено, що обвинувачений володіючи 

відповідними навичками роботи з електронно-обчислювальними машинами 

(комп'ютерами), діючи умисно, порушуючи порядок використання ЕОМ, 

самочинно, не маючи на це ні дійсного, ні передбаченого права з 

використанням файлів “phpinfo.php” та “push.php”, які містять однаковий 

шкідливий код «WebShell.NBV» та які відповідно до висновку експерта 

№324/1 від 20.01.2018 надають можливість організувати несанкціонований 

доступ до автоматизованих систем, комп’ютерних мереж підприємств, 
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установ та організацій, вчинив несанкціоноване втручання в роботу 

комп’ютерних мереж та систем ТОВ «СітіХост», що призвело до витоку 

інформації вищевказаного товариства, а саме - інформації стосовно 

облікових записів працівників товариства, даних обміну повідомленнями між 

працівниками товариства, даних про серверне обладнання компанії, даних які 

зберігались на комп’ютерах, що знаходились у локальній мережі компанії, 

логінів та паролів працівників товариства, логінів та паролів до облікових 

записів користувачів, логінів та паролів до комп’ютерів та серверів компанії, 

білінгових програм, тобто всіх файлів, які зберігались у базах даних MySQL, 

ТОВ «СітіХост». 

Також діючи умисно, з метою незаконного втручання в роботу 

електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), користуючись своїм 

ноутбуком марки «НР», серійний номер CND51501RV, з доступом до мережі 

Інтернет з ІР – адресою 109.229.20.9, наданою оператором 

телекомунікаційних послуг ТОВ «Лангейт», з використанням вищенаведених 

файлів “phpinfo.php” та “push.php”, які містять однаковий шкідливий код 

«WebShell.NBV», втрутився в роботу комп’ютерних мереж ТОВ «СітіХост», 

яка була підключена до всесвітньої мережі Інтернет, тим самим Д., незаконно 

за допомогою віддаленого доступу до вищевказаної комп’ютерної мережі, 

отримав над нею повний контроль, що призвело до витоку вищевказаної 

інформації ТОВ «СітіХост». 

При встановлених обставинах, оцінюючи зібрані докази, таких як 

інформація записана на HDD марки «WD» серійний номер WX11AB3D7689; 

інформація записана на HDD марки «QQQ» ємкістю 1 ТВ та електронний 

носій формату НЖМД виробництва Seagate інв. №16т, ємкістю 500 Gb; сім 

картку мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_1 з номером мобільного 

телефону НОМЕР_2; сім картку мобільного оператора «Vodafone» 

НОМЕР_3; мобільний телефон марки «Nokia» з ІМЕІ:НОМЕР_4 з сім 

карткою оператора «Vodafone» та флеш картою; мобільний телефон марки 

«Samsung» ІМЕІ1:НОМЕР_5; ноутбук марки «НР», с/н CND51501RV; HDD 
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марки «HITACHI»; 3-g модем марки «QUALCOMM» с/н 60318CA8; флеш 

карту ємкістю 8 ГБ, марки «Samsung»; 3-g модем марки «Verizon» с/н 

09106919036; 3-g модем марки «Verizon» с/н 09106883110; HDD внутрішній 

марки «Maxton» с/н V29D638E; HDD внутрішній марки «Western Digital» с/н 

WCA8E5233455; 3-g модем марки «Билайн»; флеш накопичувач марки 

«Canon» ємкістю 256 Мб, с/н USB20EFD0256A; два пристрої невідомого 

походження з USB інтерфейсом; системний блок без маркування; системний 

блок без маркування у якого передня панель відсутня; флеш накопичувавч 

марки «Transcend», ємністю 8Gb та флеш картку micro SD марки «Samsung», 

ємністю 32 Gb, які згідно постанов слідчого визнані речовими доказами по 

кримінальному провадженню.  

Суд вважав, що винуватість обвинуваченого у вчиненні 

вищезазначених кримінальних правопорушень в судовому засіданні доведена 

повністю і зібраних доказів достатньо для визнання його винним. 

Д. призначено покарання за ч.1 ст. 361 у вигляді 3-х років позбавлення 

волі з позбавленням права займатись діяльністю пов’язаною із електронно-

обчислювальними машинами, автоматизованими системами, комп’ютерними 

мережами строком на 1 рік. 

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України Д. звільнений від відбуття 

основного покарання, якщо він протягом 1-го року не вчинить нового 

злочину. 

Аналогічна справа №727/10361/19 цього ж суду по обвинуваченню Х., 

якого було визнано винним за ч.1 ст. 361 КК України та призначено 

покарання у вигляді штрафу в розмірі 800 неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян, що становило 13600,00 грн., з позбавленням права 

займатись діяльністю пов’язаною із роботою автоматизованих систем на 

строк 2 роки.  

Садгірським районним судом м. Чернівці під час розгляду 

кримінального провадження (ЄРДР №12016260000000663), по 

обвинуваченню С. було визнано його винним у вчиненні кримінального 



123 

правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (Прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою) та призначено йому покарання у виді 5 (п’яти) років позбавлення 

волі з позбавленням права займати посади пов’язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків 

строком на 3 роки, з конфіскацією майна (окрім житла). 

При досліджені доказів по справі, судом було досліджено оптичні носії 

інформації DVD-R, електронні носії інформації micro SD.  

Під час проведення зазначених негласних слідчих розшукових дій, 

зафіксовані розмови відбувались між заявником та обвинуваченим щодо 

розподілу суми неправомірної вигоди.   

Першотравневим районним судом м. Чернівці (ЄРДР 

№12019260020000671), по обвинуваченню М. у вчиненні кримінального 

правопорушення передбаченого ч.2 ст.185 КК України під час розгляду 

справи в судовому засіданні були дослідженні DVD-R диск із відеозаписом 

камер відео спостереження із фасаду пекарні. З відеозапису камери 

вбачалося, що   чоловік підійшовши позаду до однієї із дівчат в якої на спині 

перебувала сумка, витягнувши з неї якийсь предмет чорного кольору після 

чого направився поспіхом до виходу. 

М. визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.185 

КК України (Крадіжка) і за його вчинення призначено йому покарання у 

вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі. 

На підставі ст.ст. 71, 72 України частково приєднано до даного  

покарання не відбуте обвинуваченим покарання за вироком Шевченківського 

районного суду м. Чернівці від 18 січня 2019 року та остаточно призначено 

М. покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі. 

Чернівецьким апеляційним судом розглянуто апеляційні скарги на 

вирок Першотравневого районного суду м. Чернівців від 04.04.2019 року в 

кримінальному провадженні №22017260000000020 щодо Ш. у скоєнні 

злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309 КК України де 
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досліджувалися такі електронні докази, як мобільний телефон «Iphone SE», 

який належить Ш. з якого вбачалося, що в переписці в програмі «Телеграм» 

наявна наступна інформація: 

- переписка Ш. з користувачами «dyadyaFedor» та «Chuck Norris» 

відповідно до якої Ш. замовив наркотичні засоби у останнього в Харкові та 

отримав місце закладки наркотичних засобів; 

- переписка Ш. з користувачем «Ювелир», відповідно до якої Ш. 

обговорював з користувачем суми грошей, які в нього залишилися, за скільки 

можна продавати товар (6к), також обговорювалася ситуація про затримання 

інших осіб правоохоронцями, де Ш. запевняв користувача, що він продумав 

систему захисту і що на них не зможуть вийти, так як посилка відправлена не 

на них. Ще було обговорено розподіл таблеток.  

Також під час огляду ноутбука марки «Asus k52j», який належав Ш., 

встановлено переписку з користувачем «molia@pandion.im» в ході якої Ш. у 

жовтні 2015 року здійснював замовлення наркотичних речовин на своє ім’я 

на адресу «Нової пошти» у м. Чернівці. 

Подальшим оглядом встановлено наявність програмного забезпечення, 

які дозволяють здійснювати зашифровані дії з аккаунта у мережі Інтернет: 

- «Mozilla Thunderbird» - програма для листування у всесвітній мережі 

Інтернет. В настройках була виявлена інформація про аккаунт, з якого 

здійснювався вхід до даної програми: konovalovalex900@gmail.com. Також, 

згідно інформації у вкладці «Защита PGP», власник ноутбука використовував 

функцію шифрування повідомлень. 

З протоколу огляду від 10.06., 12.06. та 14.06.2017 вбачалося, що на 

Інтернет-сайті https://psylab.cс розміщено інформацію про асортимент 

психотропних речовин та наркотичних засобів, їх ціна, а також про те, у який 

спосіб, де та у кого саме їх можна придбати. 

Крім того, встановлено, що на диску, що доданий до висновку судової 

комп’ютерно-технічної експертизи № 759-К в закладці «Історія повідомлень 

Psi+» відображено посилання на файл, при відкритті якого отримано доступ 

mailto:konovalovalex900@gmail.com
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до переписки Ш., в якій відображено неодноразове посилання на електронну 

адресу «https://psylab.cc/13935/». 

В задоволенні апеляційних скарг відмовлено, а вирок Першотравневого 

районного суду м. Чернівців від 04 квітня 2019 року яким було засуджено Ш. 

за ч.3 ст. 305, ч.3 307, ч.1 ст.309 КК України та на підставі ст. 70 КК України, 

шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначено 

Ш. остаточну міру покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з 

конфіскацією майна крім житла, залишено без змін. 

У законодавстві чітко не визначено порядок збирання та забезпечення 

доказів у електронній формі, способи їх дослідження, процедури 

встановлення особи, відповідальної за розміщення інформації 

(ідентифікація). На практиці трапляється чимало проблем, пов’язаних з їх 

використанням.  

При дослідженні електронних доказів можуть виникати 

непередбачувані технічні труднощі. У деяких випадках, носій інформації, на 

якому розміщено електронний доказ, є пошкодженим, що унеможливлює 

його дослідження. За таких умов, судом може бути відкладено судовий 

розгляд, що призводить до затягування розгляду кримінального 

провадження. Окрім того, відтворення об’ємних аудіо чи відеозаписів 

(телефонних розмов, тощо), де із загального обсягу інформації, доказовою є 

тільки незначна її частина, часто потребує тривалого часу, що також затягує 

розгляд провадження. Також, для відтворення деяких електронних доказів, 

суд використовує допомогу технічного працівника суду. 

Можливість використання електронних доказів у суді можна назвати 

прогресивним нововведенням. Однак процедура оформлення, подання і 

дослідження таких доказів наразі залишається неврегульованою. Як наслідок, 

використання електронних доказів у судових процесах не завжди є 

ефективним, що свідчить про необхідність доопрацювання чинних 

процесуальних кодексів, а саме внесення до них чітких правил оперування 

цифровими даними. 

https://psylab.cc/
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У законодавстві чітко не визначено порядку збирання та забезпечення 

доказів в електронній формі, способів їх дослідження, процедури 

встановлення особи, відповідальної за розміщення інформації 

(ідентифікація). На практиці трапляється чимало проблем, пов’язаних з їх 

використанням.  

При дослідженні електронних доказів можуть виникати 

непередбачувані технічні труднощі. У деяких випадках носій інформації, на 

якому розміщено електронний доказ, є пошкодженим, що унеможливлює 

його дослідження. За таких умов суд може відкласти судовий розгляд, що 

призводить до затягування розгляду кримінального провадження. Окрім того, 

відтворення об’ємних аудіо- чи відеозаписів (телефонних розмов тощо), де із 

загального обсягу інформації доказовою є тільки незначна її частина, часто 

потребує тривалого часу, що теж затягує розгляд провадження. Також для 

відтворення деяких електронних доказів суд використовує допомогу 

технічного працівника суду. 

 

3.2 Особливості перевірки та оцінки доказів у суді апеляційної 

інстанції  

 

Реалізація безпосередніх контрольно-перевірочних процесуальних 

завдань, природно, вимагає оптимальних засобів діяльності суду та сторін 

у рамках апеляційного провадження. Це може бути організація такого 

порядку апеляційної перевірки, при якому вищий суд спочатку має право 

самостійно та за правилами нового судового засідання безпосередньо 

дослідити докази, раніше перевірені в суді першої інстанції, а також 

додатково подані до суду сторонами та нові по суті. Це і безумовне право 

суду на витребування на судове засідання нового доказового матеріалу, 

однак лише в тому обсязі, який необхідний для вирішення безпосередніх 

завдань апеляційної перевірки. 
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Вивчення судової практики показало, що в більшості випадків суд 

апеляційної інстанції взагалі не досліджував доказів. Доказування в суді 

апеляційної інстанції має свою специфіку, що обумовлено сутністю та 

значенням апеляційного провадження. Апеляційний суд досліджує лише ті 

докази, які судом першої інстанції були досліджені з порушенням 

встановленого порядку або в дослідженні яких було неправомірно 

відмовлено [144].  

В апеляційному провадженні перевірка доказів, безумовно, займає 

одне з ключових місць, однак у контексті всіх можливих варіацій 

перевірок єдиним або основним елементом в апеляційному провадженні її 

назвати не можна. Значну роль в апеляції відіграє саме оцінка, а також 

переоцінка доказів у справі. 

Дослідження доказів сучасні дослідники розуміють у двох значеннях. 

У широкому значенні слова дослідження доказів – це з’ясування, пізнання 

судом апеляційної інстанції змісту доказу та подальші правові дії з ним. Це 

таке з’ясування суті доказів, яке завжди передбачає процес доказування. 

У вузькому значенні слова дослідження доказів – це один зі способів 

перевірки доказів в адміністративній справі. 

Відзначимо, що перевірка доказів є одним з елементів процесу 

доказування, що передбачає розумово-практичну діяльність зі 

встановлення якості доказів. Поняття ж перевірки доказів міститься у 

ст. 77 КАС України. Найбільш повним видається визначення, що 

перевірочна діяльність полягає в детальному дослідженні якісних 

властивостей кожного окремого доказу та його джерела, у підкріпленні чи, 

навпаки, спростуванні їх шляхом отримання нових матеріалів, а також у 

зіставленні всіх наявних у справі доказів та їх джерел один з одним для 

визначення їх стосунку до обставин предмета адміністративно-

процесуального доказування [6].  

Проте в апеляційному провадженні в адміністративних справах є свої 

особливості перевірки доказів. По-перше, залежно від підстави оскарження 
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вона не завжди потрібна. Так, ЄСПЛ неодноразово наголошував на понятті 

ефективності реалізації гарантованих прав, що держава має зобов’язання 

розробити таку судову процедуру, яка була б забезпечена всіма 

необхідними процесуальними гарантіями та дозволяла б національним 

судам ефективно і справедливо розглядати будь-яку суперечку. У сучасній 

апеляції передбачаються такі механізми, але чи функціонують вони 

належно? У випадках, коли обговорюється наявність суперечностей у 

доказах у справі, безпосереднє дослідження доказів потрібне завжди, 

інакше – питання залишиться невирішеним. 

Oцiнкa дoкaзiв – цe poзумoвa дiяльнicть cлiдчoгo, пpoкуpopa i cуддi, 

щo здiйcнюєтьcя в пeвних лoгiчних фopмaх вiдпoвiднo дo зaкoну i 

пpaвopoзумiння зa їх внутpiшнiм пepeкoнaнням, оcнoвaним нa вceбiчнoму, 

пoвнoму й oб’єктивнoму aнaлiзi вciх oбcтaвин cпpaви в їхнiй cукупнocтi, 

cпpямoвaнa нa вcтaнoвлeння дocтoвipнocтi тa нaлeжнocтi, дoпуcтимocтi й 

дocтaтнocтi дoкaзiв, їх взaємoзв’язку i знaчeння для виpiшeння питaнь, щo 

cтaнoвлять пpeдмeт дoвeдeння, i мaє нa мeтi вcтaнoвлeння icтини у cпpaвi. 

Низка процесуалістів розуміють оцінку доказів лише як розумову 

(логічну) діяльність суб’єкта доказування за оцінкою властивостей доказів. 

У цьому, наприклад, Т. М. Мирошниченко припускав оцінку таких 

властивостей, як відносність, допустимість, достовірність, значущість 

(сила) та достатність [82].  

М. П. Мельник мав на увазі під оцінкою доказів встановлення їх 

відносності та допустимості, виявлення наявності й характеру зв’язків між 

ними, а також визначення значення та шляхів використання доказів 

виявлення істини [80]. Є. Ф. Демський – встановлення достовірності та 

достатності доказів для обґрунтування висновків щодо адміністративної 

справи [30]. 

У цьому питанні ми вважаємо за краще дотримуватися позиції 

законодавця в тому, що оцінці підлягають всі властивості доказів, а саме: 
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відносність, допустимість, достовірність кожного доказу та достатність 

їхньої сукупності для вирішення адміністративної справи по суті. 

Деякі вчені розуміють оцінку доказів не лише як розумову операцію, 

але й наділяють її правовою складовою, розуміючи її як основу або 

передумову для прийняття процесуального рішення щодо адміністративної 

справи. Так, Т. В. Лукашкіна та низка авторів зазначають, що якби оцінка 

зводилася тільки до актів думки, до суто розумових операцій, то вона б не 

виходила за межі свідомості відповідного суб’єкта доказування та 

позбавлялася б будь-якого юридичного значення. Бо акти думки, які не 

знайшли зовнішнього прояву, не підвладні законодавцю [72].  

Інші дослідники аргументують свою позицію тим, що оцінка 

відомостей про факти підпорядковується не лише законам логіки, а й 

урегульована нормами процесуального права, які регламентують принцип 

свободи оцінки доказів, правила їх оцінки, а також має зовнішній вираз її 

результатів у процесуальних рішеннях. 

Отже, оцінка доказів має внутрішню (логічну) та зовнішню (правову) 

сторони. Реальні обриси оцінка набуває через конкретні дії, наприклад, 

обґрунтування правильності висновків у процесуальних документах, 

завдяки чому вона стає надбанням інших учасників процесу і набуває 

певного значення у справі.  

Т. О. Рекуненко відзначає, що оцінка доказів має процесуальну 

форму, яка має або узагальнений вид викладу у процесуальних рішеннях, 

зроблених на її основі висновків, або у встановлених законом випадках 

самого процесу обґрунтування цих висновків, тоді оцінка набуває виду 

мотивування процесуального рішення [120]. 

Отже, оцінка доказів є передусім логічним (розумовим) процесом з 

вивчення таких властивостей доказів, як їхня відносність, допустимість, 

достовірність і сукупна достатність, та формування висновку про них. 

Однак цей процес не безладний. Оцінка доказів, як і будь-яка інша дія в 

процесі, не має цільової спрямованості і передбачає вирішення низки 
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завдань. У нашому випадку визначення відносності, допустимості, 

достовірності кожного доказу, їх сукупної достатності, і навіть оцінка їх 

значущості для повноцінного встановлення предмета доказування дає 

змогу суду на їх основі винести законне, обґрунтоване та справедливе 

рішення. Справді, залишаючись у межах думки, оцінка була б 

недоступною для інших учасників процесу, а також не підлягала б 

подальшому контролю та перевірці. Тому, безперечно, оцінка отримує 

зовнішній вираз через прийняття й обґрунтування процесуального 

рішення. 

Отже, ми виходимо з того, що оцінка доказів – це логічна (розумова) 

діяльність суб’єкта доказування щодо встановлення властивостей 

відносності, допустимості, достовірності кожного доказу та достатності їх 

сукупності, визначення значущості кожного доказу та їх сукупності для 

предмета доказування, відповідно, і кваліфікації та призначеного 

покарання, яка надалі отримує своє відображення в процесуальних 

документах у вигляді мотивування такого рішення. 

Навіть коли перевірка доказів в апеляційній інстанції не буває 

затребувана, оцінка доказів використовується при кожній апеляційній  

перевірці. Однак вона має також свої особливості, як порівняти з оцінкою 

доказів судом першої інстанції. 

По-перше, варто розрізняти оцінку та переоцінку доказів. Оцінці 

підлягають нові докази у справі, подані або зібрані в суді апеляційної 

інстанції. Уся наявна у справі сукупність доказів вже піддається повторній 

оцінці судом апеляційної інстанції чи переоцінці. 

По-друге, оцінка доказів в апеляційній інстанції має головно 

усічений характер у порівнянні з оцінкою доказів у суді першої інстанції. 

Це проявляється і щодо обсягу оцінених доказів, і оцінки конкретних 

властивостей доказів. Особливість оцінки в апеляційній інстанції полягає 

також в обсязі роботи з тою чи іншою властивістю доказу. Так, суд першої 

інстанції оцінює по черзі відносність, допустимість, достовірність кожного 
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доказу та достатність їхньої сукупності до ухвалення рішення у справі. В 

апеляції ж далеко не завжди суду потрібно досліджувати всі властивості 

доказів. Вони можуть досліджуватися окремо або в поєднанні. Або ж 

взагалі не досліджуватись. 

Проте в разі оскарження рішення суду першої інстанції через його 

несправедливість суду апеляційної інстанції потрібно дослідити всю 

сукупність доказів, незалежно від зазначених доказів: суд не мотивував 

призначення найсуворішого виду покарання або ж суд не повною мірою 

врахував дані про особу, притягнену до адміністративної відповідальності. 

Тож усі властивості доказів оцінюються лише опосередковано. Суд 

апеляційної інстанції оцінює фактичні обставини події, дані про особу, 

співвідносить значущість кожного доказу та призначеного покарання. 

Також варто вказати, що оцінка доказів провадиться судом 

апеляційної інстанції завжди у випадку, якщо суд залишається в рамках 

обґрунтування власного рішення. Таким чином оцінка доказів може 

здійснюватися не тільки на основі їх безпосереднього дослідження, але й 

при їх вивченні лише за матеріалами адміністративної справи. Це залежить 

від того, чи доказування або обґрунтування провадить суд апеляційної 

інстанції. 

Щодо обсягу доказів, що підлягають оцінці судом апеляційної 

інстанції, то вони не збігаються з обсягом оцінки першої інстанції. Обсяг 

може бути розширено, як порівняти з доказами, оціненими в суді першої 

інстанції, за допомогою подання сторонами чи збирання самим судом 

нових доказів.  

Отож ми переконані, що оцінка / переоцінка апеляційних доказів 

судом не пов’язана з їх безпосереднім дослідженням в адміністративному 

процесі. Необхідність вивчення доказу в апеляції залежить від фактичних 

обставин справи, від потреби усунення неясностей або протиріч у них або 

повторної перевірки конкретних фактів у справі. Саме в таких випадках 
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потрібно безпосереднє дослідження та надання можливості висловити 

сторонам свою думку.  

Оцінка ж доказів перевіряючою інстанцією може припускати аналіз 

проведеного процесу доказування, що відбувся в суді першої інстанції, 

встановлення причиново-наслідкових зв’язків між фактичними 

обставинами та прийнятими судом рішеннями. Суд апеляційної інстанції 

з’ясовує, чи було досліджено обставини справи повно, чи дозволяє наявна 

сукупність доказів у справі дійти висновків, яких дійшов суд першої 

інстанції.  

Крім того, особа, яка подає скаргу, насамперед чекає від апеляційної 

інстанції не повторного усного та безпосереднього обговорення фактів по 

справі, а послідовного пояснення, чому одні докази були відкинуті цією 

інстанцією, а інші прийняті та покладені в основу рішення у справі. 

Пpинципaми oцiнки дoкaзiв в адміністративному cудoчинcтвi є тi 

нaйвaжливiшi пoлoжeння пpoцecуaльнoгo пpaвa, щo зaкpiплeнi 

укpaїнcьким зaкoнoдaвcтвoм як ocнoвнi нaчaлa дiяльнocтi opгaнiв 

дiзнaння, дocудoвoгo cлiдcтвa тa cуду пpи oцiнцi дoкaзiв та здiйcнeннi 

пpaвocуддя. Дo цих пpинципiв нaлeжaть: вiльнa oцiнкa нaявних дoкaзiв;  

вceбiчнicть, пoвнoтa й oб’єктивнicть oцiнки дoкaзiв; oцiнкa дoкaзiв у 

cукупнocтi [130]. 

Пpинцип вiльнoї oцiнки дoкaзiв пoлягaє нacaмпepeд у тoму, щo пiд 

чac oцiнки дoкaзiв opгaни дiзнaння, cлiдчий, пpoкуpop, cуддя (cуд) вiльнi у 

cвoїх oцiнoчних cуджeннях, виcнoвкaх, щo poблятьcя нa ocнoвi 

дocлiджeння i poзгляду вciх oбcтaвин cпpaви. Вoни oцiнюють вci нaявнi 

дoкaзи у cпpaвi вiльнo, зa cвoїм внутpiшнiм пepeкoнaнням, оcнoвaним нa 

вciй cукупнocтi oбcтaвин cпpaви, i нe oбмeжeнi пpи oцiнцi жодними 

фopмaльними poзпopяджeннями. Цeй пpинцип oцiнки дoкaзiв пoлягaє 

тaкoж у тoму, щo жoдeн дoкaз для cуду, пpoкуpopa, cлiдчoгo тa ocoби, якa 

пpoвaдить дiзнaння, нe мaє нaпepeд визнaчeнoї cили. 
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Відповідно до ст. 129 Конституції України основними засадами 

судочинства є, серед іншого, змагальність сторін та свобода в наданні 

ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості.  

Важливе значення для процедури доказування в суді апеляційної інстанції 

мають правові позиції Конституційного Суду України, відповідно до яких 

апеляція передбачає не просто документальну перевірку законності, 

обґрунтованості та справедливості прийнятого рішення, а перегляд справи 

на основі безпосереднього дослідження доказів та через особливості 

процедури апеляційного провадження, де суд апеляційної інстанції не 

лише здійснює контрольні повноваження стосовно рішень судді, але й 

вирішує справу по суті, керуючись правилами, встановленими законом для 

провадження в суді першої інстанції, у межах якого допускається як 

безпосереднє дослідження наявних у справі доказів, так і збирання нових 

доказів шляхом проведення судових слідчих дій, а також можливість зміни 

судового рішення та винесення нового рішення по суті справи в 

апеляційній інстанції. 

У рішенні ЄСПЛ від 15 травня 2008 р. у справі «Надточій проти 

України» (§ 26) зазначено, що принцип рівності сторін – один зі 

складників ширшої концепції справедливого судового розгляду – 

передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість 

представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво  менш 

сприятливе становище в порівнянні з опонентом [126].  

Процесуальна рівноправність сторін є необхідною умовою реалізації 

принципу змагальності, оскільки змагатися у відстоюванні суб'єктивних 

прав та інтересів сторони можуть лише в однакових правових умовах із 

використанням рівних процесуальних засобів [74, с.41] 

Право на судовий захист суб'єктивних прав та охоронюваних 

законом інтересів громадян та організацій є конституційним правом та  

реалізується шляхом звернення до суду. Зацікавлена особа сама визначає, 

коли та як реалізувати право на захист. Саме на стадії звернення до суду  
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починає діяти принцип змагальності сторін, найяскравіше він проявляється 

у доказуванні під час розгляду справи по суті [3, с. 126]. 

Надаючи зацікавленим особам право звернутися за судовим 

захистом, законодавець одночасно пред'являє вимоги до форми та змісту 

позовної заяви та документів, які мають бути до неї додані, гарантуючи 

цим захист прав відповідача. Це дозволяє відповідачеві ще на стадії 

пред'явлення позову знати суть вимог позивача та їх підстави, його 

правову позицію, які доказами він має в своєму розпорядженні, що дає 

можливість підготуватися до захисту та вирішити питання про свою 

позицію у справі. 

Позовна заява та подання відгуку як обмін змагальними документами 

допомагають суду чітко визначити істоту спору, її фактичну та правову 

основу, і, отже, правильно та своєчасно розглянути та вирішити справу. 

Однак законодавець не встановив процесуальних санкцій за неподання чи 

несвоєчасне подання відгуку на позов, а в теорії процесу практично немає 

єдиної думки про те, чи є подання відгуку на позовну заяву правом  або 

обов'язком відповідача [28, с.59] 

Яскравою ілюстрацією принципу змагальності є встановлене  правило 

доказування, відповідно до якого кожна особа, яка бере участь у справі, 

має довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх 

вимог та заперечень, якщо інше не передбачено чинним законодавством. 

Обов'язок кожної особи, яка бере участь у справі, «розкрити  докази» 

таки випливає з принципу змагальності, який спрямований на запобігання 

несподіванкам, які можуть зявитися в процесі засідання, щоб не залишити 

достатнього часу для вивчення переданих матеріалів та  подання 

контраргументів, у чому полягає суть так званого резервування позиції [5, 

с. 188]. 

В даний час назріла потреба у встановленні оптимальних правил 

доказування. Пошук нових підходів до регламентації доказової діяльності 

стає дедалі актуальнішим. 
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На наш погляд, загалом змагальна система правосуддя орієнтована, 

як правило, не на пошук матеріальної (об'єктивної) істини, а на 

встановлення ймовірнісних взаємин учасників юридичного конфлікту. 

Потрібна серйозна робота із забезпечення термінологічної єдності єдиного 

інформаційного простору судової системи України та інших 

організаційних заходах [37, с.172]. 

На думку деяких учених, стандарт доказування – це критерій, згідно 

з яким суддя виносить рішення у справі [11]; певний захід того, чи змогли 

сторони успішно виконати покладений на них тягар доказування [22, с. 

19].  

Існування факту, що має значення для справи, при застосуванні 

адмыныстративно-правового стандарту доказування має бути доведено 

розумним ступенем ймовірності. Однак цей ступінь не повинен бути таким 

високим, як при застосуванні адмыныстративно-правового стандарту 

доказування. Якщо докази переконують суд настільки, що останній може 

сказати: «Факт швидше мав місце бути, ніж не мав», тягар доказування 

виконано… Однак якщо існування та неіснування спірного факту 

рівноймовірне, то тягар доказування не вважається виконаним. Стандарт 

«за межами розумних сумнівів» не вимагає пізнання об'єктивної істини, 

але вимагає досягнення встановлення високого ступеня ймовірності 

існування факту. Це не означає, що докази повинні виключати будь-які 

сумніви щодо існування спірного факту. Закон не досягає своєї цілі, якщо 

дозволяє хитрощами збити з шляху правосуддя. Якщо докази та 

доказування в сукупності переконливо свідчать про винність так, що 

залишають лише малий ступінь сумніву в ній, і ці сумніви можна вирішити 

фразою: «Звичайно, це можливо, але це неймовірно», тягар доказування 

вважається виконаним» [199]. 

Сьогодні у вітчизняному праві існують чотири стандарти 

доказування. Розташуємо їх в умовній послідовності, від самого «м'якого» 

до «жорсткого». 
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1. Так званий «знижений» стандарт доведення – Prima facie («на 

перший погляд»). 

Стандарт доказування Prima facie слід застосовувати, коли ціна  

помилки під час визнання спірного факту доведеним нижче ніж під час 

визнання його недоведеним: після вжиття попередніх забезпечувальних 

заходів, забезпеченні доказів. При цьому суд зазначив, що при перевірці 

підстав для вжиття забезпечувальних заходів повинен застосовуватися 

знижений стандарт доказування – Prima facie, відповідно до якого у вжитті 

забезпечувальних заходів може бути відмовлено тільки в тому випадку, 

якщо докази заявника надумані, позбавлені сенсу, нелогічні, нереальні, 

суперечать відносинам, що зазвичай складаються в подібній ситуації.  

2. Стандарт доказування Balance of Probabilities – «баланс 

ймовірностей», приблизно відповідний ступеня внутрішньої суб'єктивної 

переконаності судді 50 на 50; «факт швидше мав місце бути, чим не мав». 

Цей стандарт найбільш поширений у ординарному (загальнопозовному) 

провадженні. Він передбачає можливість задоволення вимог позивача при 

поданні їм доказів, з розумним ступенем достовірності підтверджуючих 

обставин, покладені в основу позову. 

3. Стандарт Clear and Convicting Evidence – «ясні та переконливі 

докази» – зазвичай використовується у тих адміністративно-правових 

спорах, де йдеться про накладення на відповідача санкцій (на кшталт 

штрафних збитків) чи результат справи іншим чином зачіпає 

фундаментальні права відповідача, які зводяться лише до фінансового 

інтересу. Суб'єктивно він відчувається як середнє між стандартами «баланс 

ймовірностей» та «за межами розумних» сумнівів» та Верховним Судом 

визначається як «підвищений стандарт доказування». 

4. Стандарт Beyond the Reasonable Doubt – «за межами розумних 

сумнівів» – наказує вирішувати питання факту на користь сторони, що 

просить рішення, тільки якщо, за думці судді чи присяжних, подані докази 

дозволяють виключити всі розумні сумніви у тому, що заявлений 
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стороною факт мав місце. Цей стандарт доказування  використовується 

переважно у кримінальному праві. 

Виходячи з викладеного, можна виокремити такі напрями 

оптимізації процесу доказування:  

- створення збалансованої системи гарантій прав сторін у 

доказуванні; 

- удосконалення законодавства у сфері адміністративно-

процесуального доказування з урахуванням завдань адміністративного  

судочинства;  

- приведення правил доказування у відповідність до 

проголошених принципів адміністративного процесуального права. 

Вітчизняне процесуальне законодавство, за винятком кримінального, 

чітко не визначає певні стандарти доказування, що є більш характерним 

для англосаксонської правової системи. Натомість судові акти різних 

національних судових інстанцій (Верховного Суду – справи 

№ 917/1307/18, № 916/2403/18, № 910/18036/17, № 905/2382/17), як і ЄСПЛ 

(рішення у справі «Бендерський проти України» [122]) орієнтують судову 

практику застосовувати при оцінці доказів стандарт доказування «баланс 

ймовірностей» (balance of probabilities), або, як його ще називають, 

«переваги більш вагомих доказів» (preponderance of the evidence), що 

властивий саме приватноправовим відносинам. За класичним визначенням, 

цей стандарт тлумачиться як розумний ступінь ймовірності, але не такий 

високий, як кримінальна справа. 

У розумінні ст. 69 КАС України (в редакції, чинній до 15 грудня 

2017 р.) доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні 

дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, 

що обґрунтовують вимоги й заперечення осіб, які беруть участь у справі, 

та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. 

Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та 
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їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, 

висновків експертів. 

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КАС України належними є докази, які 

містять інформацію щодо предмета доказування. Суд не бере до розгляду 

докази, які не стосуються предмета доказування. 

Частинами 3-4 ст. 70 КАС України встановлено, що докази, одержані 

з порушенням закону, судом при вирішенні справи не беруться до уваги. 

Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами 

доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами 

доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.  

Крім того, згідно з ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних 

справах про протиправність рішень суб'єкта владних повноважень 

обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення покладається на 

відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.   

Відповідно до ч. 3–6 ст. 71 КАС України, якщо особа, яка бере участь 

у справі, не може самостійно надати докази, то вона повинна зазначити 

причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де 

вони знаходяться чи можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього 

обов'язку і витребовує необхідні докази. Про витребування доказів або про 

відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу. Ухвала суду про 

відмову у витребуванні доказів окремо не оскаржується. Заперечення 

проти неї може бути включене до апеляційної чи касаційної скарги на 

рішення суду, прийняте за наслідками розгляду справи. 

Верховний Суд під час розгляду справи № 382/1058/15-к [105] 

висловив таку правову позицію: рівність сторін перед судом є одним зі 

складників справедливого судового розгляду, що містить фундаментальне 

право на змагальність судового провадження. Зокрема, про це зазначено 

ЄСПЛ у справі «Бельзюк проти Польщі» [171]. Тому за відсутності 

клопотання про дослідження доказів апеляційний суд не вправі за своєю 

ініціативою досліджувати докази. Таке розуміння випливає з правових 
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позицій ЄСПЛ, викладених у рішеннях у справах: від 13 січня 2005 р. 

«Капо проти Бельгії» [172], від 17 січня 2001 р. “Дактарас проти Литви” 

[174], від 9 листопада 2006 р. «Білуха проти України» [123] про 

безсторонність суду за об’єктивним критерієм, а також про обов’язок 

несення тягаря доказування сторонами та обов’язок забезпечення рівності 

сторін (п. 61 рішення ЄСПЛ від 27 березня 2007 р. у справі «Талат Тунч 

проти Туреччини» [178]).  

Відповідно до змісту процесуального закону суд апеляційної 

інстанції покликаний не стільки самостійно встановити обставини 

провадження, скільки перевірити й оцінити правильність їхнього 

встановлення судом першої інстанції, точність та відповідність 

застосування ним норм матеріального й процесуального закону, 

справедливість призначеного заходу правового впливу, а також 

безпомилковість вирішення інших питань, що підлягають з’ясуванню при 

ухваленні судового рішення.  

Також важливо наголосити, що положення КАС України 

ґрунтуються на принципі римського права tantum devolutum quatum 

appellatum («скільки скарги – стільки рішення») [93, c. 118]. Інакше 

кажучи, на відміну від суду першої інстанції, апеляційний суд здійснює 

перегляд вироку суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Тому 

повноваження суду апеляційної інстанції стосовно дослідження доказів 

визначаються переглядом провадження в межах вимог апеляційної скарги 

з урахуванням змісту КАС України. 

Отже, відсутність клопотання про дослідження доказів не зумовлює 

обов’язку апеляційного суду повторно досліджувати обставини, 

встановлені під час кримінального провадження, та передумови для 

здійснення судом свого права дослідити нові докази за наявності умов, 

установлених КАС України. 

Суд апеляційної інстанції фактично виступає останньою інстанцією, 

що надає можливість сторонам перевірити повноту судового розгляду та 
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правильність установлення фактичних обставин провадження судом 

першої інстанції, і це покладає на апеляційний суд певний обов'язок щодо 

дослідження й оцінки доказів. Водночас у певних випадках розгляд доказів 

апеляційним судом може бути визнано додатковою гарантією забезпечення 

права на справедливий суд (ст. 6 ЄКПЛ [61]). 

Верховний Суд за результатами розгляду справи № 127/4546/16-к 

постановив: «…висновки суду мають бути підтверджені доказами, 

безпосередньо дослідженими в суді апеляційної інстанції. Таке рішення 

має містити встановлені судом першої інстанції обставини, аналіз доказів, 

які судом першої інстанції були покладені в основу обвинувального 

вироку, та відповідна власна оцінка, переоцінка таких доказів, у випадку, 

якщо суд апеляційної інстанції дійде висновку, що судом першої інстанції 

помилково було враховано той чи інший доказ як такий, що підтверджує 

вину особи, так і висновки щодо належності та допустимості доказів, які, 

на думку апеляційного суду, не є такими. Дотримання принципу 

безпосередності дослідження доказів апеляційним судом в такому випадку 

є обов’язковим» [106]. 

Аналогічна правова позиція висловлена в постанові Верховного Суду 

України № 5-249кс15 від 21 січня 2016 р., а саме: «…апеляційний суд 

фактично виступає останньою інстанцією в реалізації права особи на 

справедливий судовий розгляд, тому в апеляційній процедурі не 

допускаються будь-які спрощення, а стандарти доказування повинні бути 

найвищими; якщо в апеляційному суді постає питання про встановлення 

певного факту в інший спосіб, ніж це було здійснено в суді першої 

інстанції, тоді повнота дослідження доказів щодо цього факту має бути 

забезпечена у повному обсязі» [108]. 

Принцип безпосередності дослідження доказів на стадії апеляційного 

розгляду хоча й не є абсолютним, як у суді першої інстанції, але в ситуації, 

коли перед апеляційним судом поставлено питання про скасування 

виправдувального і постановлення обвинувального вироку, цей принцип 
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висуває більш суворі вимоги, ніж у разі скасування чи зміни 

обвинувального вироку, оскільки в такому випадку висновок про 

винуватість чи невинуватість особи робить безпосередньо апеляційний 

суд, який у зв’язку із цим має забезпечити всі гарантії права на 

справедливий судовий розгляд (постанова ВС від 15.07.2020, справа 

№ 310/879/16-к [104]). 

Під час розгляду справи № 462/3571/14-к [103] від 12.08.2020 

Верховний Суд прийшов до висновку: «При цьому апеляційний суд не 

вживав заходів для виклику свідків та не допитав їх під час апеляційного 

перегляду, безпосередньо не дослідив ці докази. Таким чином, порушивши 

принцип безпосередності дослідження доказів, апеляційний суд дав іншу 

оцінку, ніж суд першої інстанції, показанням свідків, чим недотримався 

вимог, що є істотним порушенням вимог процесуального закону. 

Зазначене свідчить про відсутність в апеляційного суду належних підстав 

для обґрунтування висновку про відсутність у діях ОСОБА_1 складу 

інкримінованого правопорушення, що привело до неправильного 

застосування закону». 

Повторне дослідження доказів є правом, а не обов’язком суду. 

Відмова в задоволенні клопотання щодо повторного дослідження доказів 

свідчить не про порушення кримінального процесуального закону та 

неповноту досліджень доказів, а про відсутність аргументованих 

підтверджень щодо необхідності цих дій. До такого висновку дійшов 

Верховний Суд у справі № 712/2341/15-к [102]. 

Будь-яке підвищення стандарту доказування призводить до 

подорожчання судового процесу, тому назвати тенденцію постійного 

підвищення бажаної можна лише за умови готовності суспільства вкладати 

дедалі більше коштів у судочинство. У цьому полягає головна причина 

неможливості поширення найвищого стандарту доказування, прийнятого в 

адмыныстративному процесі.  
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Узагальнюючи зазначене, можна зробити такі висновки. З 

урахуванням тенденції розвитку законодавства у напрямку його  

стандартизації у процесуальних галузях права необхідні однакові підходи 

до таких процедур як: попередня або підготовча частина судового 

засідання; однаковий перелік вербальних та невербальних доказів у всіх 

галузях процесуального права; однаковий процес доказування, що включає 

в свій зміст виявлення, збирання, дослідження, перевірку, оцінку доказів;  

однакові критерії оцінки доказування за категоріями відносності, 

допутимості, достовірності та достатності; однакове вирішення проблем 

під час перевірки та оцінки доказів, коли може мати місце «зіткнення» 

кримінально-процесуальних, цивільно‐процесуальних чи адміністративно‐ 

процесуальних сфер розгляду окремих доказів чи їх сукупності; однакові 

вимоги до винесених судовим актів у кримінальному, господарському, 

цивільному та адміністративному судовому провадженні; застосування 

спільних міжнародних стандартів справедливої судової процедури тощо. 

 

3.3 Удосконалення процесу доказування в суді апеляційної 

інстанції 

 

Сучасна Україна переживає період кардинальних перетворень, 

пов’язаних з переходом до ринкової економіки, що потребує 

трансформації всіх сфер життєдіяльності. З огляду на це доволі значущою 

подією видається проведення судової реформи, яка триває в нашій 

державі. Серед безумовних досягнень цього процесу можна назвати 

відродження правового інституту апеляції, зокрема й в адміністративному 

судочинстві. Не викликає сумнівів, що можливість апеляційного 

оскарження є додатковою гарантією справедливості судових актів та 

запорукою реалізації конституційного права громадян на судовий захист. 

Відтак значущість прав та інтересів окремих осіб та організацій відповідає 
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загальним принципам демократії, свободи людини, розвитку правової 

держави та її гуманістичної складової.  

Україна, як соціальна держава, де найвищою цінністю є права 

людини, а головним обов’язком – захист означених прав, закріплює 

апеляційне провадження як основний спосіб перевірки постанов, що не 

набули чинності. Важливість та значущість апеляційного провадження як 

інструменту оскарження, а також безпосередньо виправлення судових 

помилок відзначає і Конституційний Суд України, і міжнародні організації 

зі захисту прав людини. Адже право на судовий захист є одним з основних 

прав людини, яке гарантується багатьма міжнародними договорами, а 

також Конституцією України. Захист прав та свобод від несправедливого 

судового рішення, виправлення судової помилки є невід’ємним елементом 

здійснення права на захист. 

У межах судової реформи, запровадженої Указом Президента 

України «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки» [117], було запущено 

низку процесів щодо удосконалення системи правосуддя в Україні, 

забезпечення права кожного на справедливий суд у розумінні ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [61] та 

наближення здійснення судочинства в національних судах до 

загальновизнаних міжнародних принципів процесуального права. Одним з 

етапів реалізації судової реформи стало прийняття змін до процесуальних 

кодексів. Ідеться про Закон України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» [111], яким було здійснено 

уніфікацію процесуальних кодексів, що одразу стало темою дискусій і на 

науковому рівні, і в колі юристів-практиків. 

Право людини та громадянина на судовий захист закріплено в 

Конституції України. Відповідно до ст. 32 Декларації прав людини і 
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громадянина кожному гарантується судовий захист прав і свобод. Однак 

реалізація суб’єктивного права на судовий захист інколи ускладнюється 

ухваленням незаконних та необґрунтованих судових рішень [69]. Ця 

обставина обумовлюється гарантуванням у ст. 55 Конституції України 

права на оскарження в суді рішень органів державної влади, зокрема й 

судової. Особливе місце тут займають закріплені в адміністративному 

процесуальному законодавстві провадження з перевірки судових рішень 

при їх інстанційному перегляді. Як одну з основних засад судочинства 

законодавець у ст. 129 Конституції визначив забезпечення апеляційного та 

касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених 

законом.  

Як зауважує М. Коваль, у демократичній правовій державі суд має 

користуватись не меншим авторитетом, ніж органи законодавчої та 

виконавчої влади. Особливо важливою є його роль як органу, 

призначеного для розв’язання конфліктів на ґрунті реалізації права, 

захисту прав і законних інтересів людини і громадянина, які відповідно до 

ст. 3 Основного Закону держави становлять зміст її діяльності, а також 

прав юридичних осіб і трудових колективів, загальнодержавних і 

загальносуспільних інтересів [52, с. 3]. Тож судові рішення впливають на 

стан правосуддя і правопорядку в цілому. Тому перевірка вимог законності 

й обґрунтованості судових рішень як однієї з ознак правосуддя 

розглядається як форма реалізації правосуддя в адміністративному 

провадженні. Ці напрями дослідження особливо актуальні з огляду на ті 

кардинальні зміни, які близько 20 років відбуваються у вітчизняному 

законодавстві й адміністративному судочинстві. Законні, обґрунтовані, 

справедливі та правильні по суті судові рішення формують судову 

практику. Тому виправлення судових помилок є реалізацією контрольної 

функції правосуддя. Вона проявляється в апеляційному й касаційному 

провадженнях, а також під час перегляду судових рішень Верховним 

Судом.  
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Сучасні трансформаційні процеси в Україні спрямовані на 

підтримання демократичної, правової держави та входження до 

Європейського Союзу, встановлюють наявність ефективного механізму 

захисту прав і свобод людини та громадянина. 

Одним із важливих елементів цього механізму є дієва й 

відповідальна судова система захисту інтересів держави, фізичних та 

юридичних осіб від порушень їхніх прав та законних інтересів з боку 

органів державної влади у сфері публічно-правових відносин. 

Під час створення системи адміністративних судів було чітко 

встановлено напрям і судово-правової, і адміністративно-правової реформ, 

які передбачені положеннями Конституції України. 

Спираючись на ст. 55 Конституції України, у якій мовиться, що 

права і свободи людини та громадянина захищаються судом, у нас є чітко 

визначена та розкрита думка щодо того, що кожному в державі 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб. 

Тому ми переконані, що адміністративне судочинство є способом 

реалізації цього конституційного права фізичних та юридичних осіб 

відносно оскарження неправомірних дій та рішень органів державної 

влади.  

Апеляційне провадження як одна з форм контролю за діяльністю 

судів першої інстанції перевіряє законність та обґрунтованість судових 

актів, які не набули законної сили. При цьому актуальність регламентації 

норм апеляційного провадження визначається його обов’язковістю, 

оскільки подальший перегляд адміністративної справи можливий лише за 

умови, що вона розглядалася в апеляційній інстанції [156]. Інститут 

апеляційного оскарження є спеціальним способом усунення допущених 

судом першої інстанції помилок чи похибок у роботі, відіграє 
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найважливішу роль в адміністративному судочинстві та процесуальному 

праві, що його регулює.  

Надання особам, які беруть участь у справі, права оскарження 

спрямовано на забезпечення законодавцем гарантій перегляду судового 

розгляду, винесеного під час розгляду справи в суді першої інстанції, 

можливості вираження незгоди зі судовим актом, що може бути викликано 

порушенням та неправильним застосуванням норм і матеріального, і 

процесуального права, неповним чи неправильним визначенням фактичних 

обставин справи, недоведеністю юридично значущих для справи обставин 

та відстоювання своєї правової позиції і після винесення судового рішення 

(ухвали суду). 

У межах провадження в суді апеляційної інстанції вищий суд під час 

розгляду поданих у передбаченому законом порядку особами, які беруть 

участь у справі, апеляційних (приватних) скарг, а також поданих у межах 

наданих повноважень прокурорами апеляційних подань провадить 

перевірку винесених судом першої інстанції судових актів. Такими актами 

є винесені судом ухвали та рішення в адміністративних справах, які не 

набули законної сили. 

При перегляді адміністративної справи в порядку апеляції вища 

судова інстанція перевіряє і встановлені судом першої інстанції обставини, 

зокрема їх повноту чи правильність, і обґрунтованість та правильність 

застосування судом першої інстанції норм права. 

Проте варто зазначити, що на відміну від більш властивої 

цивілістичному процесу моделі неповної апеляції, суть якої полягає в 

перевірці самого процесу розгляду справи в першому суді інстанції та її 

рішення, коли в апеляційній інстанції особи, які беруть участь у справі, не 

мають права посилатися на нові факти, представляти нові докази, для 

провадження в суді апеляційної інстанції в адміністративному судочинстві 

більш характерна модель повної апеляції, за якої процедура перегляду 

судового акту, що не набув законної сили, проводиться в повному обсязі. 
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У цьому випадку суд апеляційної інстанції не пов’язаний викладеними в 

апеляційній скарзі доводами та підставами, а також запереченнями на неї, 

та досліджує адміністративну справу в повному обсязі.  

Крім того, суд апеляційної інстанції перевіряє винесений в 

адміністративній справі судовий акт на підставі і наявних у матеріалах 

справи доказів, прийнятих судом першої інстанції, і нових, прийнятих у 

суді апеляційної інстанції. Водночас такі додаткові докази приймаються 

лише в разі обґрунтування поважності причин неможливості подання їх до 

суду першої інстанції. Із цього питання також були надані відповідні 

роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, викладені в ухвалі від 

27 вересня 2016 р. № 36 «Про деякі питання застосування судами Кодексу 

адміністративного судочинства України». При цьому єдиним чинним 

обмеженням у порівнянні з провадженням у суді першої інстанції є 

розгляд справи в рамках вимог, заявлених у першій інстанції. Крім того, у 

науковій літературі наголошується, що при повній апеляції досягається 

повніше усунення помилок, допущених і судом першої інстанції, і 

сторонами, які, наприклад, не надали всі можливі докази. 

Застосування в адміністративному судочинстві моделі, що тяжіє 

більшою мірою до повної апеляції, є більш успішним, ніж застосування 

моделі апеляції в цивілістичному процесі, що зумовлено особливим 

характером правовідносин, які мають публічно-правовий характер. 

Передбачається, що така модель апеляції спрямована на більш ефективне 

вирішення спорів у справах, що випливають із публічних правовідносин, 

оскільки це дозволяє досягти всебічного розгляду спору та повного 

усунення судових помилок. 

Також варто зазначити, що під час судової реформи, спрямованої на 

забезпечення принципу інстанційності при побудові та функціонуванні 

системи оскарження й перевірки судових актів та перевірки винесених 

актів судом вищого рівня, законодавцем внесено значні зміни до 

вітчизняної судової системи, якими було реформовано систему судів 
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України шляхом створення в системі судів загальної юрисдикції 

самостійних касаційних та апеляційних судів.  

Передбачається, що таке формування структурно відокремлених 

судових інстанцій сприятиме більш ефективному забезпеченню їх 

самостійності, оптимізації в розподілі навантаження при здійсненні 

правосуддя, розвитку принципу екстериторіальності, оскільки розгляд 

апеляційних, касаційних скарг та подань на судові постанови не 

здійснюватиметься в тому ж суді, який розглядав справу в першій 

інстанції. 

Водночас треба зазначити, що оскільки інститут апеляційної 

інстанції діє для ефективного захисту прав осіб – суб’єктів публічно-

правових правовідносин, дотримання вимог законності та справедливості 

під час розгляду та вирішення адміністративних справ, потрібно 

вдосконалювати правове регулювання низки питань, пов’язаних з 

повноваженнями суду апеляційної інстанції. 

Так, зважаючи на суб’єктний склад і спеціальний характер 

правовідносин, які мають публічно-владний характер, враховуючи, що 

суть звернення до суду полягає в необхідності вирішення спору, а 

діяльність суду апеляційної інстанції спрямована, зокрема, на реалізацію 

конституційного права на судовий захист прав і свобод, перевірку 

правильності й законності винесених судових актів, ефективності 

відправлення правосуддя, що міститься в КАС України, великий перелік 

випадків, які дозволяють суду апеляційної інстанції скасувати рішення 

суду та скерувати адміністративну справу на новий розгляд до суду першої 

інстанції, спричиняє збільшення термінів розгляду адміністративних 

справ, у зв’язку з чим для якнайшвидшого розгляду спору, захисту прав 

осіб, які звертаються до суду, можна обмежити перелік таких випадків, 

врахувати позитивний досвід, застосований у цивільному процесі, коли суд 

апеляційної інстанції за наявності певних порушень переходить до 

розгляду справи за правилами суду першої інстанції, приймає нові докази 
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та виносить нове рішення у справі, що повністю замінює рішення суду 

першої інстанції без передачі справи до суду першої інстанції.  

Водночас передбачена КАС України умова для скасування рішення 

суду та направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, 

коли рішення суду прийнято відповідно до КАС України, тобто коли при 

встановленні факту пропуску терміну звернення до суду без поважної 

причини виноситься рішення про відмову в адміністративному позові без 

дослідження інших фактичних обставин в адміністративній справі, є 

доцільною та виключенню з положень цієї статті не підлягає. 

Передбачається, що таке правове регулювання сприятиме забезпеченню 

прав осіб, які беруть участь у справі, та дотриманню розумного терміну 

розгляду справ. 

Отже, доцільно було б сказати, що судовим розглядом 

адміністративної справи в порядку письмового провадження завершується 

вирішення публічно-правового спору по суті. За умови неухильного 

виконання вимог процесуальних норм, які встановлені КАС України, 

завдання адміністративного судочинства реалізуються повною мірою вже в 

суді першої інстанції. 

Відзначимо, що найважливішим етапом апеляційного провадження є 

апеляційний розгляд адміністративної справи. Варто зауважити, що 

перегляд судових рішень в апеляційному порядку здійснюється колегією у 

складі трьох суддів. 

Важливо наголосити, що КАС України передбачає два способи 

апеляційного розгляду справи: 

1) апеляційний розгляд справи в судовому засіданні;  

2) апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження за 

наявними у справі матеріалами. 

Далі докладніше розглянемо позитивні зміни з набуттям чинності 

2017 року уже згадуваного Закону України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
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процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів». Можна сказати, що йдеться, 

зокрема, про нову редакцію КАС України. Запропоновані зміни вимагають 

доопрацювання, але чимало серед них і позитивних.  

Так, КАС України вводить новий термін – заяви по суті справи. Крім 

позовної заяви та відгуку на неї, вводиться поняття відповіді на відгук, 

після якої можна подавати заперечення. Тож спір має чітке документальне 

оформлення: позивач подає позовну заяву і відповідь на відгук, а суб’єкт 

владних повноважень – відгук на позовну заяву і заперечення. 

Новою редакцією також удосконалено визначення «завдання 

адміністративного судочинства» – це «справедливе, неупереджене та 

своєчасне вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з метою 

ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних 

повноважень». Це визначення більш конкретне і лаконічне, ніж попереднє. 

Уперше в судочинстві України запровадили електронний суд. Тепер 

можуть проводитися спільні наради в режимі відеоконференції. Тому, 

враховуючи високий рівень проникнення у правовий обіг продуктів IT-

технологій, вважаємо за потрібне закріпити в єдиному кодексі визначення 

терміна «електронний доказ», наголосивши, що до таких належатиме, 

зокрема, і сама інформація, розміщена у глобальній комп’ютерній мережі 

Інтернет та відображена на технічних носіях інформації чи іншим 

способом, що дозволяє її сприймати. 

Варто виділити «електронні докази» як самостійний вид засобів 

доказування, регламентувавши порядок їх закріплення, надання суду, їх 

дослідження, перевірки й оцінки судом, а також подальшого зберігання. 

Для належного закріплення й оформлення інформації до порушення 

справи судом доцільно використовувати можливості нотаріуса як суб’єкта 

забезпечення доказів (зокрема, інформації з мережі Інтернет). 
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Новою редакцією КАС України запроваджено спрощене судове 

провадження для справ незначної складності. Вперше кодекс накладає 

додаткові обов’язки на суб’єкта владних повноважень. Також КАС 

розширює повноваження суду.  

Окрім того, запроваджено механізм типових справ. Вводиться термін 

«зразкова справа» – це типова справа, прийнята до провадження 

Верховним Судом як судом першої інстанції для постановлення зразкового 

рішення. Отримали подальший розвиток обов’язки доказування. За ст. 77 

обов’язок доказування змінено. Автори законопроєкту пропонують норму, 

за якою суб’єкт владних повноважень в адміністративних спорах не може 

посилатися на докази, які не було покладено в основу оскаржуваного 

рішення, за одним винятком: якщо він доведе, що вжив усіх можливих 

заходів для отримання цих доказів до прийняття оскаржуваного рішення, 

але не зміг їх отримати з незалежних від нього причин.   

Вважаємо, що сьогодні, з огляду на велику кількість запропонованих 

змін до КАС України, важко однозначно визначитися з їх застосуванням на 

практиці. Однак така проблема вже виникала 2005 року, коли 

адміністративні суди почали застосовувати норми КАС і напрацьовували 

відповідну судову практику. Проте вже зараз можна припустити, що 

спочатку застосування нових норм буде досить складним, але згодом, коли 

буде напрацьовано судову практику відповідно до нової редакції, ми 

переконані, ці зміни будуть дуже доцільними. 

Водночас останнім часом активно обговорюються зміни до 

Конституції України щодо шляхів реформування судової системи й 

переходу до триланкової системи судоустрою. Вважаємо, що, приймаючи 

відповідні зміни, треба враховувати те, чи відповідатимуть вони 

європейським вимогам і стандартам і чи не розбалансовуватимуть 

сформовану судову систему. Тож проводячи судову реформу, варто 

звертатися до досвіду побудови судової системи провідними 

європейськими державами, у яких адміністративна юстиція дієво 



152 

функціонує та є одним з найефективніших механізмів захисту прав, свобод 

і законних інтересів людини та громадянина від порушень з боку органів 

державної влади. 

Такі пропозиції були і є предметом обговорення і суддів 

адміністративних судів, і науковців, і міжнародних експертів. Зрештою, на 

нашу думку, вони відповідають досвіду провідних європейських країн, у 

яких ефективність функціонування адміністративних судів доведена часом 

та є однією з ознак демократичної держави, що побудована на визнанні 

принципу верховенства права. 

Відзначимо, що в контексті реалізації принципів диспозитивності та 

змагальності в адміністративному процесі важливу роль відіграє 

визначення меж втручання вищих судів, які контролюють законність та 

обґрунтованість судових актів нижчих судів. Перевірка законності 

оскарженого судового акта повинна здійснюватись у повному обсязі 

незалежно від доказів касаційної скарги, причому суд зобов’язується 

усунути порушення норм матеріального чи процесуального права. На 

думку українських вчених (наприклад, Д. Д. Луспеника), за такого підходу 

активність суду практично нічим не повинна обмежуватися [74; 99]. Однак 

у такий спосіб суттєво обмежується, майже припиняється дія 

диспозитивних засад у процесі на стадії порушення касаційного перегляду, 

оскільки за такого підходу подальший розвиток процесуальних відносин 

не буде детерміновано волевиявленням особи, що подає скаргу.  

У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги 

відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду. 

Верховний Суд у складі об’єднаної палати Касаційного цивільного 

суду у постанові від 20 червня 2018 року в цивільній справі № 514/134/17 

[107] (касаційне провадження № 61-12112сво18) скасував ухвалу суду 

апеляційної інстанції, якою апеляційну скаргу залишено без розгляду через 

порушення підпункту 15.5 п. 1 розд. XIII «Перехідні положення» 

ЦПК України та неподання її до районного суду, й передаючи справу до 
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апеляційного суду для вирішення питання про відкриття апеляційного 

провадження у справі, виходив із того, що на підставі положень ст. 355 

ЦПК України, підпункту 15.5 п. 1 розд. XIII «Перехідні положення» цього 

Кодексу, особа, яка подає скаргу, вправі очікувати застосування норм 

процесуального законодавства, які надають їй право як безпосереднього 

подання апеляційної скарги до апеляційного суду, так і подання 

апеляційної скарги через місцевий суд. 

Свій висновок Верховний Суд обґрунтував посиланням на ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою 

кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 

упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 

встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 

цивільного характеру. 

ЄСПЛ зауважує, що процесуальні норми призначені забезпечити 

належне відправлення правосуддя та дотримання принципу правової 

визначеності, а також що сторони повинні мати право очікувати, що ці 

норми застосовуються. Принцип правової визначеності застосовується не 

лише щодо сторін, але й щодо національних судів (п. 47 рішення від 

21.10.2010 у справі «“Дія 97” проти України» [121]). 

Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в нас 

наразі немає, та це не має створювати перешкод учасникам провадження та 

апеляційному суду в поданні і прийнятті апеляційних скарг у паперовій 

формі безпосередньо до апеляційних судів. 

Отже, враховуючи принцип верховенства права, виходячи із завдань 

адміністративного судочинства, застосування принципу пропорційності 

при здійсненні судочинства вимагає такого тлумачення положень 

КАС України, яке гарантувало б особі право на безпосереднє звернення з 

апеляційною скаргою до апеляційного суду, оскільки держава не вправі 

обмежувати права особи без певної мети для захисту якогось суспільного 

інтересу. 
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Особливе місце серед міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, належить 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що 

ратифікована Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР [116]. Із 

приєднанням до Конвенції Україна взяла на себе низку зобов’язань у сфері 

захисту прав людини. Частиною таких зобов’язань, відповідно до ст. 32 і 

ст. 46 Конвенції, є визнання Україною юрисдикції ЄСПЛ, яка 

поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції та 

протоколів до неї, а також виконання остаточних рішень ЄСПЛ у справах 

проти України. 

Донедавна правові позиції, створені прецедентними рішеннями 

Європейського суду з прав людини, не були обов’язковими для України, 

оскільки у вітчизняній правовій системі перше місце в ієрархії джерел 

права посідав закон. 

Однак для врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з 

обов’язком держави виконувати рішення ЄСПЛ проти України, усунення 

причини порушення Україною Конвенції, впровадження в українське 

судочинство та адміністративну практику європейських стандартів прав 

людини та створення передумов для зменшення кількості заяв до ЄСПЛ 

Верховна Рада України 23 лютого 2006 р. прийняла Закон № 3477-ІV «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» [110], у ст. 17 якого наголошується, що суди під час розгляду 

справ застосовують Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права. 

Стаття 6 Конвенції закріплює невід’ємні елементи права на 

справедливий судовий розгляд, зокрема: право на доступ до правосуддя, 

рівноправність процесуальних можливостей сторін, право на публічний 

судовий розгляд упродовж розумного терміну, право на розгляд справи 

незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону, 

принцип презумпції невинності, право на захист та інші елементи, 

вироблені на практиці ЄСПЛ [61]. 
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Водночас зазначені вимоги поширюються не тільки на суд першої 

інстанції, а й на розгляд адміністративної справи судом апеляційної 

інстанції, оскільки правила, передбачені ст. 6 Конвенції, повинні 

гарантуватися впродовж усього процесу. Суд, зокрема, нагадує, що 

відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції, якщо апеляційне оскарження існує в 

національному правовому порядку, держава зобов’язана забезпечити 

особам під час розгляду справи в апеляційних судах, у межах юрисдикції 

таких судів, додержання основоположних гарантій, передбачених ст.  6 

Конвенції, з урахуванням особливостей апеляційного провадження. Окрім 

того, потрібно зважати на процесуальну єдність судового провадження в 

національному правовому порядку та роль у ньому апеляційного суду 

(див., наприклад, рішення ЄСПЛ у справі «Подбіельські та ППУ Полпуре 

проти Польщі» [176], п. 62). 

Гарантії, передбачені у ст. 6 Конвенції, доповнює і ст. 2 Протоколу 

№ 7 від 22 листопада 1984 р. до Конвенції, згідно з якою «кожен 

засуджений за вчинення кримінального правопорушення має право на те, 

щоб винесений стосовно нього вирок або певне покарання були 

переглянуті судом вищої інстанції». 

Як контрольна стадія адміністративного судочинства, а також 

володіючи інструментами, характерними для суду першої інстанції, стадія 

апеляційного розгляду адміністративної справи, з одного боку, сама має 

відповідати вимогам справедливого судового розгляду, а з іншого – 

встановити дотримання або порушення вимог справедливого судового 

розгляду на стадії досудового провадження і під час розгляду справи 

судом першої інстанції. 

Розглянемо деякі проблеми реалізації окремих елементів 

справедливого розгляду адміністративних справ в апеляційному суді.  

Скажімо, що стосується права на доступ до суду апеляційної 

інстанції. У справі «Воловік проти України» від 6 грудня 2007 р. було 

встановлено порушення такого елемента справедливого судового розгляду, 
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як «право на суд» [124]. У цій справі ЄСПЛ зазначає, що заявник 

стверджував, що йому незаконно відмовили в доступі до апеляційного 

суду Запорізької області, який мав повноваження переглянути справу і 

щодо фактів, і щодо права, а також мав повноваження встановлювати нові 

факти, які не досліджувалися під час розгляду справи судом першої 

інстанції. У своїй апеляційній скарзі на рішення суду першої інстанції 

заявник посилався на неправильне застосування закону. ЄСПЛ, зважаючи 

на особливості порядку апеляційного оскарження за українським 

законодавством, вважає, що право заявника на доступ до апеляційного 

суду було захищено основоположними гарантіями, передбаченими ст.  6 

Конвенції.  

Розглядаючи обставини справи, ЄСПЛ зазначає, що чинні на той час 

положення ст. 294 і ст. 295 Цивільного процесуального кодексу від 

1963 року передбачали «фільтр» апеляційних скарг на рішення й ухвали 

суду першої інстанції, який мав право вирішувати питання прийнятності 

скарги. Підставами визнання апеляційної скарги неподаною були 

недодержання вимог щодо її форми та змісту, неподання протягом 

встановленого строку та несплата судового мита.  

Суд не піддає сумніву те, що ця процедура була передбачена для 

забезпечення належного здійснення правосуддя. Проте, зважаючи на 

процедурні вимоги, які діяли на момент розгляду справи, та спосіб, у який 

вони були застосовані у справі заявника, ЄСПЛ доходить висновку, що 

застосовані засоби не були пропорційні меті. Зокрема, двома ухвалами, від 

28 листопада 2002 р. та 27 січня 2003 р., Жовтневий районний суд відклав 

апеляційні скарги заявника на рішення цього ж суду у зв’язку з 

невідповідністю скарг вимогам до форми та змісту. Незважаючи на те, що 

формально заявник міг подати апеляційну скаргу на ухвалу від 27 січня 

2003 р., вона, однак, мала пройти через суд першої інстанції. Апеляційний 

суд Запорізької області не міг розглянути апеляційну скаргу заявника, 

доки Жовтневий районний суд не вирішить передати її на розгляд.  
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Уряд не зазначив про існування доступних у національній правовій 

системі гарантій проти можливих свавільних відмов передати апеляційну 

скаргу до апеляційного суду. Тож ЄСПЛ вважає, що судам першої 

інстанції надано неконтрольоване повноваження вирішувати, чи можна 

передати апеляційну скаргу на рішення цього ж суду до суду вищої 

інстанції. Така ситуація, ймовірно, може призвести до того, що апеляційну 

скаргу ніколи не буде передано до суду вищої інстанції, що і трапилося у 

справі заявника.  

Більше того, ЄСПЛ звертає увагу на те, що заявник вніс зміни до 

апеляційної скарги для усунення недоліків, відповідно до вказівок суду та 

вимог законодавства. Судова ухвала, якою було відмовлено в передачі 

апеляційної скарги до вищої інстанції, виглядає занадто формалізованою 

та не відповідає самій меті розгляду на предмет прийнятності. 

Ґрунтуючись на зазначеному вище, Суд доходить висновку, що заявникові 

було відмовлено в доступі до суду. Отже, ЄСПЛ відхиляє зауваження 

Уряду щодо невичерпання національних заходів юридичного захисту та 

встановлює, що в цій справі було порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.  

Суд також зазначає, що з набуттям чинності новим КАС України 

суди першої інстанції були позбавлені повноваження ухвалювати рішення 

щодо прийнятності апеляційних скарг на свої рішення. Апеляційні суди 

здійснюють виключно повноваження розглядати апеляційні скарги щодо їх 

прийнятності та по суті [151]. Отже, ЄСПЛ зробив висновок, що така 

відмова є обмеженням права заявника на доступ до суду.  

Відтак можна стверджувати, що відмова в прийомі додаткових 

апеляційних скарг, неповний розгляд доводів апеляційної скарги може 

бути розцінено як порушення права на доступ до суду апеляційної 

інстанції. 

Гарантією забезпечення права на доступ до суду є також належне 

повідомлення сторін про день, час і місце судового засідання. Наприклад, 

у справі «Осіпов проти України» [127] ЄСПЛ розглядав скаргу заявника 
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про те, що апеляційний суд проводив засідання 27 травня 2008 р. за його 

відсутності, а пізніше Верховний Суд України не виправив цього 

процесуального порушення. Заявник посилався на п. 1 ст. 6 Конвенції, 

який передбачає: «Кожен має право на справедливий… розгляд його 

справи… судом… який вирішить спір щодо його прав та обов’язків», при 

цьому встановлено порушення ст. 6 Конвенції. 

Водночас якщо обвинувачений просить про розгляд справи без його 

особистої участі, він повинен бути належно повідомлений про день, час і 

місце суду апеляційної інстанції. 

Забезпечення права на захист під час розгляду справи судом 

апеляційної інстанції є не менш актуальним, ніж під час розгляду судом 

першої інстанції. На це звертає увагу і Пленум Вищого адміністративного 

суду України (постанова від 06.03.2008 № 2 [115]). У цій постанові 

мовиться, що суд повинен перевірити доводи сторони захисту про 

неефективність дій захисника у разі обґрунтованості такої заяви. Якщо ж 

неналежне здійснення захисту таки мало місце: наприклад, захисник 

заявляє про доведеність вини підзахисного, коли останній її заперечує, 

питання про заміну захисника може вирішуватися і без такого клопотання 

обвинуваченого. Ці положення є, безсумнівно, викладом правових позицій 

ЄСПЛ щодо питання про контроль держави за якістю захисту прав людини 

в суді. 

В рішенні у справі «Артіко проти Італії» від 13 травня 1980 р. [170] 

ЄСПЛ вказав, що саме призначення адвоката ще не забезпечує ефективної 

правової допомоги. Згідно з пп. С п. 3 ст. 6 Конвенції, органи державної 

влади повинні втручатися в діяльність захисту тільки в тому випадку, якщо 

неподання належної допомоги адвокатом є явним або достатнім для того, 

щоб в інший спосіб привернути їхню увагу, або помилка призначеного 

адвоката очевидна або на неї звертають увагу якось інакше. 

Із забезпеченням права на захист пов’язані, без сумніву, 

повноваження суду апеляційної інстанції щодо перевірки доказів. Згідно з 
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вимогами чинного законодавства, за згодою сторін суд апеляційної 

інстанції має право розглянути апеляційну скаргу і подання без перевірки 

доказів. Відповідно, докази, що не були досліджені судом першої інстанції, 

приймаються судом, якщо особа, яка заявила клопотання про їх 

дослідження, обґрунтувала неможливість їх подання до суду першої 

інстанції з причин, визнаних судом поважними. Отже, суд апеляційної 

інстанції обмежений у дослідженні доказів, на відміну від суду першої 

інстанції. Водночас, згідно з правовими позиціями ЄСПЛ, якщо суд дає 

наданим доказам іншу оцінку, ніж суд першої інстанції, він зобов’язаний 

провести судове слідство фактично за правилами суду першої інстанції.  

Так, ЄСПЛ встановив порушення права на виклик і допит свідків та 

права на захист у тій ситуації, коли суд апеляційної інстанції, вирішуючи 

справу за відсутності будь-яких нових доказів, оцінив свідчення свідків, 

заслуханих під час розгляду справи в суді першої інстанції, інакше, тільки 

за матеріалами адміністративної справи, при цьому відмовив 

обвинуваченому в задоволенні клопотання про їх допит і в суді 

апеляційної інстанції. 

Якщо апеляційний суд повинен розглянути справу з фактичної і 

правової позиції, вивчити в цілому питання про винність чи невинність, 

він не може (через справедливість процесу) прийняти рішення з цих 

питань без безпосередньої оцінки показань свідків,  представлених 

обвинуваченим, якщо останній стверджує, що він не вчиняв 

правопорушення [81]. 

У справі «Константинеску проти Румунії» від 27 червня 2000 р. [173] 

заявник скаржився на те, що Бухарестський окружний суд визнав його 

винним, не заслухавши його особистих показів. 

ЄСПЛ встановив, що коли суд касаційної інстанції покликаний 

повністю вирішити питання про винність або невинність заявника та місце 

розгляду справи в аспекті як права, так і фактичних обставин справи, він 

не може, з огляду на справедливий судовий розгляд, належно вирішити ці 
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питання без прямої оцінки показань, що даються особисто обвинуваченим, 

який заперечує вчинення дії, що, ймовірно, становить протиправне діяння.  

У справі «Дестрехем проти Франції» від 18 травня 2004 р. [175] 

заявник був виправданий судом першої інстанції за звинуваченням у 

пошкодженні молотком поліцейського автомобіля під час демонстрації. З 

ініціативи сторони звинувачення вирок був оскаржений в апеляційному 

порядку. Заявник звернувся до суду апеляційної інстанції з клопотанням 

про допит свідків захисту, які були заслухані судом першої інстанції. Суд 

відхилив це клопотання на тій підставі, що протоколи свідчень свідків 

захисту були належно залучені до матеріалів справи, що були в 

розпорядженні цього суду, і що цих протоколів досить для розгляду 

справи. 

Суд апеляційної інстанції далі постановив, що у свідченнях одного зі 

свідків захисту була фундаментальна суперечність показанням трьох 

інших свідків і що за відсутності будь-якого свідка, здатного спростувати 

свідчення співробітників поліції, та з урахуванням точності і щирості 

показань цих співробітників, у суду не було ніяких причин сумніватися у 

висунутих ними звинуваченнях проти заявника. 

Суд апеляційної інстанції визнав заявника винним у вчиненні 

злочину. ЄСПЛ встановив порушення п. 1 та пп. d п. 3 ст. 6 Конвенції. Суд 

апеляційної інстанції виніс свою постанову, ґрунтуючись, по суті, на 

доказах, представлених у суді першої інстанції. Ці докази були долучені до 

матеріалів справи, і саме на цій підставі суд апеляційної інстанції оцінював 

показання свідків захисту. Відповідно, суд апеляційної інстанції 

обґрунтував обвинувальний вирок стосовно заявника новою оцінкою 

показань свідків, яких сам він не допитував. Заявник був, отже, визнаний 

винним на основі доказів, які суд першої інстанції вважав досить 

непереконливими. За таких обставин той факт, що суд апеляційної 

інстанції відмовився заслухати показання свідків, про повторний допит 

яких клопотав заявник до винесення йому обвинувального вироку, значно 
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обмежив його право на захист. Таке обмеження зробило судовий розгляд 

несправедливим. 

Звичайно, законодавець унеможливлює скасування 

виправдувального вироку і винесення нового обвинувального вироку 

судом апеляційної інстанції. Водночас у багатьох випадках суди 

апеляційної інстанції встановлюють нові фактичні обставини справи, ніж 

суд першої інстанції, дають іншу правову оцінку діям засудженого, 

постановляючи при цьому новий обвинувальний вирок, причому 

спираючись тільки на матеріали судового слідства суду першої інстанції.  

Ми вважаємо, що немає порушення вимог ст. 6 Конвенції, якщо 

сторони заявляють клопотання про дослідження доказів, оскільки вони, 

відмовляючись від свого права клопотати про перевірку доказів, тим 

самим відмовляються в цій частині від своїх прав, передбачених ст.  6 

Конвенції. Заразом, якщо в подібній процесуальній ситуації такі 

клопотання будуть заявлені і відхилені судом на тій підставі, що всі 

зазначені свідки були допитані судом першої інстанції, усі докази 

досліджено в повному обсязі, ЄСПЛ може встановити порушення ст. 6 

Конвенції. 

Ще одним елементом є вимога вмотивованості судових рішень. 

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

містить вимогу вмотивованості рішення суду серед елементів 

справедливого судового розгляду. Судові рішення мають вказувати 

мотиви, на яких вони ґрунтуються. З огляду на рішення ЄСПЛ можна 

висновувати, що поняття мотивованості містить вимоги розгорнення 

судового акту для полегшення можливості оскарження, оскільки 

винесення короткого судового акту, з якого не зрозуміло, чому суд 

прийшов саме до такого висновку, створює проблеми з його оскарженням.  

Важливим завданням щодо забезпечення реалізації вимог 

справедливого судового розгляду є контроль суду апеляційної інстанції за 

дотриманням вимог ст. 6 Конвенції судом першої інстанції. Слід 
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зазначити, що, згідно зі судовою практикою, порушення судом першої 

інстанції вимог ст. 6 Конвенції визнаються істотним порушенням чинного 

законодавства, спричинюють скасування вироку зі скеруванням справи про 

адміністративні правопорушення на новий судовий розгляд. Зокрема, до 

таких належать: постановлення вироку незаконним складом суду, з 

порушенням правил підсудності (право на суд, створений на основі 

закону), порушення вимоги неупередженості суду (постанова вироку 

судом, що раніше висловлювався з питання провинності й оцінки доказів), 

порушення права на захист (враховуючи будь-які прояви порушення цього 

права – проведення судового розгляду без участі захисника, за участю 

захисника, але без надання ефективної правової допомоги, ненадання 

підсудному останнього слова або права брати участь у дебатах сторін, 

відсутність адвоката під час висловлення останнього слова, 

неповідомлення за 5 діб про день, час і місце судового засідання суду 

першої інстанції).  

Разом з тим позиція ЄСПЛ з питання про можливість усунення 

порушень ст. 6 Конвенції під час апеляційного розгляду адміністративної 

справи є не такою категоричною. 

У справі «Сіпавічюс проти Литви» [177] суд не визнав порушення 

ст. 6 Конвенції, оскільки суд другої інстанції володів всією сукупністю 

повноважень і щодо перегляду юридичної кваліфікації обвинувачення, 

відповідно, заявник мав можливість захищатися від нового обвинувачення 

в суді другої інстанції.  

Отже, потрібно й надалі вдосконалювати законодавство і 

правозастосовну практику задля реалізації вимог справедливого судового 

розгляду під час апеляційного розгляду справ про адміністративні 

правопорушення. Подальший розвиток апеляції в руслі вимог ст.  6 

Конвенції має відбуватися або в напрямку вказівки точного переліку 

випадків необхідності проведення судового слідства за правилами суду 

першої інстанції, або шляхом визнання того, що сучасна апеляція не здатна 
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усунути будь-які порушення вимог ст. 6 Конвенції, оскільки це можливо 

тільки за умови нового розгляду справи судом першої інстанції. При цьому 

обидва варіанти мають суттєві недоліки. Перший – організаційно-технічні 

проблеми, пов’язані із забезпеченням явки свідків з віддалених районів, 

необхідність забезпечення всіх районних судів засобами зв’язку для 

гарантування допиту свідків і потерпілих, явку яких безпосередньо до суду 

апеляційної інстанції важко забезпечити. Другий – проблеми, пов’язані зі 

збільшенням строків провадження у справі тощо. 

На підставі вищевикладеного можна зробити такі висновки. 

Індивідуальність апеляційного провадження полягає в тому, що воно 

включає два етапи. На першому етапі свою діяльність здійснює суд першої 

інстанції, а на другому етапі – апеляційний суд. Підставами для скасування 

судових актів суду першої інстанції є їх незаконність та/або 

необґрунтованість. Невідповідність судового акта наведеним вимогам 

свідчить про те, що в суді першої інстанції було допущено помилку, яка 

підлягає усуненню в суді другої інстанції.  

Тож удосконалення інстанційної структури апеляції 

характеризується послідовним проходженням загальних етапів 

реформування всієї судової системи. Проте, незважаючи на доволі широке 

визнання апеляційного провадження як єдиного інструменту розгляду 

судових актів, які не набрали законної сили, питання про поліпшення 

ефективності цього інституту все ще є актуальним. Крім того, окремі 

проблеми адміністративно-процесуального законодавства, а також 

проблеми, які обговорюються в доктрині, роблять поняття апеляційного 

провадження розмитим, важким. Це, зокрема, применшує не тільки 

сутність та значення апеляційного провадження, а й призводить до 

неефективності адміністративного провадження в цілому.  
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Висновки до розділу 3 

 

Важливим завданням щодо забезпечення реалізації вимог 

справедливого судового розгляду є контроль суду апеляційної інстанції за 

дотриманням вимог ст. 6 Конвенції судом першої інстанції. Згідно зі 

судовою практикою, порушення судом першої інстанції вимог ст.  6 

Конвенції визнаються істотним порушенням процесуального 

законодавства України, спричинюють скасування вироку зі скеруванням 

справи про адміністративні правопорушення на новий судовий розгляд. 

Зокрема, до таких належать: постановлення вироку незаконним складом 

суду, з порушенням правил підсудності (право на суд, створений на основі 

закону), порушення вимоги неупередженості суду (постанова вироку 

судом, що раніше висловлювався з питання провинності й оцінки доказів), 

порушення права на захист (враховуючи будь-які прояви порушення цього 

права – проведення судового розгляду без участі захисника, за участю 

захисника, але без надання ефективної правової допомоги, ненадання 

підсудному останнього слова або права брати участь у дебатах сторін, 

відсутність адвоката під час висловлення останнього слова, 

неповідомлення за 5 діб про день, час і місце судового засідання суду 

першої інстанції). 

Збиpaння дoкaзiв – нeoбхiдний eлeмeнт пpoцecу дoкaзувaння. 

Сутнicть збиpaння дoкaзiв визначено як cукупнicть дiй зi знaхoджeння, 

фiкcaцiї, вилучeння тa збepeжeння piзних дoкaзiв. Збиpaння дoкaзiв – 

пoняття кoмплeкcнe. Вoнo oхoплює дiї з poзгляду, пpoцecуaльнoгo 

зaкpiплeння тa oцiнки. Виявлeнi дoкaзи пepeдбaчaють їх oцiнку. Ця oцiнкa 

мaє пoпepeднiй хapaктep, бo ocтaтoчнo cудити пpo дoкaзoвe знaчeння 

фaкту мoжнa тiльки пicля йoгo дocлiджeння. Фiкcaцiя дoкaзiв – цe 

зaкpiплeння дoкaзiв в уcтaнoвлeнoму зaкoнoм пopядку. Пpoцecуaльний 

зaкoн пepeдбaчaє як фopми пpoцecуaльнoгo зaкpiплeння дoкaзiв cклaдaння 

пpoтoкoлу, бeзпocepeднє зaлучeння дoкaзiв дo cпpaв, фoтoгpaфувaння, 
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cклaдaння плaнiв тa cхeм, мoдeлювaння тa вигoтoвлeння кoпiй. Дoкaзaми 

мoжуть бути тiльки тi фaктичнi дaнi, щo зaфiкcoвaнi oдним iз зaзнaчeних 

cпocoбiв. 

Наголошено на важливості зібрання та поданні електронних доказів. 

Ці питання пов’язані з такими явищами як карантин, локдаун, дистанційна 

взаємодія. Практично всі сфери життя вимушено перейшли на онлайн-

режим роботи, і суди не стали винятком. Дедалі більше набувають 

популярності соціальні мережі і месенджери, онлайн-зустрічі, за 

допомогою яких відбувається спілкування, ними користується кожна друга 

людина. Переписки в месенджерах чи опубліковані пости в соціальних 

мережах можуть містити дані, у вигляді фото, відео- чи аудіозаписів, а 

також текстових повідомлень, щодо конкретних справ і будуть 

використані як електронні докази в процесі доказування, звісно, якщо ці 

докази будуть належними, допустимими, достатніми і достовірними. 

Електронні докази відрізняються від інших видів доказів лише тим, 

що для їх відтворення необхідне використання відповідних технічних 

засобів. Вони існують в нематеріальному вигляді, їх можна переносити чи 

копіювати на інші джерела, при цьому не втрачаються їхні основні 

характеристики. Також вони можуть існувати в кількох місцях одночасно, 

наприклад, якщо зроблена копія з телефона на інший пристрій, то 

ідентична інформація буде міститися на двох пристроях. носії є вже 

матеріальними доказами і повинні відповідно зберігатися судом у справі. 

Звернуто увагу на те, що жодного копіювання, тобто зміни матеріального 

носія електронного доказу КАС України не передбачено. Однак сьогодні ці 

та низка інших, не менш важливих, питань потребують чіткого 

законодавчого врегулювання. Найбільш неоднозначним є питання огляду 

електронних доказів та необхідність у залученні експертів. Слід наперед 

з’ясувати, чи є в суду технічна можливість провести огляд електронних 

доказів, чи треба забезпечити такою можливістю, доступом до мережі 

Інтернет. 
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Зроблено висновок про необхідність суттєвого удосконалення 

законодавства і правозастосовної практики задля реалізації вимог 

справедливого судового розгляду під час апеляційного розгляду справ про 

адміністративні правопорушення. Подальший розвиток апеляції в руслі 

вимог ст. 6 Конвенції має відбуватися або в напрямку вказівки точного 

переліку випадків необхідності проведення судового слідства за правилами 

суду першої інстанції, або шляхом визнання того, що сучасна апеляція не 

здатна усунути будь-які порушення вимог ст. 6 Конвенції, оскільки це 

можливо тільки за умови нового розгляду справи судом першої інстанції. 

При цьому обидва варіанти мають значні недоліки. Перший – 

організаційно-технічні проблеми, пов’язані із забезпеченням явки свідків з 

віддалених районів, необхідність забезпечення всіх районних судів 

засобами зв’язку для гарантування допиту свідків і потерпілих, явку яких 

безпосередньо до суду апеляційної інстанції важко забезпечити. Другий – 

недоліки, пов’язані зі збільшенням строків провадження у справі тощо.  
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі узагальнено наявні в юридичній літературі наукові положення 

та по-новому вирішено важливе наукове завдання з визначення 

адміністративно-правової природи інституту апеляційної скарги та 

практичних аспектів забезпечення її реалізації в Україні крізь призму доказів 

і доказування в адміністративному процесі. У підсумку сформульовано такі 

основні результати: 

1. З’ясовано, що інститут апеляційного оскарження відомий із часів 

античності як оскарження з метою перегляду судових рішень у вищій 

інстанції. Цей інститут виник у давньоримській державі та отримав 

подальший розвиток у цивільному процесуальному законодавстві й 

судоустрої європейських країн. Водночас апеляція у Стародавньому Римі та 

апеляція у країнах Західної Європи, що виникла пізніше, відрізнялися одна 

від одної, незважаючи на безумовний вплив римського права загалом на 

судочинство європейських країн. Апеляція розглядалася давньоримськими 

юристами як спосіб виправлення судових помилок, несправедливості 

судового рішення. Аналіз пам’яток римського права дав змогу зробити 

висновок, що рішення в порядку апеляції не могло бути скасоване за одними 

лише формальними міркуваннями. Скасування рішення мало бути зумовлене 

порушенням прав людини, зокрема права на справедливу процедуру 

вирішення спору. 

2. Обґрунтовано, що розвиток апеляційного оскарження в Україні 

здійснювався разом із законодавством тих держав, до складу яких входила та 

чи інша частина сучасної України (Литовської Республіки, Республіки 

Польща, Речі Посполитої, у більш пізні часи – Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік). Загалом історія розвитку апеляції в Україні та 

формування доказів в апеляційній інстанції охоплює сім етапів. Часові межі 

першого етапу – із часів Стародавнього світу до зародження апеляції в 

Київській Русі. Апеляція в цей період є спільною можливістю оскаржити 
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рішення відповідних державних органів і посадових осіб, до компетенції 

яких входило вирішення цивільних справ. Другий етап розпочався з 

початком функціонування Статуту Великого князівства Литовського 1566 р., 

а завершився введенням у дію Статуту цивільного судочинства Російської 

імперії 1864 р. Третій етап тривав від 1864 р., коли відбулося закріплення 

апеляційного провадження в цивільних справах у Статуті цивільного 

судочинства Російської імперії, до 1917 р., коли радянська влада скасувала 

апеляційне оскарження. Четвертий етап почався 30 грудня 1917 р., коли 

Центральною Радою був прийнятий Закон «Про введення апеляційних 

судів», а закінчився встановленням у 1920 р. радянської влади та ліквідацією 

апеляційного оскарження. П’ятий етап розпочався у 1992 р. разом із 

прийняттям Концепції судово-правової реформи, яка вперше закріпила 

перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Шостий етап виокремлено 

з 2012 р., коли було внесено зміни до низки процесуальних кодексів та 

суттєві зміни до інституту апеляційного перегляду. Сьомий (сучасний) етап 

має точкою відліку внесення змін до КАС України у 2017 р. 

3. Акцентовано на тому, що апеляційне провадження є 

національним засобом юридичного захисту прав і свобод людини. Захист 

прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин, 

відповідно до Конституції України, здійснюється адміністративними судами. 

Юрисдикцію та повноваження адміністративних судів, а також порядок 

здійснення судочинства в адміністративних судах встановлює Кодекс 

адміністративного судочинства України в редакції від 15 грудня 2017 р. 

Згідно з п. 6 ч. 3 ст. 2 КАС України забезпечення права на апеляційний 

перегляд справи є однією з основних засад (принципів) адміністративного 

судочинства. При цьому забезпечення права на апеляційне оскарження 

охоплює і забезпечення можливості оскарження судового рішення, і 

обов’язок суду прийняти та розглянути подану апеляцію. 

4. Зроблено висновок, що апеляція – це оскарження рішення суду 

першої інстанції, яке не набуло законної сили, до суду вищої (апеляційної) 
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судової інстанції та перегляд ним оскаржуваного рішення й адміністративної 

справи в межах апеляційної скарги і позовних вимог, які були заявлені в суді 

першої інстанції. В адміністративному процесі апеляція є самостійною 

стадією, яка являє собою діяльність суду за умов подання апеляційної скарги 

особами, які беруть участь у справі. Метою подання такої скарги є перевірка 

законності та обґрунтованості рішень суду першої інстанції. Апеляційне 

провадження – це порядок, який встановлений адміністративно-

процесуальним законодавством для оскарження рішень суду першої 

інстанції. Категорія «правова природа апеляційного провадження» є родовим 

і більш широким поняттям, що охоплює видові категорії «правова природа 

апеляційного провадження в апеляційних адміністративних судах, у межах 

територіальної юрисдикції яких перебувають місцеві адміністративні суди, 

що ухвалили рішення», «правова природа апеляційного провадження, яке 

здійснює Верховний Суд, коли переглядає в апеляційному порядку судові 

рішення апеляційних судів, ухвалені ними як судами першої інстанції», 

«правова природа апеляційного провадження, яке здійснює Велика Палата 

Верховного Суду, коли переглядає в апеляційному порядку судові рішення 

Верховного Суду, ухвалені ним як судом першої інстанції». 

5. З’ясовано, що категорія «апеляційне провадження» акцентує на 

процедурі перегляду судових рішень судів першої інстанції. Таке твердження 

повністю корелюється з нормами другого абзацу ч. 3 ст. 22 КАС України, 

ст. 23 КАС України, ст. 292 КАС України, які визначають систему судів 

апеляційної інстанції. Ця система охоплює такий функціонал: а) апеляційні 

адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих 

адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів 

та окружних адміністративних судів), які перебувають у межах їхньої 

територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеляційної 

інстанції (ч. 1 ст. 292 КАС України); б) Верховний Суд переглядає в 

апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення 

апеляційного адміністративного суду (наприклад, у справах за позовами про 
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примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, 

інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, а також у спорах за 

участю суб’єктів владних повноважень із приводу проведення аналізу 

ефективності здійснення державно-приватного партнерства та у спорах, що 

виникають у зв’язку з проведенням та/або визначенням результатів конкурсу 

з визначення приватного партнера та концесійного конкурсу (абзац другий 

ч. 3 ст. 22 КАС України, ч. 2 ст. 292 КАС України)); в) Велика Палата 

Верховного Суду переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної 

інстанції судові рішення у справах, розглянутих Касаційним 

адміністративним судом у складі Верховного Суду як судом першої інстанції 

(ч. 2 ст. 292 КАС України). 

6. Під час розгляду сучасного процесу апеляційного оскарження 

встановлено, що на початковому етапі відбувається розгляд справи судом 

апеляційної інстанції згідно з правилами, за якими ведеться провадження в 

суді першої інстанції, однак при цьому в обов’язковому порядку 

враховуються особливості, притаманні судам апеляційної інстанції. Тобто 

відбувається застосування неповної апеляції. Однак за наявності істотних 

порушень, виявлених у процесі розгляду справи, які ведуть до скасування 

судового рішення, винесеного в першій інстанції, справа підлягає розгляду 

також за правилами для суду першої інстанції, проте при цьому вже не 

беруть до уваги особливості апеляційного провадження, що означає 

застосування повної апеляції. 

7. Класифіковано докази в суді апеляційної інстанції за такими 

критеріями: за характером зв’язку змісту доказів із тими фактами, які 

підлягають встановленню; за способом утворення фактичних даних; за 

джерелом отримання фактичних даних тощо. Окрім того, аналіз окремих 

положень КАС України дав змогу класифікувати докази за додатковим 

критерієм – механізмом отримання фактичних даних суб’єктом доказування. 

За цим критерієм докази поділяються на такі види: а) подані докази (надані з 

власної ініціативи учасниками справи безпосередньо до суду); б) витребувані 
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докази (одержані адміністративним судом від відповідної особи на його 

вимогу або за клопотанням учасника справи); в) встановлені докази (виявлені 

за наслідком проведення окремих процесуальних дій у процесі доказування 

(висновок експерта, показання свідка тощо)). 

8. Наголошено на тому, що інститут забезпечення доказів в 

апеляційній інстанції спрямований на забезпечення нормального здійснення 

процесу доказування шляхом збирання й закріплення доказів, якщо є 

обставини, які під час судового розгляду справи можуть унеможливити або 

ускладнити надання потрібних доказів. Доказування – це метафізична та 

історична реальність, унікальні й водночас такі, що закономірно виникають, 

суспільні відносини, соціальна природа яких полягає в потенційній здатності 

людства з опертям у своїй діяльності на таку соціальну цінність, як досвід, 

вибудовувати певну систему цінностей, однією з яких є можливість пізнання 

світу шляхом процесуального доказування. Таке доказування є властивим 

соціальній природі людини засобом і необхідною умовою функціонування 

високорозвиненої соціальної спільності, а також засобом загального зв’язку 

(комунікації), що виникає між високоорганізованими людьми у процесі 

розв’язання певних категорій соціальних конфліктів. 

9. Сформульовано ознаки доказів, зокрема: а) це будь-які фактичні 

дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність оспорюваних 

обставин; б) це відомості, які є відображенням реальних фактів, їх 

відтворенням, що дає можливість говорити про властивість цих фактів уже 

після того, як вони стали надбанням минулого; в) завжди отримуються у 

встановленій законом формі, а недотримання правил отримання доказів є 

підставою для того, щоб ці докази не бралися до уваги судом; г) можуть бути 

представлені в різних формах (пояснення сторін, показання свідків, письмові, 

речові докази, висновки експертів); ґ) завжди повинні бути належними та 

допустимими, тобто мають відповідати певним вимогам; д) жоден доказ не 

має заздалегідь установленої сили. Законодавець передбачив, що 

невід’ємною ознакою доказової інформації (відомостей) має бути їх 
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належність, за допомогою якої можна встановити обставини, що становлять 

предмет доказування. 

10. З’ясовано, що оцінка доказів судом є розумовою діяльністю, тому 

підлягає закономірностям загального процесу пізнання та законам логіки, 

своєю метою має встановлення істини. Правова сторона оцінки доказів 

виражається в тому, що логічні операції здійснюються суб’єктами 

адміністративно-правових відносин; вивченню підлягають лише дані, 

отримані в передбаченому законом порядку; мета оцінки не вільна, а 

визначена законом. 

11. Охарактеризовано докази з позиції трьох елементів: змісту, 

процесуальної форми та процесуального порядку одержання, дослідження й 

оцінки доказів. Для процесуального доказування характерні такі аспекти: 

а) директивний, відповідно до якого процесуальне доказування розуміється 

як реальний засіб, що має матеріальний складник уже через те, що він є 

обов’язковою навичкою соціуму; б) технологічний – сукупність соціальних 

практик, що дають змогу реалізувати компетенцію державної влади в межах 

вирішення конфліктних ситуацій; в) комунікативний, згідно з яким 

доказування – це мова, зрозуміла всім суб’єктам державно-правового 

владовідношення. Процесуальними формами доказів є засоби доказування, 

тобто такі способи фіксації, об’єктивації та збереження інформації про факти 

й обставини, які мають значення для вирішення справи, що 

використовуються під час збирання, подання, дослідження та оцінки доказів. 

З огляду на це доказування має свою структуру, в основі якої лежать його 

легітимність та авторитет судової практики, заснований на суворому 

дотриманні правил. 

12. Акцентовано на тому, що докази й доказування в 

адміністративних справах відповідають загальній теорії доказування в 

судовому процесі, щоправда, мають певні особливості. Зміст та обсяг 

доказування, види й кількість доказів в адміністративній справі залежать від 

предмета доказування. Предмет доказування, обсяг доказів, як правило, 
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формуються в адміністративному суді першої інстанції та після стадій 

першої інстанції не змінюються (ст. ст. 308, 341 КАС України). Предмет 

доказування містить, по-перше, обставини, які підтверджують вимоги 

позову; по-друге, обставини, які підтверджують заперечення проти позову; 

по-третє, обставини, які мають інше значення для розгляду справи та повинні 

бути встановлені (зокрема, адміністративна процесуальна правосуб’єктність). 

Другий компонент предмета доказування – це визнані, загальновідомі та 

преюдиціальні факти. Суд встановлює предмет доказування на основі 

застосовної норми матеріального права до спірних матеріальних 

правовідносин з огляду на вимоги й заперечення сторін. Під час 

встановлення фактів предмета доказування суд визначає, у чому полягає 

зміст спірного права. Адміністративному праву властива велика кількість 

ситуаційних норм, які входять до складу відносно визначених норм, під час 

застосування яких суд конкретизує спірне право або зміст спірних прав та 

обов’язків, вирішуючи справу з урахуванням її обставин. 

13. Встановлено, що поняття предмета доказування тісно пов’язане з 

поняттям меж доказування. Під межами доказування розуміється такий обсяг 

доказового матеріалу, який забезпечує надійне й достовірне встановлення 

всіх обставин, що входять до предмета доказування. Це обсяг доказового 

матеріалу (доказів і їх джерел), що забезпечує надійне, достовірне 

встановлення всіх обставин справи та вжиття процесуальних заходів для 

запобігання адміністративним правопорушенням. Межі доказування є 

різними в кожній адміністративній справі. Однак вони обов’язково мають 

забезпечувати законність та обґрунтованість ухвалених у справі 

процесуальних рішень. Наслідком неправильного визначення меж 

доказування може бути необґрунтоване звуження або розширення процесу 

доказування. Причому для адміністративного процесу негативним є як 

перший, так і другий наслідок. Межі доказування в судовому розгляді 

адміністративної справи можуть не збігатися через необхідність перевірки на 

стадії судового розгляду нових версій, неоднаковість визначення предмета 
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доказування, різницю в оцінці належності, допустимості, достовірності та 

достатності доказів. 

14. Зроблено висновок, що доказування в адміністративному 

судочинстві України є малодослідженим, переважно як частина загального 

підходу до наукового обґрунтування КАС України. Водночас, окрім 

теоретико-правового визначення категорій доказування, доказів та їх 

класифікації, не менш важливим для судової практики є питання фактичного 

надання сторонами доказів своїх правових позицій. Незважаючи на те, що в 

адміністративному судочинстві запроваджена презумпція винуватості 

відповідача – суб’єкта владних повноважень, адміністративні суди мають 

право не відкривати провадження за позовами з безпідставними 

(бездоказовими) звинуваченнями та вимогами. Визначення сутності й 

особливостей доказування в адміністративному судочинстві України, 

розроблення аргументованих пропозицій і рекомендацій щодо його 

вдосконалення має вагоме як теоретичне, так і практичне значення, особливо 

в умовах реалізації принципу змагальності сторін. 
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