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передмова

Створення системи адміністративних суддів в Україні, при-
йняття законодавчого інстументарію для захисту прав і свобод 
особи від свавілля влади — Кодексу адміністративного судо-
чинства, — найважливіше досягнення судової реформи.

За десять років існування адміністративної юстиції в Укра-
їні Кодекс пройшов професіональну апробацію на практиці. 
Система адміністративного судочинства стала ефективним 
механізмом правового захисту громадян і юридичних осіб.

Понад 15 млн адміністративних справ пройшли за цей час 
через адміністративні суди, близько 70 % з них розглянуто із 
задоволенням позову, що свідчить про переосмислення сут-
ності адміністративного права з репресивного на право грома-
дян на поновлення своїх порушених прав.

Багато вчених, людей, яким небайдужий еволюційний роз-
виток адміністративної юстиції України, формували нові під-
ходи та створювали сучасні новели при внесені змін до Кодек-
су. Тому на даному етапі розвитку нам потрібні інструменти 
популяризації адміністративної юстиції для підвищення рівня 
правової свідомості та рівня поваги до адміністративного суду.

І всі намагання деяких представників влади в ході судової 
реформи згорнути наші надбання у розбудові і становленні ад-
міністративної юстиції в Україні, у забезпеченні справедливо-
го правосуддя — приречені на провал.

Олександр Пасенюк,
суддя Конституційного Суду України,

професор кафедри адміністративного права
Київського національного університету ім. Т. Шевченка,
кандидат юридичних наук, заслужений юрист України,

Голова Вищого адміністративного суду  
України (2004–2011 роки),

Президент всеукраїнської громадської організації  
“Асоціація адміністративних суддів”
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Юридична природа апеляційного  
провадження в адміністративному  

процесі україни

Реалізація конституційного права особи на судовий захист 
у частині забезпечення апеляційного оскарження в адміні-
стративному судочинстві та при перегляді постанов у справах 
про адміністративні правопорушення зумовлена діяльністю 
системи судів апеляційної інстанції. Перевірка законності і об-
ґрунтованості судових рішень (постанов судді), прийнятих ад-
міністративними судами першої інстанції та у справах про ад-
міністративні правопорушення, здійснюється апеляційними 
адміністративними судами та апеляційними судами загальної 
юрисдикції у формі апеляційного провадження. Реалізація 
апеляційними судами свого процесуального статусу пов’язана 
фактично із додатковими гарантіями законності в адміністра-
тивному процесі, що спрямовані на захист прав, свобод фізич-
них осіб, прав та інтересів юридичних осіб у публічно-правових 
відносинах. Апеляційний перегляд судових рішень (постанов 
судді) є основною функцією судів апеляційної інстанції, а та-
кож є засобом усунення помилок, які були допущені під час 
розгляду справи адміністративними судами першої інстанції.

У КАСУ встановлена предметна та інстанційна підсудність, 
що диференціює процесуальну правосуб’єктність адміністра-
тивних судів. Адміністративні суди апеляційної інстанції 
переглядають судові рішення в порядку апеляційного про-
вадження. КУпАП також встановлює можливість перегляду 
постанов судді в апеляційному порядку апеляційними судами 
загальної юрисдикції.

Апеляційне провадження, як об’єкт наукових досліджень, 
привертало увагу багатьох вчених-процесуалістів. Здебільшо-
го ці вчені належать до цивілістичної науки (С. В. Васильєв, 
К. В. Гусаров, В. В. Комаров, О. М. Трач, Є. А. Чернущен-
ко, М. Й. Штефан) та до фахівців з кримінального процесу 
(В. І. Сліпченко, О. Ю. Костюченко). 
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В адміністративно-процесуальній науці апеляційне прова-
дження було предметом наукового дослідження Т. П. Мінки та 
М. М. Глуховері, результати якого викладені у монографії 
“Апеляційне провадження в адміністративному судочинстві 
України” [1].

Окремий розділ 2.3 “Адміністративно-судочинський аспект 
апеляції в адміністративно-юрисдикційному процесі”, присвя-
чений апеляційному провадженню в адміністративному судо-
чинстві” міститься у дисертаційному дослідженні Р. О. Куку-
рудза на тему “Апеляція в адміністративно-юрисдикційному 
процесі: питання теорії та практики”. 

Окремі загальні питання, пов’язані з апеляційним прова-
дженням, на рівні підручників і навчальних посібників викла-
дені у працях Ю. П. Битяка, В. М. Бевзенка, С. В. Ківалова, 
А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, Т. О. Коломоєць, Р. С. Мель-
ника, О. М. Пасенюка.

Майже цими працями, в яких досліджується апеляційне 
провадження, й обмежується юридична наука. На нашу думку, 
цього недостатньо. Адже в сучасних умовах існує безліч про-
блем правового регулювання апеляційного провадження, за-
стосування судами апеляційної інстанції процесуальних норм 
при перегляді судових рішень (постанов судді). Дані пробле-
ми потребують глибокого наукового аналізу, осмислення та 
вирішення.

Термін “апеляція” (лат. appellatio — звернення, скарга) ін-
шомовного походження. У словниках апеляція розглядаєть-
ся по-різному: 1) оскарження будь-якої постанови у вищу 
інстанцію; 2) одна із форм оскарження судового рішення у 
вищу судову інстанцію, яка має переглянути справу по суті; 
3) звернення за порадою, підтримкою [2]. У тлумачних слов-
никах поняття “апеляція” розуміється двояко: як вид скарги, 
звернення; як діяльність з оскарження судового рішення.

В юридичній науці термін “апеляція” також розуміють по-
різному: 1) “як форму прохання” (К. І. Малишев, В. І. Адамо-
вич) [3]; 2) “як спосіб виправлення неправильного, неостаточ-
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ного рішення і прохання сторони” (І. Є. Енгельман) [3]; 3) “як є 
проханням сторони, яка вважає рішення суду першої інстанції 
неправильним, про перевирішення справи судом вищестоя-
щої інстанції” (Є. В. Васьковський [4, c. 341], В. І. Сліпченко 
[5, с. 48]); 4) перевирішення справи, тобто повторний розгляд 
по суті в повному обсязі чи в якійсь частині з постановлен-
ням нового рішення (М. Й. Штефан [6, c. 475], А. Т. Комзюк, 
В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник [7, с. 420]); 5) як порядок оскар-
ження (Р. О. Кукурудз [8, с. 6]); як спосіб оскарження (Т. О. Ко-
ломоєць [9, с. 191]).

Науковий аналіз різних думок фахівців юридичної проце-
суальної науки щодо тлумачення змісту поняття “апеляція” 
дозволяє дійти висновку, що “апеляцію” слід розглядати як 
статичне правове явище у таких значеннях: як форма звер-
нення до адміністративного суду про перегляд судового рі-
шення; або як спосіб оскарження судового рішення. На нашу 
думку, розуміння терміну “апеляція” як пере вирішення спра-
ви, розуміння апеляції, як діяльності суду є помилковим. Ді-
яльність суду з розгляду апеляції є апеляційним проваджен-
ням. 

Поняття “апеляційне провадження” в юридичній науці 
також розуміється по різному: 1) як новий розгляд справи 
по суті, продовження процесу першої інстанції, сконцентро-
ваному на тому ж предметі і на тих же правовідносинах між 
сторонами по спірній справі [10, с. 71; 188; 10; 11, с. 5]; 2) як ста-
дію кримінального процесу, змістом якої є перегляд за апе-
ляціями сторін рішень місцевих судів, що не набрали чин-
ності [5, с. 48; 12, с. 308]; 13, c. 485; 14, с. 153]; 3) як звернення 
до суду апеляційної інстанції сторін обвинувачення і захисту 
та інших осіб, інтересів яких стосується рішення суду пер-
шої інстанції, з проханням про його перегляд. Уніфікованою 
формою звернення до суду апеляційної інстанції сторін обви-
нувачення і захисту та інших осіб, інтересів яких стосується 
рішення суду першої інстанції, про незгоду з ним є апеляція 
[15, c. 5–7].
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Тобто апеляційне провадження в юридичній науці вчени-
ми розглядається: 1) як діяльність суду і 2) як стадія прова-
дження. На нашу думку, таке різнобічне розуміння апеляцій-
ного провадження є правильним і говорить про складність 
цього правового явища, про його багатогранність. Так, дійсно 
апеляційне провадження є діяльністю особливого суб’єкта — 
адміністративного суду апеляційної інстанції, який розгля-
дає апеляцію. Така діяльність суду включає в себе комплекс 
взаємопов’язаних та взаємообумовлених процесуальних дій, 
які утворюють певну сукупність процесуальних відносин, 
пов’язаних з відкриттям справи, її розглядом і прийняттям рі-
шення. 

Однак говорити про те, що апеляційне провадження скла-
дається виключно з дій суду апеляційної інстанції буде помил-
ково. Апеляційне провадження також тісно пов’язане і з діями 
інших осіб — сторін справи, третіх осіб, осіб, які не брали учас-
ті у справі, але суд вирішив про їхні права та обов’язки тощо. У 
справах про перегляд постанов судді апеляційне провадження 
складається з дій особи, яку притягнуто до адміністративної 
відповідальності, потерпілого, або з дій їх законних представ-
ників, захисників. Такі особи також вчиняють певні дії (подан-
ня апеляції, клопотань, доказів тощо), які також утворюють 
частину апеляційного провадження. 

Тобто норми досліджуваного інституту регулюють не тіль-
ки діяльність адміністративного суду апеляційної інстанції, 
але й регулюють правовідносини, які виникають між судом, 
особами, які беруть участь у справі, та іншими учасниками ад-
міністративного процесу. 

Таким чином, апеляційне провадження складається із су-
купності взаємопов’язаних та взаємопослідовних процесуаль-
них дій суб’єктів відповідних правовідносин. Такі дії суб’єктів 
правовідносин є нормативно врегульованими розділом 4 гла-
вою 1 “Апеляційне провадження” КАСУ та ст. 294 КУпАП. 
Тобто зі змістовної сторони апеляційне провадження в адмі-
ністративному процесі представляє собою врегульовані нор-
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мами КАСУ і КУпАП процесуальні відносини, які об’єднані 
спільністю предмета — наявністю апеляційної скарги.

З іншого боку, апеляційне провадження “складається з про-
цесуальних дій; ці процесуальні дії взаємопов’язані та взаємо-
послідовні; ці процесуальні дії об’єднані спільністю предмета 
правового регулювання [16, с. 69]. Таким чином, апеляційне 
провадження представляє собою сукупність взаємопов’язаних 
та послідовно здійснюваних процесуальних дій та процесуаль-
них правовідносин, які об’єднані спільним предметом право-
вого регулювання. Тобто апеляційне провадження з формаль-
ної сторони є різновидом адміністративних проваджень, є 
системним утворенням, яке включає в себе сукупність послі-
довно здійснюваних елементів, які в юридичній науці отрима-
ли назву процесуальних стадій.

У нашому дослідженні не можна оминути увагою з’ясування 
місця апеляційного провадження в системі адміністративних 
проваджень, у зв’язку з чим доцільним є аналіз співвідношен-
ня понять “стадія провадження” та “адміністративне прова-
дження”. 

Аналіз співвідношення понять “стадія” та “адміністративне 
провадження” надає можливість виокремити критерії їх роз-
межування: за структурною побудовою; за процесуальною ме-
тою; за процесуальними наслідками. 

Адміністративні провадження та стадія адміністративного 
провадження мають різну побудову структурних компонентів. 
Так, будь-яке адміністративне провадження характеризується 
складною побудовою, яка включає в себе не складні компо-
ненти — стадії. У свою чергу процесуальні стадії складаються 
з системи процесуальних дій, які у своїй сукупності складають 
процесуальні форми окремих стадій. Отже, процесуальні ста-
дії є структурними елементами адміністративних проваджень, 
і тому характеризуються незмінною послідовністю та взаємо-
обумовленістю [16, с. 74]. 

Адміністративні провадження та стадії провадження спря-
мовані на досягнення різної мети та вирішення відповідних 
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завдань. Загальною метою будь-якого адміністративного про-
вадження є вирішення публічно-правового спору на засадах 
справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду ад-
міністративних справ, а завданням — захист прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у 
сфері публічно-правових відносин від порушень з боку орга-
нів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх 
посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні 
ними владних управлінських функцій на основі законодав-
ства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. У 
той же час, кожна стадія адміністративного провадження має 
свою локальну тему та визначається конкретним завданням у 
межах стадії провадження (наприклад, порушення адміністра-
тивного провадження; судовий розгляд справи тощо).

Науковий аналіз структури Кодексу адміністративного 
судочинства України дозволяє зробити висновок, що адміні-
стративний судовий процес складається із сукупності різних 
адміністративних проваджень, які законодавець систематизує 
за такими критеріями: 

1) предмет публічно — правого спору (вимоги статті 17 
КАС України); 

2) інстанційна юрисдикція адміністративних судів (розділ ІІІ 
“Провадження у суді першої інстанції”, глави І, ІІ та IV розділу 
IV КАС України: “Апеляційне провадження”, “Касаційне прова-
дження”, “Провадження за нововиявленими обставинами”);

3) залежно від особливостей порядку розгляду та вирішен-
ня публічно-правового спору (за загальними правилами, ви-
значеними КАС України, скороченого провадження (вимоги 
ст. 183–2 КАС України) та письмового провадження (з ураху-
ванням правових приписів ст. 197 та 222 КАС України). 

На нашу думку, така позиція законодавця є дещо невірною, 
адже будуючи структуру КАСУ не враховувалися особливос-
ті співвідношення понять “провадження” та “стадія”. Норми  
КУпАП взагалі не виокремлюють апеляційне провадження. 
Про цей інститут згадується лише у ст. 294 КУпАП.
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Продовжуючи дослідження сутності апеляційного прова-
дження не можна не оминути увагою погляди А. Т. Комзю-
ка, В. М. Бевзенка та Р. С. Мельника про те, що особливості 
співвідношення таких процесуальних категорій як “прова-
дження” та “стадія” адміністративного процесу полягають в 
наступному: при ознайомленні з стадіями адміністративно-
го процесу у вічі впадає те, що назви окремих з них познача-
ються саме терміном “провадження” (зокрема, такі стадії як: 
апеляційне провадження, касаційне провадження). Проте по-
значення назв стадій саме таким чином, тобто присвоєння їм 
назв “провадження”, не означає, що ці стадії є провадження-
ми юридичного процесу в їх класичному розумінні; завдяки  
своїй специфіці окремі стадії, у свою чергу, можуть утворю-
ватись із інших стадій адміністративного процесу. Так, пере-
раховані провадження складаються з обов’язкових стадій: по-
рушення адміністративної справи в адміністративному суді; 
підготовка адміністративної справи до судового розгляду; су-
довий розгляд адміністративної справи [7, с. 60].

Викладене вище твердження є цілком логічним. Вживання 
у КАСУ та у ч. 11 ст. 294 КУпАП терміну апеляційне прова-
дження ніяк не дозволяє говорити про те, що воно (апеляційне 
провадження) є самостійним видом адміністративних прова-
джень. Апеляційне провадження є факультативною стадією в 
адміністративному процесі, яка не завжди є обов’язковою, і її 
непроходження аж ніяк не впливає на досягнення мети та за-
вдань провадження.

Отже, апеляційне провадження в адміністративному про-
цесі є врегульованою нормами КАСУ і КУпАП факультатив-
ною стадією, яка складається з певного кола процесуальних 
відносин, зміст яких пов’язаний з переглядом судами апеля-
ційної інстанції судового рішення, яке не набрало законної 
сили.

Як і будь-яке системне утворення, апеляційне провадження 
складається з сукупності процесуальних елементів, які визна-
чають його структуру. 
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Змістовний аналіз КАСУ дозволяє виокремити таку струк-
туру апеляційного провадження: звернення до апеляційно-
го суду та відкриття апеляційного провадження (ст. 184–189 
КАСУ); підготовка справи до апеляційного розгляду (ст. 190–
195–1 КАСУ); апеляційний розгляд справи у судовому за-
сіданні (ст. 196–197 КАСУ); винесення рішення у справі 
(ст. 198–200–9 КАСУ). Кожен із структурних елементів апе-
ляційного провадження має локальну мету та завдання.

Однак якщо звернутися до положень КУпАП, то можна 
зазначити, що в даному кодексі апеляційне провадження вре-
гульоване недостатньо. Якщо проаналізувати ст. 294 КУпАП, 
то можна виокремити такі складові цієї стадії: 1) звернен-
ня до суду та відкриття апеляційного провадження (ч. 2–3 
ст. 294 КУпАП); 2) судовий розгляд справи (ч. 5–7 ст. 294 
КУпАП); 3) винесення рішення у справі (ч. 7–11 КУпАП). 
Процесуальні етапи та дії взагалі залишилися поза увагою за-
конодавця.

Крім того, характеризуючи апеляційне провадження в 
адміністративному процесі можна зазначити, що: 1) кожна 
із зазначених вище частин апеляційного провадження скла-
дається із сукупності процесуальних дій суду апеляційної 
інстанції, осіб, які беруть участь у справі, і які чітко регла-
ментовані нормами КАСУ та КУпАП; 2) процесуальні дії у 
межах кожної із частин апеляційного провадження вико-
нують проміжні цілі, у межах загальної мети апеляційного 
провадження; 3) кожна із частин апеляційного провадження 
спрямована на вирішення визначеного кола питань та має 
самостійне завдання; 4) всі процесуальні дії та складові час-
тини апеляційного провадження реалізовуються послідовно 
учасниками провадження і судом. 

Продовжуючи характеристику апеляційного провадження 
в адміністративному процесі не можна не звернути увагу на 
те, що цей вид провадження має певні особливості, які відріз-
няють його від інших видів переглядів судових рішень. Пере-
йдемо до з’ясування змісту цих особливостей. 
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Багато вчених у галузі кримінального процесу вважають, 
що апеляційне провадження стосовно рішення місцевого суду 
виконує дві важливі функції кримінального судочинства: 
контрольну та правовідновлювальну [17, с. 29; 18, с. 80; 19]. 

Погоджуючись з цим, можна зазначити, що в адміністра-
тивному процесі у межах апеляційного провадження також 
реалізується функція судового контролю, адже здійснюючи 
перегляд судового рішення, яке не набрало законної сили, 
суд перевіряє законність та обґрунтованість судового рі-
шення. 

Реалізуючи функції судового контролю суди апеляційної 
інстанції: 1) перевіряють дотримання судами першої інстанції 
принципу законності при розгляді адміністративної справи та 
винесенні рішення по справі; 2) перевіряють законність та об-
ґрунтованість судових рішень (постанов судді) судів нижчої 
інстанції. Тобто апеляційне провадження в адміністративному 
процесі виконує функцію внутрішнього контролю за законніс-
тю і обґрунтованістю судових рішень, які виносять суди ниж-
чої інстанції. 

За шість місяців 2015 року до апеляційних адміністратив-
них судів надійшло 49 235 справ і матеріалів, що на 29 % мен-
ше, ніж у першому півріччі 2014 року (69 121 справа та матері-
али). Аналіз судової статистики ВАСУ свідчить: у 2011 році до 
адміністративних судів апеляційної інстанції надійшло 472,4 
тис. апеляційних скарг, у 2012 році 624,7 тис., у 2013 році — 
626,4 тис. [20].

Однак вже за період січень-жовтень цього року до апеля-
ційних адміністративних судів надійшло 78 667 справ і мате-
ріалів [21].

У першому півріччі 2015 року на розгляді у Вищому ад-
міністративному суді України перебувало 16 справ за апеля-
ційними скаргами. У попередньому звітному періоді перебу-
вало 33 таких справи. З них 3 апеляційні скарги — у справах, 
пов’язаних з проміжними виборами народних депутатів Укра-
їни в одномандатному виборчому окрузі № 205 Чернігівської 
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області та 13 апеляційних скарг — у справах зі спорів про при-
мусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхід-
ності [20]. 

На розгляді у Вищому адміністративному суді України пе-
ребувало 23 справи за апеляційними скаргами, пов’язані з про-
веденням дострокових виборів Президента України, 3 — щодо 
організації та проведення виборів депутатів місцевих рад, 4 — 
зі спорів про примусове відчуження земельної ділянки, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів сус-
пільної необхідності, 3 — інших категорій [20].

Якщо звернутися до статистичних даних перегляду судо-
вих рішень адміністративним судом касаційної інстанції, то 
показники наступні. У першому півріччі 2015 року на розгляд 
до Вищого адміністративного суду України надійшла 29 901 
касаційна скарга та справа проти 34 345 скарг і справ у відпо-
відному періоді минулого року. Крім того, на розгляді ВАСУ 
у першому півріччі 2015 року знаходилася 71 заява про пере-
гляд судового рішення за нововиявленими обставинами та 
1793 заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом 
України. У першому півріччі 2014 року до суду надійшло 336 
позовних заяв і справ, серед них 84 заяви про перегляд судо-
вого рішення за нововиявленими обставинами, 2911 заяв про 
перегляд судового рішення Верховним Судом України. Упро-
довж досліджуваного періоду у Вищому адміністративному 
суді України перебувало 107 заяв і справ про перегляд судово-
го рішення за нововиявленими обставинами проти 120 заяв у 
першому півріччі 2014 року [20].

У січні-березні 2015 року до Вищого адміністративного 
суду України надійшло 1793 заяви про перегляд судових рі-
шень Верховним Судом України. З 29 березня 2015 року, у 
зв’язку з набранням чинності Законом України “Про забезпе-
чення права на справедливий суд”, такі заяви до суду не над-
ходять. Їх розгляд віднесено до компетенції Верховного Суду 
України [20].
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Аналіз статистичних даних здійснення адміністративними 
судами перегляду судових рішень дозволяють прийти висно-
вку, що в системі перегляду судових рішень апеляційне про-
вадження займає провідне місце. Більшість скарг про перегляд 
судового рішення надходить саме до апеляційних судів. І це не 
випадково, адже апеляційне провадження в адміністративно-
му процесі слугує фільтром для судових рішень першої інстан-
ції. Завдяки апеляційному провадженню в адміністративному 
процесі забезпечується виправлення судових помилок, змен-
шуються випадки прийняття незаконного і необґрунтованого 
судового рішення, яке не набрало законної сили.

Статистичні дані щодо перегляду постанов судді у справах 
про адміністративні правопорушення апеляційними судами 
дещо інші, у порівнянні з діяльністю апеляційних адміністра-
тивних судів. Так, у першому півріччі 2012 року апеляційними 
судами було переглянуто 2440 постанов судді у справах про 
адміністративні правопорушення, у першому 2013 року апеля-
ційними судами було переглянуто 2047 постанов, у першому 
півріччі 2014 року — 7301 постанова судді у справах про адмі-
ністративні правопорушення, що на 9,21 % менше, ніж за ана-
логічний період минулого року. У першому півріччі 2014 року 
в апеляційному порядку було переглянуто 6067 постанову, що 
на 16,78 % менше, ніж у 2013 році. За перше півріччя 2015 року 
апеляційні суди переглянули 5143 постанови, що на 15,36 % 
менше, ніж за аналогічний період 2014 року [22; 22; 23; 24]. 

Цікавими виглядають цифри діяльності апеляційних су-
дів при перегляді постанов судді у справах про адміністра-
тивні правопорушення у порівнянні з кількістю розглянутих 
справ про адміністративні правопорушення загальними су-
дами. Так, у першому півріччі 2012 року загальні суди роз-
глянули і винесли 478868 постанов у справах про адміні-
стративні правопорушення, у першому півріччі 2013 року 
загальні суди розглянули 434773 справи про адміністративні 
правопорушення, у першому півріччі 2014 р. ця цифра стано-
вила 350307 справ, за аналогічний період 2015 року загальні 
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суди розглянули 281855 справ про адміністративні правопо-
рушення, що на 19,54 % менше ніж за аналогічний період ми-
нулого року [22; 22; 23; 24]. 

Порівнюючи статистичні дані щодо розгляду загальними 
судами справ про адміністративні правопорушення у порів-
нянні з даними судової статистики щодо перегляду постанов 
суду у справах про адміністративні правопорушення апеля-
ційними судами можна зробити висновок, що переглядається 
лише 0,2 % справ. Наприклад, у порівнянні з діяльністю апеля-
ційних адміністративних судів, цей відсоток є дещо більшим. 
Так, якщо до адміністративних судів першої інстанції у пер-
шому півріччі 2015 року надійшло 163077 справ і матеріалів, 
то було оскаржено в апеляційному порядку 68948 судових рі-
шень, що становить 40 % справ [22; 23; 24]. 

Аналіз судової статистики свідчить про невелику кількість 
постанов суддів у справах про адміністративні правопорушен-
ня, які переглядаються в апеляційному порядку, на відміну від 
перегляду судових рішень адміністративними судами апеля-
ційної інстанції.

Аналіз вищенаведених статистичних даних також дозволяє 
стверджувати, що апеляційне провадження займає центральне 
місце в загальній системі контрольних стадій перегляду судо-
вого рішення в адміністративному судочинстві України, так як 
в межах апеляційного провадження (на відміну від касацій-
ного провадження та перегляду судових рішень Верховним 
Судом України) існує найбільше важелів та можливостей ви-
правлення судової помилки, яка була допущена адміністра-
тивним судом першої інстанції.

Апеляційний перегляд судових рішень як перевирішення 
спору або інший перегляд справи, що здійснюється апеляцій-
ною інстанцією, яка у повному обсязі використовує права, на-
дані суду першої інстанції, при перевірці рішення останнього. 
Апеляційний суд переглядає справу за правилами, які засто-
совуються судом першої інстанції. При апеляції перегляд су-
дового рішення здійснюється не у формі перевірки юридичної 
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оцінки та повноти обставин справи, а у формі повторного роз-
гляду цієї справи [25, с. 21]. 

Слід звернути увагу й на те, що при апеляції відбувається 
фактичний перегляд справи, а не судового рішення (постано-
ви суду).

Адміністративному суду апеляційної інстанції недостат-
ньо знайомитися з самим судовим рішенням, при апеляції 
також досліджуються й матеріали справи. Таке тверджен-
ня ґрунтується на аналізі ст. 188 КАСУ, згідно з ч. 1 якої суд 
першої інстанції через три дні після закінчення строку на по-
дання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою до ад-
міністративного суду апеляційної інстанції. Закріплення цьо - 
го положення у КАСУ доводить, що в апеляційному порядку 
здійснюється перегляд адміністративної справи у сукупності з 
судовим рішенням суду першої інстанції, а не судового рішен-
ня, як самостійного документу.

Отже, адміністративний суд апеляційної інстанції здійснює 
перегляд адміністративної справи, а не судового рішення у 
вузькому розумінні. Причому, справа може бути переглянута як 
у частині, так і в цілому. Згідно ст. 195 КАСУ, суд апеляційної ін-
станції переглядає судові рішення суду першої інстанції в меж-
ах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції може вийти 
за межі доводів апеляційної скарги в разі встановлення під час 
апеляційного провадження порушень, допущених судом першої 
інстанції, які призвели до неправильного вирішення справи. 
Однак, суд апеляційної інстанції не може розглядати позовні 
вимоги, що не були заявлені в суді першої інстанції. Крім того, 
адміністративний суд апеляційної інстанції наділений повно-
важеннями дослідження доказів, які не досліджувалися у суді 
першої інстанції, з власної ініціативи або за клопотанням осіб, 
які беруть участь у справі, якщо визнає обґрунтованим ненадан-
ня їх до суду першої інстанції або необґрунтованим відхилення 
їх судом першої інстанції. Суд апеляційної інстанції може дослі-
дити також докази, які досліджувалися судом першої інстанції з 
порушенням вимог КАСУ (ч. 2 ст. 195 КАСУ).
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Аналіз ст. 294 КУпАП дозволяє прийти висновку, що ад-
міністративному суду апеляційної інстанції недостатньо зна-
йомитися з самим судовим рішенням, при апеляції також до-
сліджуються й інші матеріали справи, адже згідно з вимогами 
даної статті місцевий суд протягом трьох місяців надсилає 
апеляційну скаргу разом із справою у відповідний апеляцій-
ний суд. Розгляд справи відбувається у судовому засіданні, на 
яке, згідно зі ст. 294 КУпАП, запрошуються особа, яка подала 
скаргу, інші особи, які беруть участь у провадженні. Ці особи 
запрошуються не пізніше, ніж за три дні до початку судового 
засідання.

Крім того, при розгляді апеляційної скарги на постану у 
справі про адміністративне правопорушення апеляційний 
суд не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час 
розгляду справи буде встановлено неправильне застосування 
норм матеріального права або порушення норм процесуаль-
ного права. Апеляційний суд може дослідити нові докази, які 
не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим нена-
дання їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх 
місцевим судом.

Таким чином, дані повноваження суду апеляційної інстанції 
не є випадковими, адже апеляційне провадження в адміністра-
тивному процесі є основною стадією в системі контрольних 
стадій, на якій відбувається повторний перегляд справи, що 
дозволяє не допустити набуття законної сили судовим рішен-
ням (постанови судді), яке є незаконним і необґрунтованим.

Тому, на нашу думку, цілком слушно вважає В. І. Сліпченко, 
який досліджуючи апеляційне провадження в кримінальному 
процесі зазначає, що здійснення контрольної та правовіднов-
лювальної функції забезпечує виконання головного завдання 
апеляційного провадження — надання новим судовим роз-
глядом справи додаткової гарантії справедливості судового 
рішення, реалізації права на судовий захист. Ця гарантія по-
лягає в тому, що, по-перше, сам факт подвійного розгляду доз-
воляє уникнути помилки, що могла виникнути при першому 
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розгляді справи. По-друге, внаслідок того, що рішення по суті 
приймають дві різні інстанції, зменшується ризик судової по-
милки. По-третє, краще забезпечується дотримання законнос-
ті, оскільки друга інстанція наділена більш владними повнова-
женнями, а саме може виправити помилки як допущені під час 
досудового слідства, так і судового розгляду залежно від того, 
на якій стадії кримінального процесу була зроблена помилка. 
Це, у свою чергу, формує початкову єдність судової практики, 
оскільки рішення суду вищого рівня є орієнтиром для першої 
інстанції, що сприяє також зростанню кваліфікації суддівсько-
го корпусу. Крім того, судді апеляційного суду більш неупе-
реджені, оскільки не піддані так званому місцевому впливу як 
судді першої інстанції [19, с. 83].

Виходячи з вищевикладеного можна стверджувати, що при 
повторному розгляді справи адміністративним судом апеля-
ційної інстанції забезпечується додаткова гарантія справедли-
вості судового рішення та реалізації права на судовий захист. 
Подвійний розгляд справи як у суді першої інстанції, так і в 
адміністративному суді апеляційної інстанції дає змогу усу-
нути судову помилку, яка могла мати місце при попередньому 
розгляді справи і не допустити набрання законної сили необ-
ґрунтованому рішенню суду.

Таким чином, усунення суддівської помилки шляхом пере-
гляду оскаржуваних судових рішень, як і право на звернення до 
суду та виконання судового рішення, є однією зі складових ме-
ханізму судового захисту. Гарантування державою судового за-
хисту означає обов’язок держави забезпечити здійснення права 
на судових захист, який має бути справедливим, компетентним, 
повним і ефективним. Разом з тим, судове рішення не може 
бути визнано справедливим і правосудним, а судовий захист — 
повним і ефективним, якщо допущена суддівська помилка [26]. 

Таким чином, можна стверджувати, що метою апеляційного 
провадження в адміністративному процесі є усунення судової 
помилки шляхом перегляду ухвал та постанов адміністратив-
них судів першої інстанції, які не набрали законної сили та 
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постанов судді у справах про адміністративні правопорушен-
ня, які не набрали законної сили. Внаслідок такого перегляду 
забезпечується законність та обґрунтованість судових рішень 
судів нижчої інстанції, захист прав, свобод та інтересів сторін 
осіб, які беруть участь у справі. 

Зміст апеляції полягає в здійсненні повторного обмеже-
ного вимогами апеляційної скарги розгляду фактичної та (чи 
тільки) юридичної сторони справи. Саме повторний розгляд 
справи є суттю апеляції. Разом з тим неможливо повторно роз-
глядати вже розглянуту справу без входження в оцінку вине-
сеного в ній судового рішення (хоча й неостаточного), в якому, 
згідно з законом, має відображатись вся фактична сторона роз-
гляду справи та здійснені судом відповідні юридичні оцінки. 
Таким чином, рішення нижчого суду, безумовно, входить до 
предмета апеляційного розгляду, але предмет апеляції не скла-
дається виключно із рішення нижчого суду. Тобто завдання 
апеляційних судів насамперед полягає не в тому, щоб ревізу-
вати рішення судів першої інстанції, а в тому, щоб повторно 
“вслухатись” у представлені сторонами й іншими учасниками 
процесу докази, встановити наявність чи відсутність фактів, 
що залишились спірними, та повторно дати юридичну оцінку 
в справі з огляду на вимоги закону та спираючись на власне 
переконання. А тому рішення апеляційного суду — це його 
власне рішення в справі, а не результат ревізії рішення суду 
першої інстанції [27].

Системний аналіз глави 1 “Апеляційне провадження” 
КАСУ, порівняння апеляційного провадження з іншими ви-
дами перегляду судових рішень дозволяє виокремити особли-
вості цього виду перегляду судових рішень:

1) підставою для порушення апеляційного провадження є 
апеляційна скарга, яка відповідає установленим ст. 187 КАСУ 
вимогам та подана у передбачений ст. 186 КАСУ термін. Це 
загальне правило;

2) апеляційна скарга подається на судове рішення (поста-
нова, ухвала), яке не набрало законної сили;
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3) повноваженнями розглядати апеляційну скаргу наділе-
ні адміністративні суди апеляційної інстанції. Однак з цього 
загального правила є деякі виключення. Так, Вищий адміні-
стративний суд України переглядає в апеляційному порядку 
як суд апеляційної інстанції судові рішення Київського апе-
ляційного адміністративного суду (ч. 3 ст. 20 КАСУ). Судом 
апеляційної інстанції у справах про примусове відчуження 
земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності є Вищий 
адміністративний суд України, рішення якого є остаточним і 
оскарженню не підлягає (ст. 183–1 КАСУ).

Наприклад, згідно з приписами п. 6 ст. 177 КАСУ, судом апе-
ляційної інстанції у справах, розглянутих відповідно до частини 
третьої ст. 172 КАСУ Київським апеляційним адміністратив-
ним судом, є Вищий адміністративний суд України. 

Перегляд судових рішень в адміністративних справах в апе-
ляційному порядку здійснюється колегією у складі трьох суд-
дів (ст. 24 КАСУ);

4) адміністративний суд апеляційної інстанції, переглядаю-
чи адміністративну справу, досліджує як питання права, так і 
питання факту, а саме перевіряє як юридичні, так і практичні 
обставини справи у тому ж обсязі, що і адміністративний суд 
першої інстанції, але у межах апеляційної скарги. Зміст апеля-
ції полягає в здійсненні повторного обмеженого апеляційними 
вимогами розгляду фактичної та (чи тільки) юридичної сторо-
ни справи;

5) апеляційний суд перевіряє законність та обґрунтованість 
судового рішення. Залишення рішення без змін означає, що 
суддівської помилки виявлено не було, рішення є законним і 
обґрунтованим, а захист за таким рішенням отримав саме той 
суб’єкт, який у цьому мав потребу (позивач або відповідач). 
Крім того, апеляційний суд зобов’язаний надати у своєму рі-
шенні відповіді на всі доводи апеляційної скарги ще й тому, 
що інакше буде порушено вимоги ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод щодо справедливого 
судового розгляду в такій його частині, як мотивація судового 
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рішення судом, який має право на дослідження нових доказів 
та переоцінку доказів [26];

6) адміністративний суд апеляційної інстанції розглядає 
адміністративну справу повторно за наявними у справі доказа-
ми. Однак, суд апеляційної інстанції може вийти за межі дово-
дів апеляційної скарги у разі встановлення під час апеляційно-
го провадження порушень, допущених судом першої інстанції, 
які призвели до неправильного вирішення справи; 

7) апеляційне провадження є додатковою гарантією повної 
реалізації права на судовий захист, адже передбачає повнова-
ження адміністративного суду апеляційної інстанції дослідити 
нові докази та обставини справи. Так, суд апеляційної інстан-
ції може дослідити докази, які не досліджувалися у суді пер-
шої інстанції, з власної ініціативи або за клопотанням осіб, які 
беруть участь у справі, якщо визнає обґрунтованим ненадання 
їх до суду першої інстанції або необґрунтованим відхилення їх 
судом першої інстанції. Суд апеляційної інстанції може дослі-
дити також докази, які досліджувалися судом першої інстанції 
з порушенням вимог КАСУ. Суд апеляційної інстанції може 
встановити нові обставини, якщо вони не встановлювалися 
судом першої інстанції у зв’язку із неправильним застосуван-
ням норм матеріального права;

8) адміністративний суд апеляційної інстанції не може роз-
глядати позовні вимоги, які не були заявлені у суді першої ін-
станції.

Аналіз ст. 294 КУпАП дозволяє також виокремити певні 
особливості апеляційного провадження, які відрізняють його 
від інших видів переглядів судових рішень в адміністративно-
му процесі:

1) підставою для порушення апеляційного провадження, 
згідно зі ст. 294 КУпАП є апеляційна скарга, яка, як випливає 
із змісту цієї статті, подається у письмовій формі;

2) апеляційна скарга у справі про адміністративне право-
порушення подається на постанову судді, яка не набрала за-
конної сили;
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3) повноваженнями розглядати апеляційну скаргу у спра-
вах про адміністративні правопорушення наділені суди апе-
ляційної інстанції. Однак з цього загального правила є деякі 
виключення. Згідно з приписами ст. 221–1 КУпАП апеляційні 
суди можуть розглядати справи про адміністративні правопо-
рушення, передбачені ст. 185–3 КУпАП. Постанова у справі є 
остаточною і оскарженню не підлягає;

4) суд апеляційної інстанції, переглядаючи постанову судді 
у справах про адміністративні правопорушення, як це випли-
ває із змісту ст. 294 КУпАП, може досліджувати як питання 
права, так і питання факту, а саме перевіряти як юридичні, так 
і фактичні обставини справи у тому ж обсязі, що суд першої ін-
станції, який виніс постанову. Однак, апеляційний суд, згідно 
з приписами ч. 7 ст. 294 КУпАП, перевіряє постанову у межах 
апеляційної скарги; 

5) переглядаючи постанову судді у справі про адміністра-
тивне правопорушення суд апеляційної інстанції може вийти 
за межі доводів апеляційної скарги в разі встановлення під час 
апеляційного провадження неправильного застосування норм 
матеріального права або порушення норм процесуального 
права, допущеного судом першої інстанції; 

6) у разі, якщо суд апеляційної інстанції визнає обґрунто-
ваними ненадання до суду першої інстанції доказів або вста-
новить необґрунтованим їх відхилення місцевим судом, то в 
такому разі суд апеляційної інстанції може дослідити такі до-
кази;

7) рішення суду апеляційної інстанції, ухвалене внаслідок 
перегляду постанови судді, у справі про адміністративне пра-
вопорушення, є остаточним і оскарженню не підлягає. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити деякі вис-
новки та узагальнення. По-перше, апеляційне провадження в 
адміністративному процесі є врегульованою нормами КАСУ 
і КУпАП факультативною стадією двох видів адміністратив-
них проваджень — провадження у справах про адміністратив-
ні правопорушення і адміністративного судового процесу і 
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яка складається з певного кола процесуальних відносин, зміст 
яких пов’язаний з переглядом судами апеляційної інстанції 
судових рішень, які не набрали законної сили.

По-друге, апеляційне провадження в адміністративному 
процесі, як при перегляді постанови судді у справах про ад-
міністративні правопорушення, так і при перегляді судового 
рішення адміністративного суду першої інстанції має мету — 
усунення судової помилки шляхом перегляду судового рі-
шення (ухвали або постанови), які не набрали законної сили. 
Дана мета обумовлює й функціональний зміст апеляційного 
провадження в адміністративному процесі, а саме здійснення 
контролю за законністю і обґрунтованістю судових рішень, які 
виносяться судами першої інстанції. Завданнями апеляційно-
го провадження в адміністративному процесі є: 1) захист прав 
та інтересів осіб, які беруть участь у справі; 2) перевірка закон-
ності та обґрунтованості судового рішення шляхом перегляду 
справи по суті.

По-третє, порівнюючи особливості апеляційного прова-
дження у справах про адміністративні правопорушення та 
при перегляді судових рішень адміністративних судів першої 
інстанції слід зазначити, що досліджувані нами види прова-
джень мають спільні їм притаманні ознаки, які включають в 
себе підставу та об’єкт перегляду, а також зміст перегляду. Під-
ставою для порушення провадження в обох випадках є апе-
ляційна скарга, об’єктом перегляду є судове рішення, яке не 
набрало законної сили (ухвала або постанова суду). Змістом 
перегляду є дії суду апеляційної інстанції, які спрямовані на 
перевірку законності і обґрунтованості судового рішення суду 
першої інстанції, перевірку дотримання нижчим судом норм 
процесуально та матеріального права. При цьому, суд апеля-
ційної інстанції наділений повноваженнями повторного роз-
гляду справи, але у межах апеляційної скарги. 

По-четверте, апеляційне провадження в адміністративно-
му процесі є системним утворенням, яке включає в себе про-
цесуальні елементи, які взаємообумовлені і пов’язані між 
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собою. Дані елементи й визначають таку структуру апеля-
ційного провадження: 1) звернення до суду апеляційної ін-
станції та відкриття апеляційного провадження; 2) підготов-
ка справи до апеляційного розгляду; 3) апеляційний розгляд 
справи; 4) винесення рішення у справі. Маючи однакову 
побудову процесуальних стадій апеляційного провадження, 
процесуальні етапи та дії на цих стадіях при перегляді су-
дових рішень в порядку адміністративного судочинства та у 
справах про адміністративні правопорушення будуть відріз-
нятися. 

Загальна характеристика права на апеляційне 
оскарження та особливості його реаліЗації  

в адміністративному процесі україни

Призначення судової влади в Україні полягає у здійсненні 
розбудови правової та демократичної держави, виступати га-
рантом дієвого, повного та своєчасного захисту прав, свобод та 
інтересів громадян.

Одним із шляхів, що гарантує в адміністративному проце-
сі реалізацію права особи на судовий захист є встановлена у 
нормах права можливість оскарження судових рішень. Так, у 
ст. 129 Конституції України визначено, що основними засада-
ми судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного 
оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених зако-
ном. Дане конституційне положення деталізоване й у різних 
судових рішеннях. Наприклад, у рішенні Конституційного 
Суду України № 11-рп/2007 від 11.12.2007 р. роз’яснено, що 
реалізацією особи на судовий захист є можливість оскаржен-
ня судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстан-
цій. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному 
порядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюва-
них законом інтересів людини і громадянина (абз. 3 пп. 3.1. 
п. 3) [28].
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У своєму рішенні по справі “Скорик проти України” від 
08.01.2008 р. Європейський Суд з прав людини відзначив, 
що відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, якщо в національному правовому 
порядку існує процедура апеляції, держава має гарантувати, 
що особи, які знаходяться під її юрисдикцією, мають право у 
апеляційних судах на основні гарантії, передбачені ст. 6 Кон-
венції [29].

Тому, не випадково, що в адміністративному процесі особа 
має можливість реалізувати право на апеляційне оскарження.

В адміністративному процесі, і в цьому ми погоджуємося із 
В. Б. Русановою, право на оскарження можна розуміти у вузь-
кому й широкому сенсі. У вузькому — мова йде про право на 
скаргу або про право на позов (у випадку оспорювання поста-
нови в справі про адміністративне правопорушення за прави-
лами Кодексу адміністративного судочинства України). У ши-
рокому сенсі право на оскарження включає також усі права, 
які виникають у зв’язку з поданням скарги (позову), включа-
ючи право на задоволення висунутих вимог, якщо їх визнано 
обґрунтованими [30, c. 13].

Однак, в правозастосовній практиці існують певні пробле-
ми, які ускладнюють реалізацію особою права на апеляційне 
оскарження судового рішення. У даному підрозділі хотілося б 
звернути увагу не на особливості реалізації права на апеляцій-
не оскарження, які викладені у багатьох підручниках та науко-
вих працях: М. М. Глуховері, Є. А. Чернущенко, О. М. Трач, 
В. І. Сліпченка, О. Ю. Костюченко, Р. О. Кукурудза, В. М. Бев-
зенка, Е. Ф. Демського, О. В. Кузьменко, Т. О. Коломоєць, 
І. Б. Коліушка, Р. С. Мельника, Т. П. Мінки, О. І. Миколенка, 
О. П. Рябченко, М. М. Тищенка та інших, а на проблеми, які 
ускладнюють його реалізацію.

Якщо під правом на звернення до адміністративного суду 
розуміють надану і гарантовану державою можливість особі 
звернутися до суду, то під правом на апеляційне оскарження 
розуміють право особи порушити і підтримувати судовий пе-
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регляд вже раніше вирішеної адміністративної справи. Для 
того, щоб особа мала таке право, повинна виникнути наявність 
необхідних передумов цього права. 

Під передумовами процесу розуміються ті умови, від яких 
залежить виникнення процесу як дійсного юридичного від-
ношення, умови для початку розгляду справи. Процесуальні 
передумови повинні досліджуватися у провадженні, яке ще не 
є процесом, а лише деякою допроцесуальною стадією [31].

Право на апеляційне оскарження в адміністративному про-
цесі є встановленою як у КАСУ, так і у КУпАП можливістю 
для певних суб’єктів адміністративно-процесуальних відносин 
оскаржити в апеляційному порядку, у встановлений законодав-
ством строк, повністю або частково судове рішення, яке не набра-
ло законної сили. Право на апеляційне оскарження є складовою 
частиною права особи на судовий захист. Право на апеляційне 
оскарження дуже тісно пов’язане із суб’єктивними правом особи 
на звернення до суду вищої інстанції про перегляд незаконного 
та необґрунтованого, на думку скаржника, судового рішення. 

Внаслідок реалізації особою права на апеляційне оскаржен-
ня порушується діяльність апеляційного суду з перевірки за-
конності та обґрунтованості судового рішення, яке не набрало 
законної сили.

Право апеляційного оскарження юридично закріплене за-
конодавцем у ст. 185 КАСУ, яка має назву “Право на апеляцій-
не оскарження”. У КУпАП відсутня окрема стаття, яка присвя-
чена розкриттю змісту цього права. Можливість реалізувати 
особою право на апеляційне оскарження передбачене у ст. 294 
КУпАП.

Якщо звернутися до положень КАСУ, то згідно зі ст. 185 
КАСУ, право на апеляційне оскарження можуть реалізува-
ти сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також 
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питан-
ня про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, мають пра-
во оскаржити в апеляційному порядку постанови суду першої 
інстанції повністю або частково, крім випадків, встановлених 
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КАСУ. Ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені 
в апеляційному порядку окремо від постанови суду повністю 
або частково у випадках, встановлених КАСУ. Заперечення на 
інші ухвали можуть бути викладені в апеляційній скарзі на по-
станову суду першої інстанції.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КУпАП, право на апеляційне 
оскарження може реалізувати особа, яку притягнуто до адмі-
ністративної відповідальності, її законний представник, захис-
ник, потерпілий, його представник. 

Системний аналіз положень вищенаведених кодексів дозво-
ляє зробити висновок, що право на апеляційне оскарження має 
чітко визначене коло суб’єктів: 1) зацікавлені особи (сторони 
(позивач і відповідач), особа, яку притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності, потерпілий); 2) інші особи, які беруть участь у 
справі; 3) особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив 
питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки.

Однак, щоб реалізувати право на апеляційне оскарження, 
недостатньо бути приналежним до вищенаведеного кола осіб. 
Мова йде про гарантований державою механізм реалізації пра-
ва на апеляційне оскарження, наявність низки підстав, які в су-
купності надають можливість особі, що належить до суб’єктів, 
які мають подати апеляційну скаргу. 

У науці вчені-процесуалісти по-різному визначають під-
стави, які створюють передумови реалізації особою права на 
апеляційне оскарження.

Наприклад Т. Л. Лузан та С. В. Сеник вважають, що переду-
мовами здійснення права на апеляційне оскарження є:

1) дотримання строку, встановленого для подання апеля-
ційної скарги;

2) подання апеляційної скарги уповноваженою особою;
3) подання апеляційної скарги на судове рішення, що під-

лягає апеляційному оскарженню [32].
К. В. Гусаров до умов реалізації права апеляційного оскар-

ження відносить: а) належність особи до кола суб’єктів, які ма-
ють право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої 
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інстанції; б) належний об’єкт оскарження; в) відсутність про-
пущення строку на апеляційне оскарження чи відмови у його 
поновленні [33, с. 834].

М. М. Глуховеря до передумов реалізації права на апеля-
ційне оскарження відносить суб’єктивні чинники; об’єктивні 
та формальні [34, с. 87].

До суб’єктивного чинника вона відносить: 1) суб’єктів, які 
мають право на апеляційне оскарження; 2) волевиявлення 
суб’єктів права на апеляційне оскарження оскаржити судове 
рішення, яке не набрало законну силу. До об’єктивного чинни-
ка — наявність об’єкту оскарження — судове рішення адміні-
стративного суду (постанова чи ухвала), яке не набрало закон-
ної сили; до формального чинника — наявність оформленої з 
дотриманням процесуальних вимог апеляційної скарги та до-
тримання процесуальних строків подання апеляційної скарги 
[34, с. 88].

На нашу думку, вказані підходи щодо систематизації пере-
думов реалізації права на апеляційне оскарження мають право 
на існування, однак в критеріях класифікації та групування 
варто виходити із системного аналізу КАСУ і КУпАП, а саме 
тих положень, які слугують підставами для реалізації права на 
апеляційне оскарження.

По-перше, для здатності особи реалізувати право на апеля-
ційне оскарження, як це випливає: 1) зі змісту ст. 185 КАСУ 
має бути об’єкт перегляду, а саме судове рішення — ухвала чи 
постанова, які не набрали законної сили; 2) зі змісту ст. 294 
КУпАП — постанова судді у справі про адміністративне право-
порушення.

По-друге, право на апеляційне оскарження має часові об-
меження його реалізації, які передбачені ст. 186 КАСУ та  
ст. 294 КУпАП. Тобто особа, яка може звернутися з апеляцій-
ною скаргою повинна її подати у строки, встановлені для апе-
ляційного оскарження.

Згідно зі ст. 294 КУпАП, постанова судді у справі про ад-
міністративне правопорушення може бути оскаржена особою, 
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яку притягнуто до адміністративної відповідальності її закон-
ним представником, захисником, потерпілим, його представ-
ником протягом десяти днів з дня винесення постанови.

В адміністративному судочинстві апеляційна скарга на по-
станову суду першої інстанції подається протягом десяти днів 
з дня її проголошення. У разі застосування судом частини тре-
тьої ст. 160 КАСУ, а також прийняття постанови у письмово-
му провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти 
днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб’єкта владних повноважень у випадках та поряд-
ку, передбачених частиною четвертою ст. 167 КАСУ, було по-
відомлено про можливість отримання копії постанови суду 
безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне 
оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня 
після закінчення п’ятиденного строку з моменту отримання 
суб’єктом владних повноважень повідомлення про можли-
вість отримання копії постанови суду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції пода-
ється протягом п’яти днів з дня проголошення ухвали. У разі 
якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні 
або згідно з частиною третьою ст. 160 КАСУ, або без виклику 
особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 
п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

Згідно з приписами частини третьої ст. 167 КАСУ осо-
бам, які брали участь у справі, але не були присутні у су-
довому засіданні, копія судового рішення надсилається 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення 
протягом трьох днів з дня його ухвалення чи складення у 
повному обсязі або у разі їх звернення вручаються під роз-
писку безпосередньо в суді. Якщо копія рішення надіслана 
представникові, то вважається, що вона надіслана й особі, 
яку він представляє.

Судове рішення вважається врученим, у тому числі у разі 
повернення поштового відправлення, яке не вручено адресату 
з незалежних від суду причин, та у разі відсутності осіб, які бе-
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руть участь у справі, за адресою, повідомленою цими особами 
суду, або за адресою місцезнаходження (місця проживання), 
що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб — підприємців, чи для фізичних осіб, які не 
мають статусу підприємців, за адресою їх місця проживання 
чи місця перебування, яка зареєстрована у встановленому за-
коном порядку.

По-третє, як це випливає зі змісту КУпАП, апеляційна 
скарга подається у письмовій формі. Однак, слід зазначити, що  
КУпАП не містить інформацію щодо змісту та вимог до апе-
ляційної скарги на постанову про адміністративне правопо-
рушення. На відміну від КАСУ, у ст. 187 КАСУ передбачено 
імперативні вимоги до форми та змісту апеляційного скарги, 
а саме те, що апеляційна скарга подається у письмовій фор-
мі, має відповідати вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 187 КАСУ. 
Крім того, апеляційна скарга має містити й інформацію про 
бажання особи брати участь у судовому засіданні, про причи-
ни ненадання нових доказів до адміністративного суду першої 
інстанції. Апеляційна скарги повинна бути підписана особою, 
яка її подає або її представником, який додає оформлений на-
лежним чином документ про свої повноваження, якщо цей до-
кумент не подавався раніше. В апеляційній скарзі зазначаєть-
ся дата її подання.

До апеляційної скарги додаються її копії відповідно до кіль-
кості осіб, які беруть участь у справі. До апеляційної скарги 
додається документ про сплату судового збору, а також копії 
доданих до неї письмових матеріалів відповідно до кількості 
осіб, які беруть участь у справі. 

Аналіз вищенаведеного дозволяє зробити деякі узагаль-
нення. Передумовами для реалізації особою права на апеля-
ційне оскарження в адміністративному процесі є: 1) наяв-
ність об’єкту перегляду — ухвали чи постанови суду (судді), 
що не набрали законної сили, і які можуть бути оскаржені; 
2) належність суб’єкта оскарження до кола осіб, яким зако-
ном надано можливість звернутися з апеляційною скаргою; 
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3) дотримання процесуального строку, встановленого для 
подання апеляційної скарги; 4) дотримання форми та змісту 
апеляційної скарги.

Недотримання наведених вище передумов тягне право-
ві наслідки або залишення апеляційної скарги без руху, або 
її повернення заявнику. Наприклад, у КАСУ передбачені 
правові наслідки недотримання передумов реалізації права 
на апеляційне оскарження, які випливають зі змісту ст. 189 
КАСУ “Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної 
інстанції” та ст. 108 КАСУ “Залишення позовної заяви без 
руху, повернення позовної заяви”. КУпАП не містить чіт-
ких умов стосовно правових наслідків недотримання умов 
реалізації права на апеляційне оскарження. Однак у будь-
якому разі суд не буде розглядати апеляційну скаргу, якщо 
передумови подання апеляційної скарги будуть недотри-
мані.

Аналіз судової практики адміністративних судів свідчить 
про те, що у зв’язку з недотриманням умов реалізації права 
на апеляційне оскарження частина адміністративних справ не 
розглядається. 

Як правило, основною підставою для повернення апеляцій-
ної скарги та відмови у відкритті апеляційного провадження є 
недотримання зазначених вище передумов для реалізації пра-
ва на апеляційне оскарження.

Наприклад, аналіз стану здійснення правосуддя Жито-
мирським апеляційним адміністративним судом упродовж  
І півріччя 2015 року свідчить, що основною підставою для по-
вернення апеляційних скарг була невідповідність апеляційної 
скарги вимогам закону. У більшості випадків апеляційні скар-
ги повертались з причини:

•	 несплати	(недоплати)	судового	збору;
•	 відкликання	 апеляційної	 скарги	 на	 підставі	 ч.	 2	 ст.	 193	

КАС України;
•	 у	 зв’язку	 з	 неправильним	 оформленням	 апеляційної	

скарги відповідно до вимог ст. 187 КАС України.
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Судді апеляційного адміністративного суду відмовляли у 
відкритті апеляційного провадження з підстав, передбачених 
ч. 4, 5 ст. 189 КАС України, зокрема, у зв’язку з:

•	 неподанням	 клопотання	 про	 поновлення	 пропущеного	
строку;

•	 незазначенням	 причин	 пропуску	 строку	 апеляційного	
оскарження судового рішення [35].

У зв’язку з недотриманням умов реалізації права на апе-
ляційне оскарження суди не порушують апеляційне прова-
дження і повертають апеляційні скарги. Так, аналіз діяльності 
апеляційних судів України у 2014 році щодо розгляду адміні-
стративних справ і матеріалів наступний. У першому півріччі 
2014 року апеляційними адміністративними судами поверну-
то 3845 матеріалів або 2 % розглянутих матеріалів, проти 3905 
(1 %) у першому півріччі 2013 року. Відмовлено у відкритті 
провадження щодо 2919 (2 %) матеріалів проти 7704 одиниць 
(2 %) у першому півріччі минулого року. У загальній кількості 
ухвал, переглянутих в апеляційному порядку: 2 683, або 19 %, 
ухвал про залишення позовної заяви без розгляду [36]. 

У першому півріччі 2015 року апеляційні адміністративні 
суди розглянули 58 214 справ і матеріалів, або 78 % справ і ма-
теріалів, що перебували на розгляді. У досліджуваному періоді 
апеляційні адміністративні суди повернули 2875 матеріалів, або 
5 % розглянутих матеріалів, проти 3845 (2 %) — у першому пів-
річчі 2014 року, відмовили у відкритті провадження щодо 2374 
(4 %) матеріалів проти 2919 одиниць (2 %), стосовно 867 мате-
ріалів і справ (2 %) ухвалено інші рішення проти 962 (0,4 %) [37].

Тепер перейдемо до наукового аналізу передумов права на 
апеляційне оскарження та окреслимо проблемні питання їх 
реалізації спочатку в адміністративному судочинстві, а потім 
при перегляді справ про адміністративні правопорушення. 

Першою передумовою права на апеляційне оскарження в 
адміністративному судочинстві є наявність судового рішення, 
яке може бути переглянуте адміністративним судом апеляцій-
ної інстанції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34

За загальним правилом, апеляційному оскарженню підля-
гають судові рішення адміністративних судів першої інстанції, 
які не набрали законної сили. Як це випливає зі змісту ст. 185 
КАСУ, до кола судових рішень, які можуть бути оскаржені в 
апеляційній інстанції належать: 1) постанови суду першої ін-
станції повністю або частково, крім випадків, встановлених 
Кодексом (ч. 1. ст. 185 КАСУ); 2) ухвали суду першої інстан-
ції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від 
постанови суду повністю або частково у випадках, встановле-
них КАСУ (ч. 2 ст. 185 КАСУ).

Частиною 1 ст. 160 КАСУ встановлено правило, що після 
закінчення судового розгляду адміністративної справи суд, 
який її розглянув, приймає постанову. І як випливає з поло-
жень КАСУ, всі постанови адміністративних судів першої ін-
станції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. 

Одним із видів судового рішення, яке може бути оскарже-
не в судовому порядку, є ухвала. Згідно з ч. 4 ст. 160 КАСУ, 
окремим документом викладаються ухвали з питань: 1) за-
лишення позовної заяви без руху; 2) повернення позовної 
заяви; 3) відкриття провадження в адміністративній справі; 
4) об’єднання та роз’єднання справ; 5) забезпечення доказів; 
6) визначення розміру судових витрат; 7) продовження та по-
новлення процесуальних строків; 8) передачі адміністратив-
ної справи до іншого адміністративного суду; 9) забезпечен-
ня адміністративного позову; 10) призначення експертизи; 
11) виправлення описок і очевидних арифметичних поми-
лок; 12) відмови в ухваленні додаткового судового рішен-
ня; 13) роз’яснення постанови; 14) зупинення провадження 
у справі; 15) закриття провадження у справі; 16) залишення 
позовної заяви без розгляду. 

Окремим документом можуть викладатися також ухвали з 
інших питань, які вирішуються під час судового розгляду (ч. 4 
та 5 ст. 160 КАСУ). Наприклад, ст. 166 КАСУ передбачено, 
що суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону, 
може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним 
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суб’єктам владних повноважень для вжиття заходів щодо усу-
нення причин та умов, що сприяли порушенню закону. У разі 
необхідності, суд може постановити окрему ухвалу про наяв-
ність підстав для розгляду питання щодо притягнення до від-
повідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визна-
ються протиправними.

Крім того, суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою 
особи, яка брала участь у справі, чи з власної ініціативи при-
йняти додаткову постанову чи постановити додаткову ухвалу 
у випадках, якщо: 1) щодо однієї із позовних вимог, з приводу 
якої досліджувалися докази, чи одного з клопотань не ухвале-
но рішення; 2) суд, вирішивши питання про право, не визна-
чив способу виконання судового рішення; 3) судом не виріше-
но питання про судові витрати.

Як ми бачимо, у КАСУ відсутній конкретизований пере-
лік ухвал, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, 
окремо, від рішення суду, на відміну від положень Цивільного 
процесуального кодексу України, а саме ст. 293 ЦПК Украї-
ни та Господарського процесуального кодексу України ст. 106 
ГПК України.

Перелік ухвал, які можуть бути оскаржені в апеляційному 
порядку, містяться в різних статях КАСУ. Так, можуть бути 
оскаржені окремо від постанови суду ухвали про передачу 
адміністративної справи з одного адміністративного суду до 
іншого, ухвала про відмову в передачі адміністративної спра-
ви з одного адміністративного суду до іншого, постановлена 
у судовому засіданні, не викладається окремим документом і 
оскарженню не підлягає (ст. 22 КАС); про відмову в забезпе-
ченні доказів (ст. 75 КАС); щодо судових витрат (ст. 98 КАС); 
про відмову в поновленні чи продовженні пропущеного про-
цесуального строку (ст. 102 КАС); ухвала судді про залишення 
позовної заяви без розгляду (ст. 100, 107 КАС); про залишен-
ня позовної заяви без руху або про повернення позовної заяви 
(ст. 108 КАС); про відмову у відкритті провадження в адміні-
стративній справі (ст. 109 КАС); з питань забезпечення адміні-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36

стративного позову (ст. 118 КАС); ухвала суду про залишення 
позовної заяви без розгляду (ст. 155 КАС); про зупинення про-
вадження у справі (ст. 156 КАС); про закриття провадження у 
справі (ст. 157 КАС); окрема ухвала (ст. 166 КАС); про відмову 
в ухваленні додаткового судового рішення (ст. 168 КАС); про 
внесення виправлень у судове рішення чи відмову у внесенні 
виправлень (ст. 169 КАС); про роз’яснення судового рішення 
або відмову у його роз’ясненні (ст. 170 КАС); про відмову в 
прийнятті подання органів доходів і зборів (ст. 1833 КАС); за 
результатами розгляду заяви про звернення постанови до не-
гайного виконання (ст. 256 КАС); за результатами розгляду 
заяви про виправлення помилки у виконавчому листі, про ви-
знання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, 
та про стягнення на користь боржника безпідставно одержано-
го стягувачем за виконавчим листом (ст. 259 КАС); за резуль-
татами розгляду заяви (подання) про видачу дубліката ви-
конавчого листа може бути оскаржено в загальному порядку 
(ст. 260 КАС); за результатами розгляду заяви про поновлення 
пропущеного строку для пред’явлення виконавчого листа до 
виконання (ст. 261 КАС); за результатами розгляду мирової 
угоди або заяви стягувача про відмову від примусового вико-
нання в процесі виконання рішення (ст. 262 КАС); за результа-
тами розгляду питання про відстрочення або розстрочення ви-
конання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання 
судового рішення (ст. 263 КАС); за результатами розгляду пи-
тання про заміну сторони виконавчого провадження (ст. 264 
КАС); про поворот виконання судового рішення (ст. 265 КАС); 
про повернення заявнику (особі-позивачу), на користь якого 
ухвалено постанову суду, заяви про визнання протиправни-
ми рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом владних 
повноважень-відповідачем на виконання такої постанови суду 
або порушення прав позивача, підтверджених такою поста-
новою суду; ухвала щодо накладення штрафу за наслідками 
розгляду звіту суб’єкта владних повноважень про виконання 
постанови суду (ст. 267 КАС). Також у КАСУ передбачені ви-
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падки, коли ухвала суду не оскаржується, наприклад це ухвала 
про відвід (самовідвід) судді (ст. 32 КАСУ) та про зміну позо-
вних вимог (ч. 1 ст. 137 КАСУ).

У деяких випадках, в окремих статях КАСУ чітко не вка-
зано, чи може ухвала суду бути оскаржена в апеляційному 
порядку чи ні, зокрема це ст. 116 “Об’єднання чи роз’єднання 
позовів”; 122–1 “Участь у судовому засіданні в режимі відео 
конференції”, ст. 81 “Призначення судової експертизи” тощо. 
Виходячи з цього, за загальним правилом, встановленим у 
ст. 185 КАСУ, ці ухвали можуть бути об’єктом апеляційного 
оскарження. 

Аналіз даних за видами оскаржуваного рішення показує, 
що апеляційні адміністративні суди переглянули 44 748 по-
станов або 86 % загальної кількості переглянутих судових рі-
шень проти 193 687 (93 %) та 7144 ухвал (14 %) проти 13 836 
(7 %) — у першому півріччі 2014 року. Отже, аналіз цих даних 
свідчить, що у цьому році змінено чи скасовано кожну четвер-
ту постанову проти кожної шостої у першому півріччі 2014 
року. Питома вага вказаних рішень, порівняно з попереднім 
звітним періодом, збільшилась на 6 % [37].

За результатами перегляду ухвал місцевих адміністратив-
них судів:

•	 4218	 ухвал	 (59	 %)	 загальної	 кількості	 переглянутих	
ухвал залишено без змін, проти 6704 (48 %) — у першому 
півріччі 2014 року; 

•	 2926	 ухвал	 (41	 %)	 загальної	 кількості	 переглянутих	
ухвал змінено чи скасовано, проти 7132 ухвал (52 %) у 
першому півріччі 2014 року. 

Статистичні дані свідчать, що суди апеляційної інстанції 
змінили або скасували кожну другу ухвалу суду першої ін-
станції. 

У загальній кількості ухвал, переглянутих в апеляційному 
порядку:

•	 1826	ухвал	(26	%)	про	залишення	позовної	заяви	без	роз-
гляду. Із них 881 ухвалу (48 %) змінено чи скасовано;
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•	 685	ухвал	(9	%)	про	повернення	позовної	заяви,	з	яких	
змінено чи скасовано 409 ухвал (60 %);

•	 628	ухвал	(9	%)	про	відмову	у	відкритті	провадження	у	
справі. Із них змінено чи скасовано 294 ухвали (47 %);

•	 519	ухвал	(7	%)	про	закриття	провадження	у	справі.	 Із	
них змінено чи скасовано 232 ухвали (45 %);

•	 3486	ухвал	(49	%)	з	інших	процесуальних	питань.	Із	них	
змінено чи скасовано 1110 ухвал (32 %) [37].

У нашому дослідженні доцільним є вивчення та узагаль-
нення поширених помилок при застосуванні норм матеріаль-
ного та процесуального права, що допускаються суддями при 
ухваленні судових рішень в адміністративних справах, аналіз 
причин скасування та зміни судових рішень апеляційними ад-
міністративними судами.

Аналіз причин скасування у 2014 р. Житомирським апе-
ляційним адміністративним судом ухвал судів першої ін-
станції свідчить, що предметом апеляційного перегляду 
були ухвали:

•	 про	залишення	позовної	заяви	без	руху	—	45	(1,3	%);
•	 про	повернення	позовної	заяви	—	115	(3,4	%);
•	 про	 відмову	 у	 відкритті	 провадження	 у	 справі	 —	 81	

(2,4 %);
•	 роз’яснення	судового	рішення	—	46	(1,4	%);
•	 про	 забезпечення	 адміністративного	 позову	 —	 15	

(0,5 %);
•	 про	 залишення	 позовної	 заяви	 без	 розгляду	 —	 261	

(7,9 %);
•	 про	зупинення	провадження	у	справі	—	13	(0,4	%);
•	 про	закриття	провадження	у	справі	—	45	(1,4	%);
•	 про	 заміну	 сторони	 виконавчого	 провадження	 —	 17	

(0,5 %);
•	 про	зміну	способу	і	порядку	виконання	судового	рішен-

ня — 2681 (80,8 %). 
Більшість підстав для залишення позовної заяви без розгля-

ду повторюють підстави для повернення позовної заяви (ч. 3 
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ст. 108 КАСУ), але якщо позовну заяву може бути повернуто 
лише на етапі вирішення питання про відкриття провадження 
в адміністративній справі, то суд може залишити позовну за-
яву без розгляду у будь-який час провадження в суді будь-якої 
інстанції після його відкриття, якщо будуть виявлені відповід-
ні підстави. 

Переважно суди першої інстанції залишали позовні заяви 
без розгляду у зв’язку із пропуском строку звернення до суду 
на підставі ст. 100 та п. 9 ч. 1 ст. 155 КАС України або у зв’язку 
із повторною неявкою позивача у судове засідання без поваж-
них причин (п. 4 ч. 1 ст. 155 КАС України). 

Характерними помилками при постановленні ухвал про за-
лишення позовної заяви без розгляду у зв’язку із пропуском 
строку звернення до суду було:

•	 нез’ясування	чи	неправильне	визначення	судом	момен-
ту, з якого особа дізналася або повинна була дізнатися 
про порушення своїх прав, свобод чи інтересів;

•	 неврахування	 обставин,	 на	 які	 посилався	 позивач,	 об-
ґрунтовуючи поважність пропуску строку звернення до 
суду або відсутність спростування доводів позивача про 
наявність поважних причин пропуску строку;

•	 повторне	 неприбуття	 належним	 чином	 повідомленого	
позивача у судове засідання.

Головними підставами для залишення позовної заяви без 
руху в суді першої інстанції були:

•	 відсутність	документа	про	сплату	судового	збору	або	від-
мова у звільненні від оплати судового збору;

•	 незазначення	реквізитів	сторін;
•	 незазначення	позивачем	доказів,	якими	обґрунтовують-

ся позовні вимоги.
Вінницьким апеляційним адміністративним судом було 

скасовано такі ухвали: 
1) про залишення позовної заяви без розгляду 9 (серед 

них — скасування ухвал про залишення позовної заяви без 
розгляду у зв’язку з порушенням строків звернення до адмі-
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ністративного суду (ст. 99, 100 КАС України) — 7; скасування 
ухвал про залишення позову без розгляду внаслідок порушен-
ня строку у зв’язку із застосуванням ч. 2 ст. 181 КАС Украї-
ни — 1; скасування ухвал про залишення позову без розгляду, 
прийнятих відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 155 КАС України — 1);

2) про повернення позовної заяви (серед них скасування 
ухвали про повернення позовної заяви, постановленої відпо-
відно до п. 1 ч. 3 ст. 108 КАС України — 5; скасування ухвали 
про повернення позовної заяви, постановленої відповідно до 
п. 4 ч. 3 ст. 108 КАС України — 1);

3) про передачу до іншого суду (скасування ухвали про пе-
редачу до іншого суду за підсудністю, постановленої відповід-
но до п. 2 ч. 1 ст. 22 КАС України — 1);

4) з інших питань скасування ухвали про відмову у задо-
воленні заяви про виправлення помилки у виконавчому листі 
(ст. 259 КАС України) — 1 [38].

Аналіз скасованих ухвал адміністративним судом апеля-
ційної інстанції, які залишались судом першої інстанції без 
розгляду з таких підстав, як пропущення строків звернення до 
адміністративного суду посилаючись на норми ст. 99, ст. 100, 
181, ч. 1 п. 4 ст. 155 КАС України [38]. 

Аналізуючи підстави їх скасування, можна виділити на-
ступні:

•	 судом	першої	інстанції	неповно	та	не	всебічно	з’ясовано,	
чи подано адміністративний позов у строк, встановле-
ний законом;

•	 суд	не	знайшов	підстав	для	визнання	причин	пропуску	
строку звернення до адміністративного суду поважними;

•	 суд	першої	 інстанції	не	взяв	до	уваги	надані	позивачем	
письмові докази в підтвердження того, що строк звер-
нення до суду пропущений з поважних причин;

•	 суд	першої	інстанції	залишив	поза	увагою	питання	щодо	
поновлення строку звернення до суду;

•	 суд	 прийняв	 ухвалу	 без	 повного	 з’ясування	 обставин	
справи та з порушенням норм процесуального права;
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•	 недослідження	 судом	 першої	 інстанції	 матеріалів	 спра-
ви, які не містять доказів належного повідомлення по-
зивача про судові засідання;

•	 суд	 першої	 інстанції	 дійшов	 до	 помилкового	 висновку	
про наявність підстав для залишення позовної заяви без 
розгляду [38].

Ухвали про повернення позовної заяви у зв’язку з неусу-
ненням недоліків скасовано з підстав:

•	 суд	 першої	 інстанції	 дійшов	 до	 помилкового	 висновку	
про наявність підстав для повернення позовної заяви по-
зивачу;

•	 суд	першої	інстанції	не	взяв	до	уваги	застосувати	розум-
ний строк на доставку документів поштою;

•	 суд	першої	інстанції	не	пересвідчився,	що	позивач	надав	
усі необхідні докази у підтвердження свого позову;

•	 суд	першої	інстанції	не	дав	можливості	позивачу	усуну-
ти недоліки в позовній заяві [38].

При постановленні ухвал про передачу справи на розгляд 
до іншого суду, про закриття провадження у справі, з інших пи-
тань, суд першої інстанції також допустив наступні помилки:

•	 судом	першої	інстанції	неправильно	визначено	правове	
регулювання спірних відносин;

•	 суд	першої	інстанції	також	допустив	помилку	щодо	ви-
значення підсудності;

•	 суд	першої	інстанції	помилково	вважав,	що	спір	не	підля-
гає розгляду в порядку адміністративного судочинства;

•	 висновки	 суду	 першої	 інстанції	 не	 відповідають	 обста-
винам справи і оскаржувані ухвали прийняті з порушен-
ням норм процесуального права [38].

З наведеного аналізу скасування ухвал та постанов адміні-
стративних судів першої інстанції можна зробити деякі уза-
гальнення. 

Серед видів судових рішень, які є об’єктом апеляційного 
оскарження, виступають постанови адміністративних судів 
першої інстанції.
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Аналіз причин та підстав скасування в апеляційному поряд-
ку постанов адміністративних судів першої інстанції свідчить 
про: 1) неоднакові підходи до одних і тих самих правовідносин 
при розгляді і вирішенні певних категорій публічно-правових 
спорів. Це проблеми у правозастосуванні, пов’язані з тим, що 
національне законодавство, яке регулює спірні правовідноси-
ни (податкова сфера, соціальний захист, митна сфера тощо) 
зазнає значних змін, надмірно складне та суперечливе [34, 
с. 132]; 2) поверхове дослідження матеріалів справи, ненадан-
ня належної оцінки доказам у справі; 3) невідповідність поста-
нов суду правовим позиціям Вищого адміністративного суду 
України та Верховного Суду України [34, с. 132]. 

Що стосується причин скасування ухвал адміністратив-
них судів першої інстанції, то вони здебільшого є однаковими, 
адже при їх прийнятті адміністративні суди припускаються 
типових помилок: 1) питання процесуальних строків неповно 
та всебічно з’ясовуються, або не беруться до уваги докази під-
твердження причини пропуску строку для звернення до суду, 
або такі докази не визнаються поважними; 2) неврахування 
причин звільнення від сплати судового збору; 3) неправильно 
визначається підсудність адміністративних справ та юрисдик-
ція судів (п. 1 ч. 1 ст. 109 КАС України; п. 1 ч. 1 ст. 157 КАС 
України); 4) відсутність у матеріалах справи належних доказів 
про повідомлення сторін. 

На основі наведеного аналізу причин та підстав скасування 
судових рішень апеляційними судами пропонуємо: 

1) запровадити інститут “типового” провадження у випад-
ках наявності значної кількості подібних публічно-правових 
спорів. У зв’язку з цим слід на законодавчому рівні врегулюва-
ти провадження у типових адміністративних справах; 

2) вжити заходів щодо покращення процесуального меха-
нізму формування єдності судової практики. У зв’язку з цим 
та з метою однакового розуміння та застосування судами норм 
права апеляційним адміністративним судам слід покращувати 
методичне забезпечення судів першої інстанції з проблемних 
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питань застосування законодавства, з обов’язковими рекомен-
даціями дотримуватися єдності судової практики; 

3) постійно проводити заходи щодо підвищення кваліфіка-
ції з суддями першої інстанції (семінари, круглі столи, конфе-
ренції, вивчення судової практики на нарадах суддів, моніто-
ринг змін у діючому законодавстві тощо); 

4) вивчати та аналізувати причини скасування судових рі-
шень та обговорювати їх на зборах суддів.

Наступна підстава реалізації права на апеляційне оскар-
ження — це дотримання процесуальних строків на апеляційне 
оскарження. 

Так, відповідно до ст. 186 КАСУ, апеляційна скарга на по-
станову суду першої інстанції подається протягом десяти днів 
з дня її проголошення. Апеляційна скарга на ухвалу суду пер-
шої інстанції подається протягом п’яти днів з дня проголошен-
ня ухвали. Це загальні строки апеляційного оскарження. Як ми 
бачимо, реалізація права на апеляційне оскарження обумовлена 
встановленими у КАСУ процесуальними строками. Пропущен-
ня процесуального строку для скаржника призводить до право-
вих наслідків — апеляційна скарга залишається без розгляду. 

Зокрема, Дніпропетровський апеляційний адміністративний 
суд у ухвалі від 2 вересня 2013 року справа № 802/2689/13-а за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Європак” 
до Вінницької митниці Міндоходів про скасування податкового 
повідомлення-рішення [39], зазначив, що апелянтом не дотрима-
но вимог ч. 6 ст. 187 КАС України, а саме до апеляційної скарги 
не надано доказів сплати судового збору за подання апеляційної 
скарги у встановленому порядку та розмірі, не надано і доказів 
звільнення від такої сплати чи доказів, які б свідчили про мож-
ливість звільнення апелянта від сплати судового збору на під-
ставі ст. 88 КАС України.

Згідно з частиною третьою ст. 189 КАС України, до апеля-
ційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встанов-
лених ст. 187 цього Кодексу, застосовуються правила ст. 108 
цього Кодексу.
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Оскільки вказані обставини щодо невідповідності апеля-
ційної скарги вимогам ст. 187 КАС України створюють пере-
шкоди для відкриття апеляційного провадження, апеляційну 
скаргу слід залишити без руху з наданням особі, яка подала 
апеляційну скаргу, строку для усунення виявлених недоліків.

Згідно з ч. 4 ст. 189 КАС України, апеляційна скарга зали-
шається без руху у випадку, якщо вона подана після закінчен-
ня строків, і особа, яка її подала, не порушує питання про по-
новлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, 
визнані неповажними. При цьому, протягом тридцяти днів з 
моменту отримання ухвали про залишення апеляційної скар-
ги без руху, особа має право звернутись до суду апеляційної 
інстанції з заявою про поновлення строків або вказати інші 
підстави для поновлення строку [39].

У той же час, ч. 2 ст. 186 КАС України передбачає виняткові 
випадки, коли апеляційна скарга на постанову подається про-
тягом десяти днів з дня отримання копії постанови: 1) якщо 
постанова складається не в повному обсязі відповідно до ч. 3 
ст. 160 (незалежно від того, чи була особа, яка подає скаргу, 
присутня у судовому засіданні під час проголошення вступної 
та резолютивної частини такої постанови); 2) у випадку при-
йняття постанови у порядку письмового провадження. Поряд 
із цим, ч. 3 ст. 186 КАС України передбачає виняткові випадки, 
коли апеляційна скарга на ухвалу подається протягом п’яти 
днів з дня отримання копії ухвали: 1) якщо ухвалу було поста-
новлено в письмовому провадженні; 2) якщо ухвалу було по-
становлено не в повному обсязі відповідно до ч. 3 ст. 160 КАС 
України (незалежно від того, чи була особа, яка подає скаргу, 
присутня у судовому засіданні під час проголошення вступної 
та резолютивної частини такої ухвали); 3) ухвалу було поста-
новлено без виклику особи, яка її оскаржує. Зауважимо, що 
вищевказані строки відраховуються з наступного дня після 
отримання копії відповідного судового рішення [40, с. 37].

Крім того, в п. 2 ч. 2 ст. 186 КАСУ пов’язує момент спливу 
строків на апеляційне оскарження з наявністю у судовому за-
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сідання під час оголошення рішення по справі суб’єкта влад-
них повноважень. Так, згідно з ч. 4 ст. 167 КАСУ, якщо справа 
розглядається судом за місцезнаходженням суб’єкта владних 
повноважень і він не був присутній у судовому засіданні під 
час проголошення судового рішення, суд не надсилає копії 
такого рішення, а лише повідомляє суб’єкту владних повно-
важень у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 38 КАСУ, про мож-
ливість отримання копії судового рішення безпосередньо в 
суді.

Крім того, особливості спливу процесуальних строків за-
лежать від виду адміністративних проваджень. Так, у скоро-
ченому провадженні строк для подання апеляційної скарги 
стороною або іншою особою, яка брала участь у справі, об-
числюється з моменту отримання копії постанови (п. 3 ч. 8 
ст. 183–2 КАСУ).

Таким чином, строки апеляційного оскарження судових 
рішень адміністративних судів першої інстанції мають певні 
особливості і залежать від: 1) виду судового рішення, що під-
лягає оскарженню (постанова чи ухвала); 2) обсягу складеного 
судового рішення в момент його проголошення. Якщо судове 
рішення було складено у повному обсязі, то строк апеляцій-
ного оскарження починається з моменту проголошення тако-
го рішення. Якщо судове рішення не було складено у повно-
му обсязі при його оголошенні, то з моменту отримання копії 
судового рішення; 3) присутності у судовому засідання під час 
оголошення рішення у справі суб’єкта владних повноважень; 
4) виду провадження (звичайне, письмове чи скорочене). 

У судовій практиці існують проблеми визначення поваж-
них причин пропущення строку оскарження. Правова позиція 
Верховного Суду України стосовно цієї проблеми є наступною. 
Оцінюючи обставини, що перешкоджали здійсненню процесу-
ального права на оскарження, суд повинен виходити з оцінки 
та аналізу всіх наведених у клопотанні доводів, а також з того, 
чи мав заявник можливість своєчасно реалізувати своє право 
на оскарження. Якщо подання скарги з недотриманням строку 
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оскарження пов’язане з тим, що скаржнику невчасно направ-
лено судове рішення, то така причина є поважною і за умови 
наявності клопотання про поновлення строку оскарження та 
підтвердження цього факту належними доказами строк оскар-
ження має бути поновленим [41].

Наступним моментом, на який хотілося б звернути увагу, є 
питання щодо застосування адміністративними судами апеля-
ційної інстанції приписів абзацу третього ч. 4 ст. 189 Кодексу 
адміністративного судочинства України, яким установлено, 
що незалежно від поважності причини пропуску строку апе-
ляційного оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у 
відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна 
скарга прокурора, органу державної влади, органу місцевого 
самоврядування чи іншого суб’єкта владних повноважень по-
дана після спливу одного року з моменту оголошення оскар-
жуваного судового рішення.

Сутність цієї проблеми полягає у: 
•	 правильному	 розумінні	 поняття	 “оголошення	 оскар-

жуваного судового рішення”, як це зазначено у п. 3 ч. 4 
ст. 187 КАСУ та в тому, чи є воно тотожним поняттю 
“проголошення судового рішення”, як це зазначено у 
ст. 186 КАСУ; 

•	 визначенні	моменту	оголошення	оскаржуваного	судово-
го рішення;

•	 установленні	 початку	 перебігу	 одного	 року	 з	 моменту	
оголошення оскаржуваного судового рішення.

Зазначені питання виникають у судовій діяльності на ста-
дії відкриття апеляційного провадження в адміністративній 
справі.

У висновку Науково-консультативної ради при Вищому 
адміністративному суді України щодо прийняття апеляційної 
скарги після спливу одного року з моменту оголошення оскар-
жуваного судового рішення зазначено, що поняття “оголошен-
ня судового рішення” не є тотожним поняттю “проголошення 
судового рішення”: перше є загальним, а друге родовим понят-
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тям. З урахуванням викладеного в контексті приписів абзацу 
третього частини четвертої статті 189 КАС України під оголо-
шенням судового рішення в адміністративному судочинстві 
необхідно розуміти такі способи (види):

1) проголошення судового рішення прилюдно в судовому 
засіданні;

2) отримання копії судового рішення; 
3) отримання суб’єктом владних повноважень повідомлен-

ня про можливість отримання копії судового рішення в 
суді [41].

Судове рішення проголошується прилюдно негайно після 
виходу з нарадчої кімнати (ч. 1 ст. 167 КАС України). У судо-
вому рішенні зазначається дата, час та місце його прийняття 
(п. 1 ч. 1 ст. 163, п. 1 ч. 1 ст. 165 КАС України). Отже, якщо 
оголошення судового рішення здійснюється у спосіб його про-
голошення, то моментом оголошення судового рішення є час і 
день (дата) його проголошення [41].

Під оголошенням судового рішення в контексті ч. 4 ст. 189 
КАС України необхідно розуміти:

1) проголошення судового рішення прилюдно в судовому 
засіданні (частина перша статті 167 КАС України);

2) отримання копії судового рішення за результатами 
розгляду справ у порядку скороченого (частина восьма 
статті 183–2 КАС України), письмового провадження 
та у разі застосування судом ч. 3 ст. 160 КАС України 
(абзац перший ч. 2 та ч. 3 ст. 186 КАС України) або без 
виклику особи (ч. 3 ст. 186 КАС України); 

3) отримання суб’єктом владних повноважень повідомлен-
ня про можливість отримання копії постанови в суді (аб-
зац другий ч. 2 ст. 186 КАС України) [42].

Системний аналіз положень КАСУ та вивчення судової 
практики дозволяють зробити висновки, що здебільшого 
труднощі та судові помилки виникають при визначенні про-
цесуальних строків реалізації права на апеляційне оскаржен-
ня: 1) установлення початку перебігу строку на апеляційне 
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оскарження та його закінчення; 2) визначення поважності 
причин пропуску строку на апеляційне оскарження; 3) визна-
чення дати, з якої починається обчислення строку на апеля-
ційне оскарження, у випадках, коли судове рішення не було 
складено у повному обсязі при його оголошенні; 4) установ-
ленні початку перебігу одного року з моменту оголошення 
оскаржуваного судового рішення; 4) установленні момен-
ту початку та закінчення строку на апеляційне у випадку 
оскарження судового рішення особами, які не брали участі 
у справі, але суд вирішив питання про їх права та обов’язки. 
Як зазначалося вище, відповідно до ст. 185 КАСУ, право на 
апеляційне оскарження мають: 1) сторони; 2) особи, які бе-
руть участь у справі; 3) особи, які не брали участі у справі, 
якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси 
чи обов’язки.

Хотілося б зупинитися на окремих проблемних питаннях 
реалізації деякими суб’єктами права на апеляційне оскар-
ження.

Одним із суб’єктів права на апеляційне оскарження судо-
вих рішень в адміністративному судочинстві є особи, які не 
брали участі у справі, але суд вирішив питання про їх права та 
обов’язки. Однак у чинному адміністративному процесуаль-
ному законодавстві неналежним чином врегульовані питання 
стосовно підстав та порядку реалізації цими особами права на 
апеляційне оскарження. 

Аналізуючи адміністративно-процесуальний статус суб’єктів, 
які мають право на апеляційне оскарження, інтерес виклика-
ють ті з них, які не брали участі у справі, але суд вирішив пи-
тання про їхні права та обов’язки. Тобто ці особи можуть мати 
право на апеляцію у випадку, якщо адміністративний суд апе-
ляційної інстанції вирішить питання про їх права та обов’язки. 
Ці особи мають особливий процесуальний статус, адже не 
були учасниками процесуальних відносин з адміністративним 
судом першої інстанції під час першого розгляду та вирішення 
адміністративної справи. 
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Тепер виникає питання, а з якого моменту в адміністратив-
ному процесі особи, які не брали участі у справі, але суд вирі-
шив питання про їх права та обов’язки, можуть стати учасни-
ками апеляційного провадження? 

Особи, які не брали участі у справі, мають право оскаржи-
ти в апеляційному порядку лише ті судові рішення, які безпо-
середньо встановлюють, змінюють або припиняють права або 
обов’язки цих осіб, або істотно утруднюють реалізацію свобод 
та обмежують їх інтереси. 

Тому, за загальним правилом, у цих осіб відсутні правові під-
стави для апеляційного оскарження ухвал суду (оскільки ухва-
лами не вирішуються питання про спірні права та обов’язки), а 
також оскарження постанов суду, які в майбутньому лише мо-
жуть вплинути на права та обов’язки осіб, які не залучались до 
справи. Разом з тим, особи, які не брали участі у справі, можуть 
оскаржити ухвалу про забезпечення позову, якщо, відповідно до 
цієї ухвали, їм зобов’язано вчинити певні дії або утриматись від 
них, і це порушує права або інтереси цих осіб [43]. 

На нашу думку, особи, які не беруть участь у справі, але суд 
вирішив питання про їх права та обов’язки, є в адміністратив-
ному судовому процесі з моменту прийняття рішення по спра-
ві, адже судове рішення прямо або опосередковано стосується 
їхніх прав та обов’язків. Тому, особи, які не брали участі у спра-
ві, але суд вирішив про їх права та обов’язки з моменту роз-
гляду та вирішення справи в адміністративному суді першої 
інстанції, прийняття ним судового рішення є потенційними 
суб’єктами відповідного публічно-правового спору. У подаль-
шому, якщо такі особи звернуться до адміністративного суду 
апеляційної інстанції, їм буде надано автоматично всі процесу-
альні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

Отже, особи які не беруть участі у справі, але суд вирішив 
питання про їх права та обов’язки, повинні мати самостійну 
зацікавленість чи то прямо, чи опосередковано в результатах 
розгляду справи, можуть впливати на результати розгляду 
публічно-правового спору у тій чи іншій формі. Однак, від-
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сутність осіб, які не брали участі у справі в адміністративно-
му суді першої інстанції при розгляді і вирішенні справи, та їх 
поява в адміністративному процесі після прийняття судового 
рішення є підтвердженням їх особливої правової природи як 
потенційних суб’єктів адміністративного процесу.

Виникає питання, а з якого моменту, особи, які не брали 
участі у справі, можуть стати суб’єктами права на апеляційне 
оскарження та з якого моменту у них виникають процесуальні 
права та обов’язки?

Поданню апеляційної скарги передує наявність у особи рі-
шення адміністративного суду першої інстанції, в якому мають 
бути зазначені права та обов’язки такої особи. Водночас, не мож-
на не звернути увагу на те, що згідно з ч. 1 ст. 167 КАСУ, судове 
рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду 
з нарадчої кімнати. На вимогу особи, яка бере участь у справі, 
а так само особи, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд 
вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов’язки, 
суд у цей самий день видає копію постанови (або її вступної та 
резолютивної частин) чи ухвали суду. Статтею 167 КАСУ перед-
бачено, що моментом, з якого особа, яка не брала участі у спра-
ві, стає учасником адміністративного процесу, є отримання нею 
копії судового рішення адміністративного суду першої інстанції. 
Саме з цього моменту, на нашу думку, має починатися строк пра-
ва на апеляційне оскарження особи, яка не брала участі у справі.

Таким чином, для реалізації права на апеляційне оскаржен-
ня особами, які не брали участі у справі, але суд вирішив пи-
тання про їх права та обов’язки мають передувати такі умови: 
1) дотримання строку на апеляційне оскарження, передбаче-
не ст. 186 КАСУ, з моменту отримання копії рішення адміні-
стративного суду першої інстанції; 2) наявності переконливих 
доказів порушення рішенням адміністративного суду першої 
інстанції прав та законних інтересів такої особи.

Одним із дещо особливих суб’єктів, який не брав участь у 
справі, але може подати апеляційну скаргу в інтересах держа-
ви є прокурор. 
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З цього приводу потрібно вказати на рішення Верховного 
Суду України, в яких викладено висновки щодо даного питання.

Так, у постанові ВСУ від 02.03.2010 зазначено, що за зміс-
том ст. 56–61 КАС України, прокурор в адміністративному су-
дочинстві здійснює законне представництво, особливість яко-
го полягає у тому, що законний представник самостійно (без 
доручення), на підставі закону здійснює процесуальні права та 
обов’язки сторони чи третьої особи, яку він представляє, ді-
ючи в її інтересах. 

Варто уваги, що в адміністративному судочинстві представ-
ницькі повноваження Генерального прокурора України та його 
заступників, підпорядкованих прокурорів та їх заступників, 
старших помічників і помічників прокурора, начальників управ-
лінь і відділів, їх заступників, старших прокурорів і прокурорів 
управлінь і відділів, які діють у межах своєї компетенції, якщо 
про неї відомо суду (часто органи прокуратури надсилають у 
суди списки відповідних прокурорів), підтверджуються службо-
вим посвідченням, оскільки вони є законними представниками. 
Повноваження інших працівників прокуратури, які здійснюють 
від імені прокуратури представництво інтересів держави чи гро-
мадянина в адміністративному судочинстві, повинні бути під-
тверджені довіреністю, виданою керівником прокуратури (пункт 
11 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України 
“Про практику застосування адміністративними судами окремих 
положень Кодексу адміністративного судочинства України під 
час розгляду адміністративних справ” від 06.03.2008 р. № 2) [44].

Але, відповідно до пункту 12 зазначеної постанови Плену-
му Вищого адміністративного суду України у справах щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів прокуратури, 
як суб’єкта владних повноважень або посадових осіб прокура-
тури, повноваження їх представників (крім керівника проку-
ратури, який діє як її законний представник) не можуть під-
тверджуватися службовим посвідченням, а підтверджуються 
іншими документами (довіреністю, ордером, договором, усною 
заявою, занесеною до журналу судового засідання) [45].
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Прикладом є справа № 802/3501/13-а, у якій ухвалою Він-
ницького окружного адміністративного суду від 19.08.2013 
р. залишено без руху позовну заяву прокурора Барського 
району в інтересах держави в особі Центрального територі-
ального департаменту Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку до Відкритого акціонерного товариства 
“Барське автотранспортне підприємство 10513” про стягнен-
ня штрафу.

У даному випадку прокурор Барського району звертався до 
суду в інтересах держави в особі Центрального територіаль-
ного департаменту Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

При цьому, як вбачається із позовної заяви, її підписав в. о. 
прокурора Барського району ОСОБА_1, однак жодних доказів 
в підтвердження того, що саме ОСОБА_1 виконує обов’язки 
прокурора району до позовної заяви не додано [45]. 

Таким чином, дослідивши вищезазначений приклад, мож-
на зробити висновок, що для того, щоб мати право підписання 
позовної заяви, як це передбачено законодавством, в. о. про-
курора, серед іншого, повинен надати докази в підтвердження 
того, що саме цей посадовець виконує обов’язки прокурора.

Прокуратура, здійснюючи свої повноваження в адміні-
стративному судочинстві, має дотримуватись вимог процесу-
ального закону, у тому числі процесуальних строків. Також, у 
постанові ВСУ від 06.03.2012 р. № 21–1193во10 оцінюючи об-
ставини, що перешкоджали здійсненню процесуального права 
на апеляційне оскарження, на які прокуратура посилається як 
на поважні, суд враховує, що сторони отримали копію судово-
го рішення, а тому вважається, що їх представники теж були 
повідомлені про це рішення [43]. 

Враховуючи те, що прокурор може здійснювати представ-
ництво на будь-якій стадії адміністративного процесу, у Він-
ницькому апеляційному адміністративному суді існує судова 
практики, коли прокурор вступає в процес розгляду адміні-
стративної справи як апелянт, зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53

– у справі № 822/3374/13-а постановою ВААС від 
26.11.2013 р. апеляційну скаргу виконуючого обов’язки 
Хмельницького прокурора з нагляду за додержанням законів 
у транспортній сфері в інтересах Департаменту соціального 
захисту населення Хмельницької обласної державної адміні-
страції задоволено, постанову Хмельницького окружного ад-
міністративного суду від 03.09.2013 р., якою задоволено адмі-
ністративний позов ОСОБИ_1 до Департаменту соціального 
захисту населення Хмельницької обласної адміністрації, третя 
особа Управління державної автомобільної інспекції УМВС 
України в Хмельницькій області про зобов’язання вчинити 
дії — скасовано та прийнято нову постанову, якою в задово-
ленні адміністративного позову відмовлено повністю.

ВААС вказав, що підставою скасування було те, що суд 
першої інстанції не дав належної оцінки вказаним обстави-
нам та зібраним у справі доказам, неправильно застосував 
норми процесуального та матеріального права. Оскільки 
суд першої інстанції вирішував питання не про права інва-
ліда, який був забезпечений автомобілем, а про права інших 
осіб після смерті інваліда, то питання про вилучення після 
смерті інваліда, який помер, автомобіля, отриманого ним 
як гуманітарна допомога, повинно вирішуватись на підста-
ві нормативно-правових актів, чинних на час смерті інвалі-
да. Оскільки права та обов’язки у членів сім’ї інваліда щодо 
спірного автомобіля виникли після його смерті, а не в момент 
забезпечення інваліда автомобілем, застосуванню до спірних 
правовідносин підлягає Порядок забезпечення інвалідів ав-
томобілями від 19.07.2006 р.;

– у справі № 822/1191/13-а постановою ВААС від 
26.11.2013 р. апеляційну скаргу прокурора Новоушицького 
району Хмельницької області задоволено повністю, поста-
нову Хмельницького окружного адміністративного суду від 
03.04.2013 р., якою задоволено адміністративний позов ДФІ в 
Хмельницькій області до відділу культури Новоушицької ра-
йонної державної адміністрації про зобов’язання виконати п. 7 
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вимоги скасовано та прийнято нову постанову, якою в задово-
ленні адміністративного позову відмовлено повністю.

ВААС вказав, що ст. 3 Закону України “Про збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування” визначено, що 
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування платники 
збору, визначений у частині другій цієї статті, сплачують до 
ПФУ в порядку, визначеному законодавством України.

Частиною 5 ст. 9 Закону України “Про збір та облік єдино-
го внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання” передбачено, що сплата єдиного внеску здійснюється 
виключно у національній валюті шляхом внесення відповід-
них сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів 
Пенсійного фонду, відкриті в центральному органі виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері казначей-
ського обслуговування бюджетних коштів, для його зараху-
вання.

Враховуючи наведені норми, внески не підлягають перера-
хуванню до бюджету, і ці кошти не мають жодного відношення 
до чистого прибутку. 

Тобто відповідачем, який фінансується з районного бю-
джету, зайво перераховано кошти на рахунки УПФУ в Ново-
ушицькому районі.

Також необхідно зазначити, що інвалідами ОСОБІ_1 та 
ОСОБІ_2 не надано документи, що підтверджують їх інвалід-
ність, а обов’язок чи право вимагати надання вказаних доку-
ментів у роботодавця відсутній, тому будь-яка вина працівни-
ків відділу культури у перерахуванні коштів відсутня. 

Враховуючи той факт, що відповідач з метою повернен-
ня коштів чи проведення перерахунку сум внесків напра-
вив на адресу УПФУ в Новоушицькому районі лист, проте 
25.05.2012 р. одержав письмову відмову, то вжити будь-яких 
інших заходів примусового характеру з метою зобов’язання 
органів пенсійного фонду провести перерахунок та відповідні 
взаємозвірки відділ культури можливості не мав, оскільки не 
наділений відповідними повноваженнями.
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Крім того, відповідач фінансується з районного бюджету, а 
оскарженим рішенням його зобов’язано повернути зайво спла-
чені кошти, що фактично означає стягнення коштів з районно-
го бюджету для зарахування до районного бюджету [45].

Проаналізувавши наведені приклади, можна дійти висно-
вку, що підставою скасування рішень судів першої інстанції є 
ненадання належної оцінки обставинам та зібраним по справі 
доказам, а також неправильне застосування норми матеріаль-
ного права.

У судовій практиці також існують випадки зловживання 
прокурором своїми правами. Наприклад, це стосується пи-
тання визначення державного інтересу в адміністративній 
справі в судах першої інстанції Вінницького апеляційного ад-
міністративного округу, існує судова практика щодо випадків 
встановлення відсутності інтересів держави в адміністратив-
ній справі. Зокрема: 

– в адміністративній справі № 802/78/14-а ухвалою Він-
ницького окружного адміністративного суду від 16.01.2014 р. 
залишено без руху позовну заяву Жмеринського прокурора з 
нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в інтер-
есах держави в особі Вінницької обласної ради до Шаргород-
ської районної державної адміністрації Вінницької області про 
визнання протиправним та скасування розпорядження.

Вінницький окружний адміністративний суд вказав, що 
відсутність у позовній заяві інформації про зміст порушення 
інтересів держави, наявності чи відсутності органу, уповно-
важеного державою здійснювати відповідні функції у спірних 
правовідносинах, є недоліком позовної заяви та підставою 
для залишення такої позовної заяви без руху. На зазначене 
звертає увагу Вищий адміністративний суд України в листі 
№ 1237/12/13–13 від 11.09.2013 р.

При зверненнях до суду прокурор має дотримуватись ба-
лансу інтересів особи, суспільства і держави [45]. 

На нашу думку, одним із напрямів удосконалення 
адміністративно-процесуального статусу прокурора має бути 
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конкретизація форми та змісту повідомлення прокурором про 
вступ у справу, провадження в якій відкрито за адміністра-
тивним позовом інших осіб або у разі звернення з апеляцій-
ною скаргою в провадженнях у справах про адміністративні 
правопорушення. У даному письмовому документі прокурор 
обов’язково повинен визначити, в чому полягає порушення або 
загроза порушення інтересів держави чи особи та обґрунтува-
ти необхідність їх захисту. Крім того, суддя повинен мати право 
відмовити у вступі прокурора у справу, у випадку, коли підстави 
для його участі будуть відсутні. Для впровадження цих пропо-
зицій доцільно внести відповідні зміни до КАСУ та КУпАП. 

Наступною проблемою, яка потребує наукового аналізу та 
практичного вирішення, є подання особою, яка не брала участі 
у справі, якщо суд вирішив питання про її права та обов’язки, 
скарги на судове рішення, яке вже було переглянуте в апеля-
ційному порядку. В законодавстві чітко не визначено, які дії 
має вчиняти адміністративний суд апеляційної інстанції у 
цьому разі — відмовляти у відкритті провадження чи ні. Крім 
того, такі особи не можуть оскаржити рішення й в касаційному 
порядку, адже за приписами ст. 211 КАСУ, суд касаційної ін-
станції переглядає лише ті рішення, які були оскаржені в апе-
ляційному порядку.

Отже, з аналізу викладеного можна зробити висновок, що 
статус осіб, які не брали участі у справі, але суд вирішив пи-
тання про їхні права та обов’язки, потребує удосконалення 
процесуальної регламентації. В зв’язку з чим, усунення всіх 
проблемним питань, пов’язаних з реалізацією досліджуваної 
категорії осіб права на апеляційне оскарження, можливо шля-
хом внесення доповнень до відповідних процесуальних норм 
КАСУ. Тому ми пропонуємо доповнити ст. 186 КАСУ пунктом 
4 такого змісту: “Апеляційна скарга особами, які не брали учас-
ті у справі але суд вирішив питання про їх права та обов’язки 
на постанову суду першої інстанції подається на судове рішен-
ня, яке не було переглянуто в апеляційному порядку, протягом 
десяти днів з дня отримання копії судового рішення”.
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Наступною передумовою для реалізації права на апеляцій-
не оскарження є дотримання процесуальних вимог апеляцій-
ної скарги, встановлених ст. 187 КАСУ.

Апеляційна скарга — це письмово оформлена вимога осо-
би, яка наділена правом на апеляційне оскарження, подана у 
межах строку та у порядку, визначених законом, до апеляцій-
ного господарського суду на предмет перевірки законності й 
обґрунтованості судового рішення місцевого господарського 
суду, що не набрало законної сили [32, с. 41].

В адміністративному процесі, що базується на засадах зма-
гальності й диспозитивності, особливе значення має дотри-
мання вимог апеляційної скарги, а саме її форми і змісту. І це 
не випадково, адже на підставі апеляційної скарги суд відкри-
ває апеляційне провадження. Від змісту апеляційної скарги 
залежать дії судді при вирішенні питання про відкриття про-
вадження у справі і проведення подальших підготовчих дій 
для розгляду справи у судовому засіданні. А це питання є ще 
більш актуальним, коли справу розглядають у письмовому 
провадженні. 

Вирішуючи питання про прийняття апеляційної скарги 
відповідно до статті 189 КАС України, суддя-доповідач по-
винен ретельно перевірити дотримання встановлених зако-
ном умов і порядку порушення апеляційного провадження, 
зокрема чи має скаржник право апеляційного оскарження, чи 
не вступило оскаржуване рішення в законну силу і чи підля-
гає воно оскарженню в апеляційному порядку, чи не поруше-
но строку подання апеляційної скарги, чи дотримано вимоги 
до змісту та форми апеляційної скарги, чи оплачено судовий 
збір [43]. 

Зокрема, відповідно до частини 3 статті 189 КАС України у 
випадку, коли апеляційна скарга не оформлена відповідно до 
вимог статті 187 КАС України, суд постановляє ухвалу про за-
лишення апеляційної скарги без руху, у якій зазначаються не-
доліки апеляційної скарги, спосіб їхнього усунення та термін, 
достатній для усунення недоліків [43].
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Наприклад, ухвалою Дніпропетровського апеляційно-
го адміністративного суду від 17 серпня 2015 р. справа 
№ 200/12043/15-а(2а/200/245/15) у справі за позовом Дніпро-
петровської міської ради до Відділу примусового виконання 
рішень управління державної виконавчої служби Головного те-
риторіального управління юстиції у Дніпропетровській області, 
апеляційну скаргу залишено без руху з наступних підстав.

Згідно ч. 6 ст. 187 КАС України до апеляційної скарги до-
даються її копії відповідно до кількості осіб. 

З матеріалів справи вбачається, що до апеляційної скарги 
апелянт не надав копії апеляційної скарги з додаткам, у від-
повідності до кількості учасників у справі. Відповідно до ч. 3 
ст. 189 КАС України до апеляційної скарги, яка не оформле-
на відповідно до вимог, встановлених ст. 187 цього Кодексу, 
застосовуються правила ст. 108 цього Кодексу. Згідно ст. 108 
КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано 
без додержання вимог, встановлених ст. 106 цього Кодексу, 
постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, 
у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усу-
нення і встановлюється строк, достатній для усунення недо-
ліків. Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху 
невідкладно надсилається особі, що звернулася із позовною 
заявою [46].

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини 
виходить з того, що, реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про за-
хист прав людини та основоположних свобод, кожна держава-
учасниця цієї Конвенції має право встановлювати правила 
судової процедури, у тому числі й процесуальні заборони і 
обмеження, зміст яких — не допустити судовий процес у без-
ладний рух. У зв’язку з наведеним залишення позову без руху 
з підстав, передбачених законом (невідповідність позовної за-
яви вимогам щодо її змісту, несплата судового збору тощо) не 
є порушенням права на справедливий судовий захист. Разом 
з тим, Європейський суд зазначає, що не повинно бути занад-
то формального ставлення до передбачених законом вимог, 
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оскільки доступ до правосуддя повинен бути не лише фор-
мальним, але й реальним. Залишаючи позовну заяву без руху, 
суд повинен детально вказати в ухвалі, які саме недоліки до-
пущені, яким чином їх належить усунути і в який термін [47].

Якщо особа, яка подала апеляційну скаргу, у зазначений 
судом термін не усунула недоліки, наведені в ухвалі про за-
лишення апеляційної скарги без руху, позовна заява поверта-
ється особі.

Так, ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного 
суду від 30.05.2013 р. у справі № 2-а-5551/11/2218 за позовом 
ОСОБИ_2 до ГУ ПФУ у Київській області про перерахунок 
пенсії відмовлено у відкритті апеляційного провадження з на-
ступних підстав.

Ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду 
від 16 травня 2013 р. встановлено, що позивачем пропущено 
строк на подачу апеляційної скарги без поважних причин. На 
виконання зазначеної ухвали позивачем 28 травня 2013 р. по-
дано клопотання про поновлення строку на апеляційне оскар-
ження, в якому вказані аналогічні обставини, які були вказані 
в апеляційній скарзі, і не було надано нових підстав для по-
новлення строку. Враховуючи, що апелянтом при поданні апе-
ляційної скарги не надано належних доказів на підтверджен-
ня поважності пропуску строку апеляційного оскарження, а 
також цей недолік апеляційної скарги не усунуто, у відкритті 
апеляційного провадження у справі відмовлено. Згідно з час-
тиною третьою ст. 189 КАС України, до апеляційної скарги, 
яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених ст. 187 
цього Кодексу, застосовуються правила ст. 108 цього Кодексу, 
згідно з якими у разі неусунення недоліків апеляційної скарги, 
вона повертається апелянту.

Прикладом є ухвала Вінницького апеляційного адміністра-
тивного суду від 08.07.2014 р. у справі № 822/1590/14 за позо-
вом УПСЗН Полянської райдержадміністрації Хмельницької 
області до ОСОБИ_1 про стягнення коштів, якою апеляційну 
скаргу позивача повернуто особі, яка її подала.
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Суд апеляційної інстанції зазначив, що, встановивши невід-
повідність апеляційної скарги вимогам ч. 6 ст. 187 КАС України, 
судом, відповідно до ухвали від 28.05.2014 р., залишено апеля-
ційну скаргу позивача без руху. При цьому особі, яка подала апе-
ляційну скаргу, запропоновано в строк до 18.06.2014 р. усунути 
недоліки апеляційної скарги. Станом на 08.07.2014 р. апелянтом 
вимогу про усунення недоліків апеляційної скарги не виконано.

При цьому, як вбачається з повідомлення про вручення по-
штового відправлення, що повернулось до суду, ухвала суду 
про залишення апеляційної скарги без руху отримана апелян-
том 03.06.2014 р. 

Тому суд дійшов висновку, що апеляційна скарга підлягає 
поверненню скаржнику згідно з ч. 3 ст. 189 КАС України у 
зв’язку з невиконанням вимоги суду про усунення недоліків 
апеляційної скарги [48].

Наведені приклади стосуються формальних вимог, які 
встановлені до апеляційної скарги. Але не можна й не зверну-
ти увагу, що сутність апеляційної скарги також полягає в об-
ґрунтуванні незгоди з судовим рішенням адміністративного 
суду першої інстанції. 

В апеляційному порядку можуть бути оскаржені і фактичні 
обставини справи, і питання застосування права в широкому 
його розумінні. Цим визначається зміст скарги й аргумента-
ція, що наводиться на підтвердження підстав оскарження су-
дового рішення. Особа, яка подає апеляційну скаргу, повинна 
підтвердити свою позицію та ті вимоги, які вона пред’являє, а 
також дати аналіз доказів, що є у справі. Якщо до скарги до-
даються додаткові докази, то повинна бути підтверджена для 
апеляційного суду неможливість їх подання до суду першої ін-
станції з поважних причин [32, с. 41].

В апеляційній скарзі, що подається до адміністративного 
суду апеляційної інстанції, важливе місце повинні займати 
правові аргументи з посиланням на законодавство. “Завдання 
апеляційної інстанції полягає в ухваленні рішення, що відпо-
відає існуючому в судовій практиці розумінню і застосуван-
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ню господарськими судами норм права на основі однакового 
їх тлумачення. Тому, у разі оскарження рішення в частині за-
стосування правових норм, доводи про неправильні висновки 
суду першої інстанції в цій частині вельми суттєві” [32, с. 41].

Крім того, апеляційна скарга повинна містити заперечення 
на судове рішення лише в частині тих вимог, які були заявле-
ні у суді першої інстанції. Згідно з ч. 4 ст. 195 КАСУ, суд апе-
ляційної інстанції не може розглядати позовні вимоги, що не 
були заявлені в суді першої інстанції.

Тобто апеляційна скарга є письмово оформленою вимогою 
до адміністративного апеляційного суду, крім формальних ви-
мог, що передбачені ст. 187 КАСУ, має зміст, який включає в 
себе підставу та предмет скарги.

Підставою апеляційної скарги є юридичні факти, якими 
апелянт обґрунтовує свої вимоги, а саме обґрунтовує в чому 
виражається порушення адміністративним судом норм ма-
теріального права та недотримання норм процесуального 
права. Підставу апеляційної скарги не можна ототожнюва-
ти з доказами у справі, так як докази у справі не становлять 
юридичних фактів, покладених в основу апеляційної скарги, 
вони тільки підтверджують їх відсутність чи наявність. Крім 
того, підставу позову не становлять норми права, так як вони 
(норми права) не підтверджують чи не спростовують про по-
рушення прав апелянта, а надають можливість адміністра-
тивному суду апеляційної інстанції з’ясувати, чи мало місце 
порушення норм матеріального чи процесуального права ад-
міністративним судом першої інстанції, оцінити певні юри-
дичні факти [34, с. 154].

Предметом апеляційної скарги є матеріально-правова вимо-
га апелянта, який, прагнучи захистити свої права та інте реси, 
порушені судовим рішенням адміністративного суду першої 
інстанції, заявляє суду. Апеляційна скарга може містити ви-
моги: 1) про скасування судового рішення адміністративного 
суду першої інстанції повністю; 2) про скасування судового 
рішення адміністративного суду першої інстанції частково; 
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3) про заміну судового рішення першої інстанції. Правильне 
визначення предмета апеляційної скарги має важливе прак-
тичне значення, адже саме предмет апеляційної скарги ви-
значає суть вимоги, з якої адміністративний суд апеляційної 
інстанції повинен дати відповідь у своєму рішенні [34, с. 154].

Таким чином, апеляційна скарга складається з формаль-
них вимог, передбачених ст. 187 КАСУ та змістовних вимог, 
які складаються з підстави та предмета скарги. Недотримання 
формальних та змістовних вимог апеляційної скарги має ди-
ференційовані правові наслідки — апеляційна скарга залиша-
ється без руху чи повертається апелянту (недотримання фор-
мальних вимог). 

Правильне викладення змістовних вимог апеляційної скар-
ги слугуватиме однією з гарантій повного і всебічного вирі-
шення публічно-правового спору, адже згідно з положеннями 
пункту 10 Постанови Пленуму Вищого адміністративного 
суду України “Про судове рішення в адміністративній справі” 
від 20.05.2013 р. за № 7, “резолютивна частина рішення є за-
вершальною і відображає результат вирішення справи адмі-
ністративної юрисдикції, а тому повинна містити чіткі та ви-
черпні висновки щодо всіх вимог, які були предметом позову, 
апеляційної чи касаційної скарги” [49].

Тепер дослідимо особливості реалізації права на апеляційне 
оскарження при перегляді постанов судді у справах про адмі-
ністративні правопорушення. 

Однією з передумов реалізації права на апеляційне оскар-
ження постанов судді у справах про адміністративні право-
порушення є приналежність суб’єкта оскарження до кола 
осіб, яким законом надано можливість подати апеляційну 
скаргу. 

Особливістю адміністративно-процесуального статусу цих 
суб’єктів є те, що одним із суб’єктів, який може подати апе-
ляційну скаргу на постанову судді у справах про адміністра-
тивне правопорушення, може бути особа, яка вчинила адміні-
стративне правопорушення. Однак, правопорушником у цих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63

справах може бути лише фізична особа, адже згідно з нормами 
КУпАП суб’єктом адміністративного правопорушення є ви-
ключно фізична особа. Дане твердження також ґрунтується й 
на висновках Конституційного суду України, який вважає, що 
виходячи з конституційного принципу індивідуалізації юри-
дичної відповідальності (ч. 2 ст. 61 Конституції України), пра-
вової доктрини, положень КУпАП (ст. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
27, 30, 31, 32 Загальної частини та Особливої частини), а також 
своєї правової позиції, за якою “суб’єктом адміністративної 
відповідальності є лише фізична особа” [50].

Звернутися з апеляційною скаргою може й потерпілий, як 
випливає зі змісту ст. 269 КУпАП потерпілим є особа, якій ад-
міністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізич-
ну або майнову шкоду. Потерпілим у справах про адміністра-
тивне правопорушення може бути як фізична, так і юридична 
особа. 

Крім того, як це випливає зі змісту ч. 1 ст. 287 КупАП, По-
станову у справі про адміністративне правопорушення може 
бути оскаржено прокурором у випадках, коли він, відповідно 
до ч. 5 ст. 7 КУпАП, буде здійснювати нагляд за додержанням 
законів при застосуванні заходів впливу, пов’язаних з обме-
женням особистої свободи громадянина.

Таким чином, законодавець визначає три категорії осіб, які 
мають право оскаржити постанову у справі про адміністратив-
не правопорушення — особа, яка притягується до адміністра-
тивної відповідальності, потерпілий і прокурор. 

За загальними вимогами КУпАП, право на апеляційне 
оскарження можна реалізувати лише до дати спливу строку 
звернення з апеляційною скаргою. Строк, відведений законо-
давцем у ст. 294 КУпАП, становить 10 днів з дня винесення по-
станови судді у справі про адміністративне правопорушення. 
Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку, по-
вертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона 
не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також 
якщо у поновленні строку відмовлено.
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Вищий адміністративний суд України у довідці від 29 січ-
ня 2010 р. вказав, що пропущення встановленого 10-денного 
строку оскарження постанови в справі про адміністративне 
правопорушення не може бути підставою для відмови у задо-
воленні позову без дослідження причин його пропуску [51].

Однак, приймаючи рішення про поновлення строку на 
апеляційне оскарження, суд апеляційної інстанції має врахо-
вувати загальні строки притягнення особи до адміністратив-
ної відповідальності та накладення адміністративного стяг-
нення. 

Так, ч. 2 ст. 38 КУпАП передбачає, що стягнення може бути 
накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення пра-
вопорушення, а при триваючому правопорушенні — не піз-
ніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про 
адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій 
цієї статті. Адміністративне стягнення за вчинення правопо-
рушення, пов’язаного з корупцією, а також правопорушень, 
передбачених ст. 164–14, 212–15, 212-20 КУпАП, може бути 
накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але 
не пізніше двох років з дня його вчинення.

Однією з передумов реалізації права на апеляційне оскар-
ження, є дотримання змісту та форми апеляційної скарги. 
Слід зазначити, що норми КУпАП не містять вимог щодо зміс-
ту та форми апеляційної скарги. Однак, з аналізу змісту глави 
24 КУпАП “Оскарження постанови по справі про адміністра-
тивне правопорушення” можна зробити висновок, що скарга 
на постанову у справі про адміністративне правопорушення 
подається у письмовій формі. 

Крім того, у п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду Укра-
їни “Про практику розгляду судами скарг на постанови у спра-
вах про адміністративні правопорушення” від 24.06.1988 р. 
№ 6 зазначається, що скарга на постанову в справі про адмі-
ністративне правопорушення поряд з даними про заявника 
(особа, до якої застосовано стягнення, потерпілий) повинна 
містити й такі дані:
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•	 найменування	органу	(посадової	особи),	дії	якого	оскар-
жуються;

•	 дата	винесення	постанови;
•	 викладення	 обставин,	 якими	 заявник	 обґрунтовує	 свої	

заперечення, та докази, що стверджують їх [52].
На жаль, законодавець також не визначає, що має вчиняти 

суд у випадках, коли скарга не містить вищенаведені положення. 
На нашу думку, вимоги щодо форми і змісту апеляційної 

скарги у КУпАП потребують конкретизації. Зокрема, у КУпАП 
слід передбачити окрему статтю щодо вимог апеляційної скар-
ги. Така стаття повинна містити дані про особу, яка звернулася 
зі скаргою (відомості щодо імені особи, місця її проживання, 
поштової адреси, номера засобу зв’язку та адреси електронної 
пошти (за наявності) тощо). Також, в апеляційній скарзі тре-
ба передбачити необхідність зазначення, у чому саме полягає 
незаконність та необґрунтованість постанови суду першої ін-
станції, про причини надання або витребування нових доказів, 
про виклик свідків. В апеляційній скарзі має обов’язково бути 
вказана дата її подання, вимоги особи до суду апеляційної ін-
станції. 

У зв’язку з цим, ми пропонуємо доповнити КУпАП ст. 288–
1 такого змісту:

Стаття 288–1 Вимоги до апеляційної скарги.
Апеляційна скарга подається у письмовій формі.
В апеляційній скарзі зазначаються:
1) найменування органу (посадової особи), куди подається 

карга.
2) ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає 

апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса 
електронної пошти, якщо такі є;

3) найменування органу (посадової особи), дії якого оскар-
жуються;

4) дата винесення постанови;
5) викладення обставин, якими заявник обґрунтовує свої 

заперечення, та докази, що стверджують їх;
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6) обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скар-
гу, із зазначенням того, у чому полягає неправильність 
чи неповнота дослідження доказів і встановлення обста-
вин у справі та (або) застосування норм права;

7) у разі необхідності — клопотання особи, яка подає апе-
ляційну скаргу, про витребування нових доказів, про ви-
клик свідків тощо;

8) перелік матеріалів, які додаються.
В апеляційній скарзі зазначається, чи бажає особа взяти 

безпосередню участь у розгляді справи, чи просить розглянути 
справу за її відсутності.

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або 
її представником, який додає оформлений належним чином 
документ про свої повноваження, якщо цей документ не по-
давався раніше. В апеляційній скарзі зазначається дата її по-
дання.

До апеляційної скарги додаються її копії відповідно до кіль-
кості осіб, які беруть участь у справі. До апеляційної скарги 
додається документ про сплату судового збору, а також копії 
доданих до неї письмових матеріалів відповідно до кількості 
осіб, які беруть участь у справі.

Підводячи підсумок вищевикладеному, слід зазначити, 
що передумовами для реалізації особою права на апеляційне 
оскарження є: 1) наявність об’єкту перегляду — судове рішен-
ня у формах постанови чи ухвали, яке не набрало законної 
сили і яке може бути оскаржене; 2) належність суб’єкта оскар-
ження до кола осіб, яким законом надано можливість подати 
апеляційну скаргу; 3) дотримання процесуального строку, 
встановленого для подання апеляційної скарги; 4) дотриман-
ня форми та змісту апеляційної скарги.

Наведений аналіз причин та підстав скасування судових рі-
шень апеляційними судами дозволяє запропонувати наступні 
заходи: 

1) законодавчо врегулювати провадження у типових адмі-
ністративних справах; 
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2) покращити процесуальний механізм формування єднос-
ті судової практики; 

3) з метою однакового розуміння та застосування судами 
норм права, апеляційним адміністративним судам слід 
покращувати методичне забезпечення судів першої ін-
станції з проблемних питань застосування законодав-
ства, з обов’язковими рекомендаціями дотримуватися 
єдності судової практики; 

4) постійно проводити заходи щодо підвищення кваліфіка-
ції з суддями першої інстанції (семінари, вивчення судо-
вої практики на нарадах суддів, моніторинг змін у діючо-
му законодавстві тощо); 

5) вивчати та аналізувати причини скасування судових рі-
шень та обговорювати їх на зборах суддів.

Наведене вище також дозволяє дійти висновку, що з ме-
тою однакового та правильного застосування процесуальних 
норм Кодексу адміністративного судочинства України при 
вирішенні адміністративними судами проблемних питань, які 
ускладнюють реалізацію права особи на апеляційне оскаржен-
ня, доцільним вважається прийняття Постанови Пленуму Ви-
щого адміністративного суду України “Про судову практику 
розгляду адміністративних справ в апеляційному порядку”. 

Прийняття вказаної постанови забезпечить ефективність 
та якість розгляду адміністративних справ, сприятиме форму-
ванню єдиної судової практики та підвищенню відповідаль-
ності за результати роботи.

процесуальний порядок перегляду судових  
рішень судом апеляційної інстанції  

в адміністративному процесі україни

Процесуальний порядок перегляду судом апеляційної інстан-
ції в адміністративному судочинстві повно регламентовано у 
нормах Розділу 4 Глави 1 КАСУ. Щодо процесуального порядку 
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перегляду постанови судді у справі про адміністративне право-
порушення судом апеляційної інстанції, то слід зазначити, що у  
КУпАП містяться лише загальні норми стосовно підстав, стро-
ків та правових наслідків розгляду апеляційної скарги. Аналіз  
КУпАП свідчить про відсутність у ньому положень, які визнача-
ють процесуальні стадії та етапи апеляційного провадження, дії 
суду апеляційної інстанції щодо відкриття провадження, змісту 
та форми апеляційної скарги, недотримання умов її подання тощо. 

КАСУ закріплює специфічну конструкцію адміністратив-
ного судочинства на рівні диференціації судових проваджень, 
які визначають предметну характеристику адміністративно-
го судочинства і за своїм змістом, складом характеризуються 
особливостями процесуальних правовідносин та їх елементів, 
особливостями процесуального доказування та документаль-
ним оформленням результатів розгляду справи і особливими 
функціями актів судової влади.

Традиційно адміністративний процес характеризується у 
структурному плані не лише через судові провадження, але й 
через стадії адміністративного судочинства, які відображають 
просторові характеристики судової діяльності і процесуальної 
діяльності всіх учасників адміністративного судочинства.

У цивільному процесі пропонується виділяти такі стадії:
1) подання заяви до суду (ст. 118 ЦПК), на якій можуть 

мати місце такі ускладнення:
•	 залишення	заяви	без	руху	(ч.	2	ст.	121	ЦПК);
•	 повернення	заяви	(ч.	3	ст.	121	ЦПК);

2) відкриття провадження у справі (ст. 122 ЦПК);
3) провадження у справі до судового розгляду (глава 3 

ЦПК), яка поділяється на дві підстадії:
•	 попереднє	судове	засідання	(ст.	130	ЦПК);
•	 підготовка	справи	до	судового	розгляду	(ч.	6	ст.	130	

ЦПК);
4) судовий розгляд (глава 4, ст. 157–196 ЦПК), який закін-

чується ухваленням судового рішення;
5) звернення судового рішення до виконання [53].
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В іншому випадку виділяються такі стадії:
•	 провадження	 в	 суді	 першої	 інстанції	 (від	 порушення	

справи до винесення рішення чи іншої заключної поста-
нови);

•	 провадження	в	суді	другої	інстанції	(оскарження	і	пере-
гляд рішень та ухвал, які не вступили в законну силу, — 
апеляційне чи касаційне провадження);

•	 провадження	по	перегляду	рішень,	ухвал	і	постанов	у	по-
рядку нагляду;

•	 провадження	 по	 перегляду	 рішень,	 ухвал	 і	 постанов	 за	
нововиявленими обставинами;

•	 виконавче	провадження	[54; с. 48].
Як правильно зазначає В. В. Комаров, що, як видно, наведені 

точки зору, незважаючи на певну єдність родових ознак у визна-
ченнях процесуальних стадій, призводять до різних висновків 
щодо їх номінації. Якщо у першому випадку в цілому не запере-
чується не лише понятійна, але й фактична автономність стадій, 
то у другому — стадії ототожнюються з процесуальними прова-
дженнями. Ці точки зору відбивають достатньо сталі погляди на 
поняття та структуру стадій цивільного процесу, які склалися у 
процесуальній теорії. Разом із тим очевидно, що теоретичний та 
практичний смисли стадійності цивільного судочинства розумі-
ються по-різному, і головне, що слід підкреслити, — науковці в 
основному змішують стадії з провадженнями цивільного судо-
чинства. У структурі цивільного судочинства, як комплексній 
системі провадження цивільного судочинства, стадії мають са-
мостійне значення і їх не можна ототожнювати [55; с. 48].

Якщо звернутися до надбань науки адміністративного пра-
ва, то також не можна не звернути увагу на різні підходи щодо 
структури та стадій адміністративного судового процесу.

Наприклад, науковцями стадії провадження поділяються 
за ознакою систематизації відповідних процесуальних дій в 
окремих структурних складових КАС України: 1) підготовчий 
розгляд позовного звернення; 2) попередній розгляд справи; 
3) остаточний розгляд справи та прийняття рішення [56, с. 325]. 
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Аналогічними за змістом стадіями названі також: 1) звернен-
ня до адміністративного суду та відкриття провадження в ад-
міністративній справі; 2) підготовче провадження; 3) судовий 
розгляд справи та прийняття рішення. Дії, пов’язані із звер-
ненням до адміністративного суду та відкриттям проваджен-
ня в адміністративній справі регламентовані нормами глави 1 
розділ ІІІ КАС України. Підготовче провадження визначене 
нормами главі 2 розділ ІІІ КАС України. Процесуальні дії, 
пов’язані із судовим розглядом справи, визначені у главі 3, 
6 розділ ІІІ КАС України. Причому, у главі 6 розділ ІІІ КАС 
України визначено окремі особливості судового розгляду ад-
міністративної справи. Процесуальним діям, пов’язаним із 
прийняттям рішення судом першої інстанції, присвячені нор-
ми глави 4, 5 розділ ІІІ КАС України [57, с. 124–125]. 

Автори навчального посібника “Основи адміністративного 
судочинства в Україні”, підготовленого у 2008 р. [57, с. 19–21], 
виокремлюють такі стадії адміністративного судочинства: 

1) розгляд і вирішення справи по суті;
2) перевірка законності й обґрунтованості прийнятого рі-

шення;
3) звернення рішення до виконання.
П. В. Вовк також вважає, що структуру судового адміні-

стративного процесу становлять такі три стадії: 
1) розгляд і вирішення справи по суті;
2) перевірка законності й обґрунтованості прийнятого рі-

шення;
3) звернення рішення до виконання. 
У межах кожної із стадій доцільно виділити такі три етапи: 
1) відкриття провадження;
2) підготовки до розгляду справи;
3) вирішення справи [58, с. 101]. 
Не можна погодитися з автором такої систематизації, адже 

вирішення справи і прийняття рішення по справі відбувається 
у різних процесуальних формах. Кожна процесуальна дія щодо 
судового розгляду справи та винесення рішення має свою мету 
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та завдання, суб’єктів тощо. На нашу думку, ці процесуальні 
стадії не можна об’єднувати. 

У Рекомендації № R(84)5 наведено дев’ять принципів ци-
вільного провадження, спрямованих на вдосконалення функ-
ціонування правосуддя. Серед них на першому місці визна-
чено положення про те, що судове провадження зазвичай, має 
складатись не більш ніж з двох судових засідань, де на першо-
му засіданні проводиться попереднє слухання, а в ході друго-
го засідання можуть представлятись докази, заслухуватись 
аргументи сторін і, якщо це можливо, виносяться рішення [59, 
с. 300–319].

Вказані міжнародні стандарти у галузі цивільного судочин-
ства наведені з метою встановлення напрямків вдосконалення 
правового регулювання процедур апеляційного провадження. 
Проте їх впровадження має бути здійснене із врахуванням 
особливостей, передбачених КАСУ.

У цьому аспекті цілком слушними є наукові погляди 
В. В. Комарова, який вважає, що у структурі цивільного су-
дочинства, оскільки цивільне судочинство є формою захисту 
суб’єктивних прав, свобод та інтересів, доречно виокремлю-
вати процесуальні стадії і логічного, і функціонального харак-
теру. Стадії логічного та функціонального характеру, по суті, 
характеризують цивільне судочинство з точки зору того, що 
цивільне судочинство, як певна організаційно-правова форма 
здійснення судової влади і правосуддя у цивільних справах, 
розглядатиметься як різновид правозастосування, що здій-
снюється судом, та як процедура розгляду цивільної справи 
(процесуальна діяльність), що забезпечує систему процесу-
альних гарантій та право на справедливий судовий розгляд [55, 
с. 48]. 

Що стосується стадій логічного характеру, то вони скла-
дають алгоритм судового правозастосування і становлять ор-
ганічну єдність встановлення фактичних обставин цивільної 
справи, вибору й аналізу норм права, що підлягають застосу-
ванню, ухвалення судового акта по застосуванню норм про-
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цесуального чи матеріального права. Що стосується стадій 
функціонального характеру, то вони можливі тільки в рамках 
конкретних проваджень цивільного судочинства і характери-
зують алгоритми процесуальної діяльності не як одноактні дії 
суду чи окремого учасника цивільного судочинства, а як ге-
нералізовані сукупності їхніх процесуальних дій у комплексі, 
спрямовані на порушення цивільної справи, підготовку спра-
ви до судового розгляду, судовий розгляд і ухвалення судового 
рішення [60].

У судовому провадженні адміністративно-деліктного 
процесу більшість науковців виділяють чотири етапи, що є 
взаємопов’язаними і поряд з вирішенням загальних завдань 
судового розгляду мають на меті свої специфічні цілі. До них 
належать: 1) надходження та підготовка справ до судового роз-
гляду; 2) розгляд по суті (В. Колпаков називає етап заслухо-
вування справи, О. Миколенко — аналіз зібраних матеріалів, 
обставин справи); 3) прийняття постанови (рішення); 4) дове-
дення постанови (рішення) до відома зацікавлених осіб. Ви-
ділення останнього етапу, як самостійного, є спірним в теорії 
адміністративно-деліктного процесу, оскільки в розмежуванні 
етапів судового розгляду справи використано суб’єктивний 
критерій [61, с. 43]. 

Наведені твердження цілком підходять до систематизації 
стадій досліджуваного нами провадження. Стадію апеляційно-
го провадження в адміністративному процесі можна визначи-
ти, на нашу думку, як частину процесуальної діяльності суду, 
яка призначена для вирішення самостійного процесуального 
завдання на певному етапі розгляду і вирішення справи. Ста-
дія апеляційного провадження в адміністративному процесі 
має містити такі елементи правозастосування як порушення 
апеляційного провадження, підготовка адміністративної спра-
ви до судового розгляду; судовий розгляд адміністративної 
справи і винесення рішення по справі. 

Досліджуючи апеляційне провадження в адміністративно-
му процесі не можна не звернути увагу, що ефективність апе-
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ляційного провадження залежить від належного правового ре-
гулювання процедури його здійснення. 

Аналіз норм КУпАП свідчить про відсутність достатнього пра-
вового регулювання судової діяльності при розгляді апеляційної 
скарги на постанову у справах про адміністративні правопору-
шення. Натомість, у КАСУ ці питання врегульовані належним 
чином. Так, справа розглядається апеляційним судом за правила-
ми, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з 
винятками і доповненнями. Ці винятки і доповнення передбачені 
у Розділі 4 Главі 1 “Апеляційне провадження” КАСУ.

Розгляд справи є основним елементом апеляційного про-
вадження та здійснюється у формі перевірки законності й об-
ґрунтованості судового рішення фактично через повторний 
розгляд справи. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції 
здійснюється у відповідній процесуальній формі в судово-
му засіданні, яке складається з чотирьох частин: підготовча, 
з’ясування обставин і перевірка їх доказами, судових дебатів, 
ухвалення та оголошення рішення чи ухвали.

Отже, розгляд справи в адміністративному суді апеляцій-
ної інстанції відбувається, згідно зі ст. 196 КАСУ за правила-
ми розгляду справи судом першої інстанції. Однак, слід також 
враховувати, що розгляд адміністративної справи в апеляцій-
ному суді має також підпорядковуватися правилам розгляду, 
встановленим у розділі 4 главі 1 “Апеляційне провадження” 
КАСУ. Мова йде про особливості оцінки доказів і їх дослі-
дження, меж перегляду апеляційної скарги тощо.

Так, однією з особливостей розгляду адміністративних справ 
судом апеляційної інстанції є вузька направленість судового 
процесу, адже, згідно зі ст. 195 КАСУ, суд апеляційної інстанції 
переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апе-
ляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не може розглядати 
позовні вимоги, що не були заявлені в суді першої інстанції.

Отже, апеляційне провадження, як функціональна стадія 
адміністративного процесу, включає в себе такі складові: пору-
шення апеляційного провадження; підготовка справи до судо-
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вого розгляду; судовий розгляд справи та винесення рішення. 
Стадійність апеляційного провадження визначена законодавчо, 
а саме положеннями КАСУ, і відповідний порядок переходу від 
однієї стадії до іншої не може бути порушений. Так, аналіз КАСУ 
дозволяє виокремити такі стадії апеляційного провадження:

1) відкриття апеляційного провадження (ст. 188–189 
КАСУ);

2) підготовка справи до судового розгляду (ст. 190–194 
КАСУ);

3) судовий розгляд апеляційної скарги по суті (ст. 195–197 
КАСУ);

4) винесення рішення по справі (ст. 198–209 КАСУ).
На нашу думку, цими стадіями охоплено всі процесуальні 

дії, пов’язані з переглядом судового рішення адміністратив-
ним судом апеляційної інстанції.

На нашу думку, такі стадії апеляційного провадження ціл-
ком підходять і при перегляді постанов судді у справах про ад-
міністративне правопорушення.

Таким чином, процесуальний порядок апеляційного прова-
дження складається з таких стадій:

1) відкриття апеляційного провадження; 
2) підготовка справи до апеляційного розгляду; 
3) апеляційний розгляд справи; 
4) винесення рішення у справі. 
Маючи однакову побудову процесуальних стадій апеля-

ційного провадження, процесуальні етапи та дії на цих стадіях 
при перегляді судових рішень в порядку адміністративного су-
дочинства та у справах про адміністративні правопорушення 
будуть відрізнятися. 

Спочатку хотілося б зупинитися на проблемних питаннях 
розгляду апеляційних скарг адміністративним судом апеля-
ційної інстанції.

Так, відкриття провадження являє собою систему процесу-
альних дій, які стосуються подання позовної заяви, розгляду її 
суддею та прийняття ухвали щодо прийняття до розгляду. За-
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вдяки здійсненню процесуальних дій на цьому етапі реалізу-
ється право на звернення до адміністративного суду за захис-
том громадянином, юридичною особою своїх прав, законних 
інтересів, порушених у публічно-правових відносинах. 

Стадія відкриття апеляційного провадження пов’язана з 
безпосереднім прийняттям апеляційної скарги до проваджен-
ня суддею-доповідачем, який, отримавши апеляційну скаргу, 
протягом трьох днів перевіряє її відповідність вимогам ст. 187 
КАСУ [1] і за відсутності перешкод постановляє ухвалу про 
відкриття апеляційного провадження.

Процесуальне завдання, що вирішується суддею-допо-
відачем на стадії відкриття апеляційного провадження — це 
перевірка підстав для прийняття апеляційної скарги. Суддя-
доповідач з’ясовує, чи додержано порядок подання апеля-
ційної скарги: форми та змісту скарги; підсудність справи 
апеляційному адміністративному суду та конкретно цьому 
апеляційному суду; подання скарги належною особою; наяв-
ність усіх документів, заявлених у переліку документів, що 
додаються до апеляційної скарги; відповідність кількості на-
даних копій заяви та копій усіх документів, що додаються до 
апеляційної скарги, відповідно до кількості відповідачів і тре-
тіх осіб; відомості про забезпечення доказів або позову, сплату 
судового збору тощо [1].

Як вірно зазначають Т. П. Мінка та М. М. Глуховеря, пра-
вильна та логічна послідовність дії судді-доповідача після 
одержання апеляційної скарги допомагає досягти загальної 
мети правосуддя, перевірити законність та обґрунтованість су-
дового рішення, прийнятого адміністративним судом першої 
інстанції [1]. 

Також суддя-доповідач при одержанні адміністративної 
справи та вирішуючи питання про відкриття апеляційного 
провадження повинен з’ясувати в першу чергу:

1) чи подана апеляційна скарга особою, яка має право на її 
подання. У випадку подання апеляційної скарги особою, 
яка не брала участі у справі, чи має така особа право на 
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подання апеляційної скарги і якими доказами це право 
підтверджується; 

2) чи має представник належні повноваження (якщо апеля-
ційну скаргу подано представником); 

3) чи відповідає апеляційна скарга вимогам, встановленим 
статтею 187 КАСУ; 

4) чи подано адміністративну скаргу у строк, установлений 
ст. 186 та 189 КАСУ (якщо апеляційну скаргу подано з 
пропущенням встановленого законом строку звернення 
до адміністративного суду апеляційної інстанції, то чи 
достатньо підстав для визнання причин пропуску строку 
звернення до суду поважними) [1];

5) чи не вступило оскаржуване рішення в законну силу і чи 
підлягає воно оскарженню в апеляційному порядку; 

6) чи не порушено строку подання апеляційної скарги; 
7) чи дотримано вимоги до змісту та форми апеляційної 

скарги; 
8) чи оплачено судовий збір. 
На нашу думку, такі повноваження судді-доповідача мають 

бути прописані у положеннях КАСУ, що дозволить уникати 
помилки у правозастосуванні.

Наприклад, за приписами ч. 7 ст. 56 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України, законним представником органу, 
підприємства, установи, організації в суді є його керівник чи 
інша особа, уповноважена законом, положенням, статутом. 

Повноваження особи на представництво інтересів здійсню-
ється на підставі довіреності, в якій безпосередньо обумовлені, 
визначені та конкретизовані права представника на вчинення 
процесуальних дій, на які його уповноважено, чи наділено 
правом звернення представником до судів України в інтересах 
довірителя, у тому числі підписувати та подавати позовні за-
яви в інтересах довірителя [62].

Поряд з цим, судами допускаються помилки при визначен-
ні повноважень представника на стадії відкриття апеляційно-
го провадження. 
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Наприклад, ухвалою ХОАС від 23.12.2013 р. у справі 
№ 822/4826/13-а, за позовом Красилівської ОДПІ Головного 
управління Міндоходів, Старокостянтинівське відділення до 
ФОП ОСОБИ_1 про стягнення податкового боргу, позовну 
заяву повернуто представнику у зв’язку із тим, що довіреніс-
тю від 19.07.2013 р. № 374/9/10–014, ОСОБУ_2 не наділено 
правом підпису та подачі позову до ХОАС та будь-яких інших 
судів України. Ухвалою ВААС від 28.01.2014 р. ухвалу ХОАС 
від 23.12.2013 р. скасовано як таку, що перешкоджає судовому 
розгляду, чим було порушено право податкового органу на до-
ступ до правосуддя, а справу направлено до ХОАС для продо-
вження розгляду. ВААС в ухвалі зазначив, що із тексу вказаної 
довіреності представника ОСОБУ_2 наділено правом пред-
ставляти інтереси Красилівської ОДПІ Головного управління 
Міндоходів у Хмельницькій області в усіх державних органах, 
установах, підприємствах, місцевих, апеляційний судах, ви-
щих спеціалізованих судах, Верховному Суді України з усіма 
правами та обов’язками, а також щодо підписання усіх про-
цесуальних документів. З аналізу встановлених під час апе-
ляційного розгляду обставин, ВААС вважає, що суд першої 
інстанції дійшов помилкового висновку, повернувши позовну 
заяву на підставі п. 3 ч. 3 ст. 108 КАС України, чим було пору-
шено право податкового органу на доступ до правосуддя [62]. 

Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 189 КАС України, у випад-
ку, коли апеляційна скарга не оформлена відповідно до вимог 
ст. 187 КАС України, суд постановляє ухвалу про залишення 
апеляційної скарги без руху, у якій зазначаються недоліки апе-
ляційної скарги, спосіб їхнього усунення та термін, достатній 
для усунення недоліків.

Наприклад, ухвалою Вінницького апеляційного адміні-
стративного суду від 28.05.2014 р. у справі № 802/963/14-а за 
позовом командування повітряних сил Збройних сил України 
до Замостянського ВДВС Вінницького міського управління 
юстиції про визнання протиправною та скасування постано-
ви, апеляційну скаргу позивача залишено без руху у зв’язку з 
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тим, що апелянтом не надано доказів сплати судового збору. 
Суд апеляційної інстанції в ухвалі від 08.05.2014 р. зазначив, 
що апелянтом не дотримано вимог ч. 6 ст. 187 КАС України: до 
апеляційної скарги не надано доказів сплати судового збору за 
подання апеляційної скарги у встановленому порядку та роз-
мірі, не надано і доказів звільнення від такої сплати чи доказів, 
які б свідчили про можливість звільнення апелянта від сплати 
судового збору на підставі ст. 88 КАС України. Згідно з ч. 3 
ст. 189 КАС України, до апеляційної скарги, яка не оформлена 
відповідно до вимог, встановлених ст. 187 цього Кодексу, за-
стосовуються правила ст. 108 цього Кодексу. Оскільки вказані 
обставини щодо невідповідності апеляційної скарги вимогам 
ст. 187 КАС України створюють перешкоди для відкриття апе-
ляційного провадження, апеляційну скаргу слід залишити без 
руху з наданням особі, яка подала апеляційну скаргу, строку 
для усунення виявлених недоліків [48]. 

Згідно з ч. 4 ст. 189 КАС України, апеляційна скарга зали-
шається без руху у випадку, якщо вона подана після закінчен-
ня строків, і особа, яка її подала, не порушує питання про по-
новлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, 
визнані неповажними. При цьому, протягом тридцяти днів з 
моменту отримання ухвали про залишення апеляційної скар-
ги без руху особа має право звернутись до суду апеляційної 
інстанції з заявою про поновлення строків або вказати інші 
підстави для поновлення строку.

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або 
вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного 
оскарження будуть визнані неповажними, суддя-доповідач 
відмовляє у відкритті апеляційного провадження. 

Так, ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного 
суду від 30.05.2013 р. у справі № 2-а-5551/11/2218 за позовом 
ОСОБИ_2 до ГУ ПФУ у Київській області про перерахунок 
пенсії відмовлено у відкритті апеляційного провадження з 
наступних підстав. Ухвалою Вінницького апеляційного адмі-
ністративного суду від 16 травня 2013 р. встановлено, що по-
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зивачем пропущено строк на подачу апеляційної скарги без 
поважних причин. На виконання зазначеної ухвали позивачем 
28 травня 2013 р. подано клопотання про поновлення строку 
на апеляційне оскарження, в якому вказані аналогічні обста-
вини, які були вказані в апеляційній скарзі, і не було надано 
нових підстав для поновлення строку. Враховуючи, що апе-
лянтом при поданні апеляційної скарги не надано належних 
доказів на підтвердження поважності пропуску строку апеля-
ційного оскарження, а також цей недолік апеляційної скарги 
не усунуто, у відкритті апеляційного провадження у справі 
відмовлено [48].

Згідно з ч. 3 ст. 189 КАС України до апеляційної скарги, яка 
не оформлена відповідно до вимог, встановлених ст. 187 цього 
Кодексу, застосовуються правила ст. 108 цього Кодексу, згідно 
з якими, у разі неусунення недоліків апеляційної скарги, вона 
повертається апелянту.

Прикладом є ухвала Вінницького апеляційного адміністра-
тивного суду від 08.07.2014 р. у справі № 822/1590/14 за позо-
вом УПСЗН Полянської райдержадміністрації Хмельницької 
області до ОСОБИ_1 про стягнення коштів, якою апеляцій-
ну скаргу позивача повернуто особі, яка її подала. Суд апеля-
ційної інстанції зазначив, що, встановивши невідповідність 
апеляційної скарги вимогам ч. 6 ст. 187 КАС України, судом, 
відповідно до ухвали від 28.05.2014 р., залишено апеляційну 
скаргу позивача без руху. При цьому, особі, яка подала апеля-
ційну скаргу, запропоновано в строк до 18.06.2014 р. усунути 
недоліки апеляційної скарги. Станом на 08.07.2014 р. апелян-
том вимогу про усунення недоліків апеляційної скарги не ви-
конано. При цьому, як вбачається з повідомлення про вручен-
ня поштового відправлення, що повернулось до суду, ухвала 
суду про залишення апеляційної скарги без руху, отримана 
апелянтом 03.06.2014 р. Тому суд дійшов висновку, що апеля-
ційна скарга підлягає поверненню скаржнику згідно з ч. 3 ст. 
189 КАС України у зв’язку з невиконанням вимоги суду про 
усунення недоліків апеляційної скарги [48].
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Неврегульованим, на нашу думку, є питання щодо складу 
суду, який може розглядати заяву про поновлення строку на 
апеляційне оскарження. На нашу думку, з метою оперативного 
судового розгляду, такі заяви на стадії відкриття апеляційного 
провадження може розглядати суддя-доповідач одноособово, 
без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. 

Також є проблемним застосування ч. 4 ст. 189 КАС України, 
відповідно до якої незалежно від поважності причини пропус-
ку строку апеляційного оскарження, суд апеляційної інстанції 
відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо 
апеляційна скарга прокурора, органу державної влади, органу 
місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта владних повно-
важень подана після спливу одного року з моменту оголо-
шення оскаржуваного судового рішення. Складність виникає, 
якщо рішення прийняте судом першої інстанції в письмовому 
провадженні та в матеріалах справи відсутні дані про вручення 
рішення апелянту [48]. 

Наступна частина апеляційного провадження складається з 
підготовки справи до судового розгляду. Підготовка справи до 
судового розгляду є самостійною стадією апеляційного прова-
дження, яка від інших стадій апеляційного провадження від-
різняється підсумковими процесуальними рішеннями, які ха-
рактеризуються безпосередніми завданнями, обумовленими 
даною стадією, колом учасників процесу, порядком виконан-
ня процесуальних дій та специфікою процесуальних відносин. 
Підготовка справи до судового розгляду є однією із стадій апе-
ляційного провадження, у ході якої суд апеляційної інстанції 
зобов’язаний протягом десяти днів (ст. 190 КАСУ) прийняти 
відповідне рішення щодо подальшого спрямування апеляцій-
ного провадження.

Підготовка справи до судового розгляду логічно пов’язана 
зі стадією відкриття апеляційного провадження, так як підго-
товка справи до судового розгляду здійснюється лише в тому 
разі, якщо суд апеляційної інстанції прийняв рішення про від-
криття апеляційного провадження. 
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На цій стадії апеляційного провадження суддя-доповідач: 
1) з’ясовує склад учасників адміністративного процесу; 2) над-
силає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження 
особам, які беруть участь у справі, разом з копією апеляційної 
скарги, інформацією про їхні права та обов’язки і встановлює 
строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на апе-
ляційну скаргу; 3) з’ясовує обставини, на які посилаються особи, 
що беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і запере-
чень; 4) з’ясовує, які обставини визнаються та які заперечуються 
особами, що беруть участь у справі; 5) пропонує особам, що бе-
руть участь у справі, подати нові докази, на які вони посилають-
ся, або витребовує їх за клопотанням особи, що подала апеля-
ційну скаргу, або з власної ініціативи; 6) вирішує інші письмово 
заявлені клопотання осіб, які беруть участь у справі; 7) вирішує 
питання про можливість письмового провадження за наявними 
у справі матеріалами у суді апеляційної інстанції; 8) вирішує 
інші питання, необхідні для апеляційного розгляду справи.

Лише готуючи справу до судового розгляду, суддя може 
чітко встановити: 1) які матеріали вже були подані сторонами; 
2) які відомості в них містяться; 3) чи в повній мірі вони ви-
світлюють обставини спору; 4) чи вказується в них на інші до-
кази, якими особа не володіє, але про місцезнаходження яких 
їй відомо; 5) причини, за яких сторона не може надати ці до-
кази; 6) чи є потреба у витребуванні не тільки тих доказів, про 
які просить позивач, а й інших матеріалів; 7) в яких осіб вони 
знаходяться; 8) на якій правовій підставі ці матеріали знахо-
дяться у даних осіб та як до них потрапили; 9) чи мають вони 
взагалі права доступу до інформації, яка міститься у вказаних 
документах тощо [63, с. 96].

Як ми бачимо, перелік питань, які слід вирішити під час 
збору доказів, величезний. У зв’язку з цим постає питання: 
чи можна їх усі охопити під час судового розгляду справи, 
особливо якщо він здійснюється в порядку письмового про-
вадження? Звичайно, що ні. Суду це і не потрібно робити, 
оскільки для цього передбачена така стадія адміністративного 
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процесу, як підготовче провадження. Єдине, що слід зробити 
в її рамках, — це своєчасно та в повному обсязі зібрати весь 
можливий доказовий матеріал [63, с. 96].

З наведеного видно, що основне призначення цієї стадії по-
лягає в тому, щоб процесуально та організаційно забезпечити 
судовий розгляд адміністративної справи відповідно до поло-
жень КАСУ.

Підготовка справи до судового розгляду має відповідне 
коло суб’єктів, саме на цій стадії суддя-доповідач здійснює всі 
процесуальні дії одноособово. 

Крім того, підготовка справи до судового розгляду завер-
шується прийняттям відповідного процесуального документу. 
Згідно з ч. 2 ст. 190 КАСУ усі судові рішення, ухвалені суддею-
доповідачем під час підготовки справи до апеляційного роз-
гляду, викладаються у формі ухвали. Копії ухвал надсила-
ються особам, які беруть участь у справі. До кола ухвал, які 
може прийняти суддя-доповідач на стадії підготовки справи 
до судового розгляду, відносяться: про залишення апеляційної 
скарги без розгляду; про зупинення апеляційного проваджен-
ня; про закриття апеляційного провадження у справі; про при-
значення справи до судового розгляду.

Отже, підготовка справи до судового розгляду має велике 
значення в апеляційному проваджені, адже на цій стадії адмі-
ністративний суд апеляційної інстанції має можливість зібра-
ти всі необхідні матеріали, на підставі яких буде здійснювати-
ся апеляційний перегляд адміністративної справи у судовому 
засіданні, вирішити інші важливі процесуальні питання. 

Апеляційний розгляд справи здійснюється судом за пра-
вилами, установленими для розгляду справи судом першої 
інстанції, з деякими винятками та доповненнями, а саме: роз-
гляд здійснюється колегією у складі трьох суддів; про зміст 
судового рішення, яке оскаржено, доводи апеляційної скарги 
та заперечень, в межах яких повинна здійснюватись перевірка 
рішення, доповідає суддя-доповідач; першою пояснення дає 
особа, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги 
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подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач; суд 
може обмежити тривалість виступів у дебатах. При цьому, 
кожній особі, яка бере участь у розгляді справи в апеляцій-
ному суді, надається однаковий період часу для виступу; під-
стави для відкладення розгляду справи (оголошення перерви) 
визначаються на розсуд апеляційного суду [48].

Відповідно до ст. 196 КАСУ апеляційний розгляд здійсню-
ється колегією суддів у складі трьох суддів за правилами роз-
гляду справи судом першої інстанції з урахуванням особли-
востей, встановлених главою 1 розділом 4.

Неявка осіб, які беруть участь у справі, належним чином по-
відомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає 
розгляду справи апеляційним судом. Якщо суд апеляційної ін-
станції визнав обов’язковою участь у судовому засіданні осіб, 
які беруть участь у справі, а вони не прибули, суд апеляційної 
інстанції може відкласти розгляд справи. Проте, суд може роз-
глянути справу без викликаних осіб і в цьому випадку, якщо 
наявних доказів достатньо для з’ясування обґрунтованості 
апеляційної скарги та законності судового рішення [48].

Розгляд справи адміністративним судом апеляційної ін-
станції здійснюється у відповідній процесуальній формі, яка 
містить такі частини: відкриття судового засідання; з’ясування 
обставин адміністративної справи та перевірка їх доказами; су-
дові дебати; прийняття рішення по справі та його оголошення.

Хотілося б звернути увагу на деяких особливостях цієї ста-
дії апеляційного провадження. 

Аналіз положень ст. 195 КАСУ дозволяє зробити висновок, 
що в апеляційній інстанції існують особливості дослідження та 
оцінки доказів, на відміну від аналогічної діяльності з оцінки 
доказів та їх дослідження адміністративним судом першої ін-
станції. Це обумовлено сутністю та завданнями апеляційного 
провадження в адміністративному судочинстві України. 

З аналізу ст. 195 КАСУ також випливають й особливості 
діяльності адміністративного суду апеляційної інстанції щодо 
оцінки доказів адміністративної справи, які можна поділити 
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на такі складові: 1) докази, які наявні у справі і які досліджува-
лися адміністративним судом першої інстанції; 2) нові докази, 
які подані до суду апеляційної інстанції [34]. 

Якщо суд апеляційної інстанції досліджує нові докази, 
якщо визнає, що вони не могли бути надані суду першої ін-
станції або відмова в їх прийнятті визнана необґрунтованою. 
Висновок про визнання чи невизнання цих обставин такими, 
що мають значення для розгляду справи, має бути викладений 
в ухвалі (постанові) суду.

Відповідно до положень ст. 195 КАС України під час роз-
гляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд, який 
перевіряє законність і обґрунтованість судового рішення, по-
винен здійснювати таку перевірку в межах доводів апеляцій-
ної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції. У разі, 
якщо судове рішення оскаржується частково, суд апеляційної 
інстанції не має права робити висновків щодо неоскарженої 
частини ні в мотивувальній, ні в резолютивній частині судо-
вого рішення, а в описовій частині повинен зазначити, в якій 
частині вимог судове рішення не оскаржується [48].

Прикладом є ухвала Вінницького апеляційного адміністра-
тивного суду від 11.03.2014 р. у справі № 127/14040/13-а за 
позовом ОСОБИ_1 до керівника Територіального центру со-
ціального обслуговування м. Вінниці, заступника керівника 
Територіального центру соціального обслуговування м. Ві-
нниці про зобов’язання надати інформацію та стягнення ко-
штів. Постановою Вінницького міського суду Вінницької 
області від 10 грудня 2013 р. позов задоволено частково. Не 
погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, позивач по-
дав апеляційну скаргу, в якій просить суд змінити постанову 
суду першої інстанції, додатково задовольнивши позов у від-
мовленій частині. Відповідно до ч. 1 ст. 195 КАС України, суд 
апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої 
інстанції в межах апеляційної скарги. Виходячи з наведеної 
норми, вимоги, що викладені в апеляційній скарзі, стосуються 
лише частини судового рішення щодо відмови позивачу у за-
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доволенні його позовних вимог, а також враховуючи, що від-
повідачами рішення в частині задоволення позовних вимог не 
оскаржується, суд апеляційної інстанції надає правову оцінку 
лише рішенню суду першої інстанції в частині рішення про 
відмову у задоволенні позовних вимог [48]. 

Суд апеляційної інстанції може вийти за межі доводів апе-
ляційної скарги у разі встановлення під час апеляційного про-
вадження порушень, допущених судом першої інстанції, які 
призвели до неправильного вирішення справи. Ці порушення 
можуть бути виявлені судом з власної ініціативи або про них 
можуть заявити особи, які беруть участь у справі, незалежно 
від того, чи подавали вони апеляційну скаргу.

Виходячи з принципу офіційного з’ясування усіх обставин, 
суд не лише має право, але й зобов’язаний вийти за межі дово-
дів апеляційної скарги, якщо виявив такі порушення, які стали 
причиною неправильного вирішення справи.

У випадку встановлення неправильного застосування норм 
матеріального права або порушення норм процесуального 
права, апеляційний суд перевіряє справу в повному обсязі та 
зобов’язаний мотивувати в постанові (ухвалі) вихід за межі 
доводів апеляційної скарги, проведення перевірки справи у 
повному обсязі.

Наприклад, постановою Вінницького апеляційного адміні-
стративного суду від 09.04.2014 р. у справі № 802/4648/13-а 
за позовом ОСОБИ_1 до військової частини А-1231 про ви-
знання протиправним скасування наказу та зобов’язання 
вчинення дій скасовано постанову Вінницького окружного 
адміністративного суду від 27.02.2014 р. в частині визнання 
протиправним та скасування наказу № 213 від 18.03.2013 р. та 
в цій частині прийнято нову постанову. Скасовуючи рішення 
суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції зазначив, що 
відповідно до статті 11 КАС України, за загальним правилом 
суд не може виходити за межі позовних вимог, тобто не може 
застосовувати інший спосіб захисту, ніж зазначив позивач у 
позовній заяві. Водночас, суд може вийти за межі правового 
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обґрунтування, зазначеного у позовній заяві, якщо вбачає по-
рушення інших законодавчих приписів, ніж ті, про які зазна-
чає позивач. Колегія суддів вважає можливим вийти за межі 
позовних вимог для повного захисту прав, свобод та інтересів 
позивача. Визначаючись відносно правомірності вимоги апе-
лянта щодо скасування рішення суду першої інстанції, яким 
задоволено позовні вимоги повністю, колегія суддів вважає, 
що наказ командира військової частини А-1231 № 213 від 
18.03.2013 р. “Про внесення змін до наказу командира військо-
вої частини А-1231 від 12.02.2013 р. № 124” не підлягає скасу-
ванню в частині невнесення ОСОБИ_1 до списку, зважаючи на 
те, що за своїм змістом дана позовна вимога є безпідставною, 
оскільки не вбачається можливим скасування акту в частині 
невнесених до нього даних. Таким чином, позивачем невірно 
обрано спосіб захисту прав, які він вважає порушеними. З ура-
хуванням вищевикладеного, колегія суддів дійшла висновку, 
що бездіяльність командира військової частини А-1231 щодо 
невнесення посади ОСОБИ_1 до списку штатних посад на ви-
плату щомісячної додаткової грошової винагороди наземних 
авіаційних спеціалістів, що забезпечують безпеку польотів лі-
таків та вертольотів, або зайняті технічним обслуговуванням і 
ремонтом літаків та вертольотів при прийнятті наказу № 213 
від 18.03.2013 р., необхідно визнати протиправною [48].

Не можна не звернути увагу на особливості процесуальних 
строків розгляду апеляційної скарги. Згідно з положеннями 
ст. 195–1 КАСУ “Строк розгляду апеляційної скарги” апеля-
ційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути роз-
глянута протягом одного місяця з дня постановлення ухвали 
про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга 
на ухвалу суду першої інстанції — протягом п’ятнадцяти днів 
з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного про-
вадження. У виняткових випадках, апеляційний суд за кло-
потанням сторони та з урахуванням особливостей розгляду 
справи може продовжити строк розгляду справи, але не більш 
як на п’ятнадцять днів, про що постановляє ухвала [34].
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Таким чином, перевірку доводів апеляційної скарги щодо 
незаконності, необґрунтованості судового рішення суд апеля-
ційної інстанції здійснює не протягом усього розгляду справи 
в апеляційному порядку, а лише під час розгляду апеляційної 
скарги. В усіх інших частинах судового засідання проводиться 
або підготовка до розгляду апеляційної скарги, створюються 
необхідні передумови, або обговорення, аналіз і оцінка вже до-
сліджених, перевірених доказів з метою досягнення кінцевих 
висновків щодо законності, обґрунтованості оскаржуваного 
судового рішення [10, с. 104].

Особливістю апеляційного провадження є те, що воно може 
здійснюватися у звичайній формі за загальними правилами, а 
також у порядку письмового провадження. 

У розумінні п. 10 ч. 1 ст. 3 КАС України письмове прова-
дження — це розгляд і вирішення адміністративної справи в 
суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції без виклику 
осіб, які беруть участь у справі, та проведення судового засі-
дання на основі наявних у суду матеріалів у випадках, встанов-
лених цим Кодексом.

Апеляційними адміністративними судами в порядку пись-
мового провадження розглянуто, відповідно, у 2009 р. — 244 206 
справ (52 %); у 2010 р. — 210 553 справи (68 %); у 2011 р. — 
774 069 справ (89 %); у 2012 р. — 987 363 справи (93 %). Наведе-
ні показники красномовно свідчать про те, що роль письмового 
провадження поступово збільшується. Застосування такого по-
рядку розгляду адміністративних справ є зручним як для осіб, 
які беруть участь у справі, так і для суду. Це, насамперед, пояс-
нюється тим, що кожна сторона зацікавлена у тому, щоб її права 
й інтереси були якомога швидше захищені та поновлені. Крім 
того, судовий розгляд справи в порядку письмового проваджен-
ня є складним інститутом адміністративного судочинства. Така 
процедура вирішення публічно-правових спорів застосовується 
лише у випадках, які прямо передбачені законом [64, с. 45].

Суд апеляційної інстанції може розглянути справу в поряд-
ку письмового провадження за наявними у справі матеріала-
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ми, якщо справу може бути вирішено на основі наявних у ній 
доказів, у разі:

•	 відсутності	 клопотань	від	усіх	осіб,	які	беруть	участь	у	
справі, про розгляд справи за їх участі;

•	 неприбуття	 жодної	 з	 осіб,	 які	 беруть	 участь	 у	 справі,	 у	
судове засідання, хоча вони були належним чином пові-
домлені про дату, час і місце судового засідання;

•	 подання	апеляційної	скарги	на	рішення	суду	першої	ін-
станції, які прийняті у порядку скороченого проваджен-
ня за результатами розгляду справ, передбачених п. 1, 2 
ч. 1 ст. 183–2 КАС України.

З аналізу ст. 197 КАСУ вбачається, що сутність письмового 
провадження, як форми розгляду апеляційної скарги, полягає 
в тому, що колегія суддів досліджує наявні матеріали у справі 
без проведення судового засідання та ухвалює на основі цих 
матеріалів судове рішення. При цьому, судове засідання про-
водиться на основі наявних у суді матеріалів. Це означає, що 
усі докази, заперечення, клопотання та необхідні документи 
подаються сторонами тільки в письмовому вигляді та до по-
чатку розгляду апеляційної скарги по суті.

Відповідно до п. 1 ч. 1. ст. 197 КАСУ, адміністративний суд 
апеляційної інстанції здійснює перевірку апеляційної скарги 
у письмовому проваджені у випадку, якщо особи, які беруть 
участь у справі, не заявили клопотання про розгляд справи за 
їхньою участю. Така позиція законодавця є цілком логічною, 
але у тому випадку, коли розгляд апеляційної скарги не вима-
гає дослідження нових доказів та обставин адміністративним 
судом апеляційної інстанції.

Як правильно зазначає Д. В. Роженко, варто звернути увагу 
на окремі правочинності осіб, що беруть участь у справі, якими 
їх наділено в апеляційному провадженні, з урахуванням осо-
бливостей розгляду справи в порядку письмового проваджен-
ня. Так, відповідно до ст. 192 КАС України особи, які беруть 
участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, 
якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси 
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чи обов’язки, будь-коли до закінчення апеляційного розгляду 
мають право приєднатися до апеляційної скарги, підтримав-
ши її вимоги. З приводу цього зауважмо, що оскільки розгляд 
справи в порядку письмового провадження не передбачає про-
ведення судового засідання, то особи можуть приєднатися до 
апеляційної скарги лише до початку розгляду справи [65].

Частина 4 ст. 193 КАС України передбачає, що особа, яка 
подала апеляційну скаргу, має право протягом усього часу 
розгляду справи відмовитися від неї повністю або частково. 
Слід наголосити, що це правило має виняток, що стосується 
випадків апеляційного розгляду справи в порядку письмово-
го провадження. Знову ж таки, це пов’язано з тим, що судове 
засідання не проводиться, а отже, особа, яка подала апеляцій-
ну скаргу, може відмовитися від неї лише до початку судового 
розгляду.

Згідно зі ст. 194 КАС України, позивач може відмовитися 
від адміністративного позову, а сторони можуть примиритися 
будь-коли до закінчення апеляційного розгляду. Як нам вбача-
ється, якщо справа розглядається апеляційним судом у пись-
мовому провадженні, то всі зазначені вище дії можуть бути 
вчинені тільки на етапі підготовки адміністративної справи до 
апеляційного розгляду. Це, безперечно, обумовлено тим, що 
судове засідання в його класичному розумінні не проводиться.

Письмове провадження в апеляційній інстанції передбачає 
вивчення колегією суддів апеляційної скарги, заперечень на 
неї, інших матеріалів, що є в адміністративній справі. При роз-
гляді справи у порядку письмового провадження головуючий 
доводить до відома складу колегії суддів, у якій справі та на 
рішення якого суду подана апеляційна скарга, що розглядаєть-
ся, з’ясовує питання про наявність самовідводів. Після цього 
суддя-доповідач доповідає зміст апеляційної скарги та ухва-
леного у справі судового рішення, зміст позицій інших осіб, 
які беруть участь у справі. Після обговорення запропонованих 
суддями пропозицій, колегія суддів відповідно до ст. 198–199 
КАСУ, ухвалює рішення [66].
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Під час апеляційного розгляду і вирішення справи у по-
рядку письмового провадження його фіксування за допомо-
гою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, 
оскільки в такому разі не проводиться судове засідання у розу-
мінні ст. 196 КАС і, відповідно, справа розглядається без участі 
секретаря. Про розгляд справи у порядку письмового прова-
дження суддя зазначає у вступній частині рішення. Якщо під 
час письмового провадження суд апеляційної інстанції дійде 
висновку про те, що справу необхідно розглядати у судовому 
засіданні (наприклад, у суді виникла необхідність заслухати 
осіб, які беруть участь у справі, допитати свідків чи заслуха-
ти експерта, призначити експертизу, витребувати та дослідити 
інші докази, крім тих, що наявні у справі), то суд призначає 
справу до апеляційного розгляду в судовому засіданні [67].

Останньою заключною стадією апеляційного провадження 
є стадія винесення рішення по справі, яка регулюється норма-
ми ст. 198–209 КАСУ.

Винесення рішення по справі є складною процесуальною 
стадією, яка включає в себе такі елементи: 1) нараду суддів з 
розв’язанням усіх питань, які підлягають вирішенню; 2) при-
йняття судового рішення шляхом голосування; 3) складання 
тексту судового рішення, тобто оформлення висновків суду 
апеляційної інстанції у письмовій формі у вигляді постанови 
або ухвали та підписання судового рішення; 4) проголошен-
ня судового рішення. Послідовність і належність дотриман-
ня правил ухвалення судових рішень забезпечують порядок 
останнього і визначають його сутність як процесуальної діяль-
ності суду [34, с. 175].

Характеризуючи дану стадію апеляційного провадження, 
теоретичний та практичний інтерес, на нашу думку, має дослі-
дження повноважень адміністративного суду апеляційної ін-
станції при винесенні та ухваленні рішення по справі, а також 
окремих проблем у правозастосуванні.

Результатом діяльності суду апеляційної інстанції та оцін-
ки його ефективності є правильне визначення висновку щодо 
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законності (обґрунтованості) рішення суду першої інстанції, 
що оскаржується. Суд апеляційної інстанції здійснює судовий 
контроль по відношенню до місцевого суду. Виходячи з цього, 
він має широке коло повноважень, які дозволяють запобігати 
порушенню законів й інших актів та нормалізувати діяльність 
підконтрольних суб’єктів [68, c. 465].

За наслідками розгляду апеляційної скарги, адміністратив-
ний суд апеляційної інстанції, відповідно до вимог ст. ст. 198–
208 КАСУ, повинен прийняти судове рішення. У наведених 
статтях КАСУ встановлено процесуальний порядок прийнят-
тя рішення адміністративним судом апеляційної інстанції, а 
також вимоги, що встановлені до судових рішень суду апеля-
ційної інстанції.

Стаття 198 КАСУ передбачає повноваження адміністратив-
ного суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апе-
ляційної скарги на постанову суду, а ст. 199 КАСУ визначає 
повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками роз-
гляду апеляційної скарги на ухвалу суду. 

Однак є певні особливості щодо розгляду апеляційних 
скарг на ухвали адміністративного суду першої інстанції. Так, 
у Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України 
від 06.03.2008 р. № 2 “Про практику застосування адміністра-
тивними судами окремих положень Кодексу адміністратив-
ного судочинства України під час розгляду адміністративних 
справ” суд апеляційної інстанції, скасовуючи ухвали про за-
лишення позовної заяви без руху та про повернення позовної 
заяви, не має повноважень постановляти ухвалу про відмову 
у відкритті провадження в адміністративній справі, оскільки 
така процесуальна дія належить до виключної компетенції 
суду першої інстанції [44].

Таким чином, після розгляду апеляційної скарги суд апе-
ляційної інстанції приймає постанови та (або) постановляє 
ухвали. Ухвалення та проголошення судового рішення ад-
міністративним судом апеляційної інстанції є самостійною 
стадією апеляційного провадження в адміністративному су-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92

дочинстві, яка закінчує етап судового розгляду апеляційної 
скарги. Саме на цій стадії підводиться підсумок судового роз-
гляду апеляційної скарги, остаточно вирішується питання 
законності та обґрунтованості судового рішення адміністра-
тивного суду першої інстанції, яке не набрало законної сили 
[34, с. 174].

Завдяки реалізації своїх повноважень апеляційний суд за-
безпечує виправлення судових помилок, які є наслідками не-
законності та необґрунтованості рішень суду першої інстанції. 
[60, с. 208].

Усі повноваження апеляційного суду можна поділити на 
дві групи: ті, що пов’язані зі скасуванням рішення, і які не 
пов’язані зі скасуванням рішення. 

Скасування рішення суду в апеляційному порядку є не 
санкцією щодо суду першої інстанції, а реалізацією апеляцій-
ною інстанцією своїх повноважень і виконанням нею своїх 
обов’язків, які належать до змісту правовідносин між судом 
апеляційної інстанції та особами, які беруть участь у справі. 
Суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується, і суд, 
який здійснює його перевірку, діють у єдиному публічному 
інтересі і мають спільну мету — вирішити спір, що виник між 
сторонами, на підставі закону. Також скасування рішення є 
певним класифікаційним критерієм, оскільки вся перевірочна 
та контрольна діяльність суду другої інстанції спрямована на 
встановлення наявності чи відсутності підстав для скасування 
рішення суду [69]. 

До повноважень, не пов’язаних зі скасуванням рішення 
адміністративного суду першої інстанції, законодавець від-
ніс право апеляційного суду залишити апеляційну скаргу без 
задоволення, а судове рішення без змін (п. 1 ч. 1 ст. 198, п. 1 
ч. 1 ст. 199 КАСУ), а також змінити судове рішення (п. 2 ч. 1 
ст. 198, п. 2 ч. 1 ст. 199 КАСУ). У першому випадку адміні-
стративний суд апеляційної інстанції визнає законність та об-
ґрунтованість судового рішення. Залишення рішення адміні-
стративного суду першої інстанції без змін означає, що судом 
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апеляційної інстанції не було виявлено суддівської помилки, 
судове рішення є законним і обґрунтованим, а захист за таким 
рішенням отримав саме той суб’єкт, який у цьому мав потребу 
(позивач або відповідач). 

У другому випадку реалізуються повноваження з частко-
вим вирішенням справи (зміна судового рішення адміністра-
тивного суду першої інстанції).

Наступні повноваження адміністративного суду апеляцій-
ної інстанції пов’язані із скасуванням судового рішення. Так, 
згідно з ч. 1 п. п. 3–5 ст. 198 КАСУ за наслідками розгляду апе-
ляційної скарги на постанову суду першої інстанції суд апеля-
ційної інстанції має право:

1) скасувати її та прийняти нову постанову суду;
2) скасувати постанову суду і залишити позовну заяву без 

розгляду або закрити провадження у справі;
3) визнати постанову суду нечинною і закрити проваджен-

ня у справі.
Згідно з ч. 1 п. 3–6 ст. 198 КАСУ за наслідками розгляду 

апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції суд апеля-
ційної інстанції має право:

1) скасувати ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому 
провадженню у справі, і направити справу для продо-
вження розгляду;

2) скасувати ухвалу суду і залишити позовну заяву без роз-
гляду або закрити провадження у справі;

3) визнати ухвалу суду нечинною і закрити провадження у 
справі;

4) скасувати ухвалу суду і постановити нову ухвалу.
Крім того, ч. 2 ст. 200 КАСУ передбачає вимогу про те, що 

не може бути скасовано правильне по суті рішення суду з од-
них лише формальних міркувань.

На нашу думку, правильним по суті рішення є в тому ви-
падку, коли воно відповідає вимогам законності й обґрунтова-
ності, оскільки при порушенні останніх рішення суду першої 
інстанції підлягає зміні або скасуванню. У випадку порушен-
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ня інших вимог, які ставляться до судового рішення (чіткість, 
ясність), останні можуть бути виправлені тим судом першої 
інстанції, який розглянув справу по суті, а не апеляційним 
судом. У юридичній літературі зазначається, що норму про-
цесуального права щодо заборони скасування правильного і 
справедливого по суті рішення з одних лише формальних мір-
кувань не можна розширено тлумачити. Вбачається, рішення 
суду слід залишати без змін за наявності незначних порушень 
закону, які були усунуті при розгляді справи місцевим судом, 
або ж таких, які можуть бути виправлені судом першої чи апе-
ляційної інстанції. Це стосується випадків, коли такі недоліки 
не призводять до порушення основних принципів цивільного 
процесуального права, охоронюваних законом прав та інте-
ресів осіб, які беруть участь у справі. Крім того, такими недо-
ліками можуть бути: сплата судового збору після відкриття 
цивільної справи, відсутність у позовній заяві підпису позива-
ча (коли він брав участь у справі та підтримував свої вимоги), 
відсутність підпису в журналі судового засідання секретаря 
або судді, невідповідність дат у журналі судового засідання 
та в рішенні суду, помилки у визначенні даних про сторони, 
необговорення відводу, коли підстави для цього відсутні [33, 
с. 871–872].

Підставами для скасування постанови або ухвали суду пер-
шої інстанції та ухвалення нового рішення є:

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

2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, 
які суд першої інстанції вважає встановленими;

3) невідповідність висновків суду обставинам справи;
4) порушення норм матеріального або процесуального пра-

ва, що призвело до неправильного вирішення справи 
або питання, а так само розгляд і вирішення справи не-
повноважним судом; участь в ухваленні постанови судді, 
якому було заявлено відвід на підставі обставин, які ви-
кликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його 
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відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтова-
ною; ухвалення чи підписання постанови не тим суддею, 
який розглянув справу.

Як підстава для скасування судового рішення — неповне 
з’ясування судом обставин, що мають значення для справи, 
пов’язана з неправильним визначенням судом першої інстан-
ції предмета доказування — кола матеріально-правових фак-
тів. Реалізація вказаної підстави для скасування рішення суду 
першої інстанції може мати місце у випадку неякісного прове-
дення провадження у справі до судового розгляду. Скасуван-
ня рішення за зазначеною підставою може мати місце також 
при неналежній оцінці доказів, що мають значення для пра-
вильного розгляду цивільної справи. Скасовуючи рішення у 
зв’язку з неповним з’ясуванням обставин, що мають значен-
ня для справи, суд апеляційної інстанції повинен дати оцінку 
тому, яке значення для винесення рішення могло б мати вста-
новлення того чи іншого факту. Якщо встановлення такого 
факту не могло привести суд до іншого кінцевого висновку, то 
рішення суду першої інстанції не повинно скасовуватись [33, 
с. 871–872].

У справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу 
Херсонського окружного адміністративного суду від 20 жов-
тня 2011 р. (про залишення позовної заяви без розгляду) за 
адміністративним позовом ОСОБИ_1 до Херсонської міської 
територіальної громади, Херсонського міського голови Саль-
до Володимира Васильовича, Херсонського державного бюро 
технічної інвентаризації про визнання нечинним та скасуван-
ня розпорядження і зобов’язання вчинити певні дії, суд апе-
ляційної інстанції скасував постанову адміністративного суду 
першої інстанції з підстав неповного з’ясування обставин, що 
мають значення для справи. 

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали та 
доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить висновку 
про необхідність її часткового задоволення з наступних під-
став. 
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Залишаючи адміністративний позов без розгляду, суд пер-
шої інстанції виходив з того, що необізнаність про існування 
оскарженого рішення не є підставою для поновлення встанов-
леного строку для звернення до адміністративного суду.

Колегія суддів не може погодитися з таким висновком суду, 
оскільки згідно ч. 2 ст. 99 КАС України, перебіг строку звер-
нення до суду починається з моменту, коли особа дізналася або 
повинна була дізнатися про порушення своїх прав.

З матеріалів адміністративного позову вбачається, що по-
зивач оскаржує розпорядження Херсонського міського голови 
від 15 серпня 2003 р., про яке він дізнався з листа від 22 верес-
ня 2011 року.

До суду позивач звернувся у жовтні 2011 р., тобто в шести-
місячний строк.

Приймаючи до уваги викладене, колегія суддів погоджу-
ється з доводами апеляційної скарги про неповне з’ясування 
судом обставин справи, що мають значення для справи, а тому 
оскаржувана ухвала постановлена передчасно.

За таких обставин ухвала суду підлягає скасуванню, а мате-
ріали справи направленню до суду першої інстанції для продо-
вження розгляду [70].

Недоведеність обставин, що мають значення для справи, 
які суд вважав встановленими, згідно з Постановою Пленуму 
Верховного Суду України “Про судову практику розгляду ци-
вільних справ в апеляційному порядку” від 24.10.2008 р. № 12, 
має місце у випадках зазначення у судовому рішенні певних 
обставин (фактів), які не підтверджені доказами, їх недостат-
ність, недостовірність та (або) суперечливість, відсутність мо-
тивів прийняття чи неприйняття доказів, тощо [71].

Відмінність необґрунтованості судового рішення у вигляді 
недоведеності обставин, які мають значення для справи, від та-
кого виду необґрунтованості, як неповне з’ясування обставин, 
що мають значення для справи, полягає в тому, що в першому 
випадку суд першої інстанції, правильно визначивши предмет 
доказування та визнавши встановленими істотні по справі об-
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ставини (юридичні факти матеріального права), не навів до-
статньо доказів щодо їх існування. У другому ж випадку суд, 
поряд із неповним з’ясуванням обставин справи, не визна-
чив предмет доказування за колом цих обставин. У випадку 
обґрунтування висновків суду на недостатньо досліджених і 
неналежно оцінених ним доказах рішення суду не може бути 
визнане законним та обґрунтованим і підлягає скасуванню. У 
рішенні суд повинен дати належну оцінку доказам або зазна-
чити причини, з яких він не взяв їх до уваги [33, с. 871–872].

Наприклад, ухвалою Окружного адміністративного суду 
м. Києва від 31 січня 2012 р. провадження у справі за адмі-
ністративним позовом ВАТ “Київмедпрепарат”до СДПІ у 
м. Києві по роботі з великими платниками податків, третя осо-
ба — ТОВ “Хімічні технології”, про визнання протиправним та 
скасування податкового повідомлення-рішення — було зупи-
нено. На вказану ухвалу суду позивач подав апеляційну скаргу, 
в якій просить її скасувати та повернути справу до суду першої 
інстанції для продовження розгляду. Дослідивши матеріали 
справи, колегія суддів вирішила, що апеляційна скарга позива-
ча підлягає задоволенню виходячи з наступного. З матеріалів 
справи вбачається, що підставою для зупинення провадження 
у вказаній адміністративній справі став розгляд криміналь-
ної справи № 80–0264 за фактом фіктивного підприємництва 
ТОВ “Хімічні технології”, за ознаками злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України. На думку суду 
першої інстанції, дана обставина унеможливлює продовження 
розгляду даної адміністративної справи до вирішення кримі-
нальної справи № 80–0264. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 156 Ко-
дексу адміністративного судочинства України — суд зупиняє 
провадження у справі за неможливості розгляду цієї справи 
до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку кон-
ституційного, адміністративного, цивільного, господарського 
чи кримінального судочинства — до набрання законної сили 
судовим рішенням в іншій справі. Між тим, на дату винесен-
ня оскаржуваної ухвали Окружного адміністративного суду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98

м. Києва щодо порушеної кримінальної справи № 80–0264 
органами дізнання вживалися оперативно-розшукові заходи. 
Враховуючи ту обставину, що кримінальна справа № 80–0264 
стосовно TOB “Хімічні технології” не перебуває у стадії кри-
мінального судочинства, підстави для зупинення проваджен-
ня у справі 2а-16398/11/2670 із застосуванням п. 3 ч. 1 ст. 156 
КАС України відсутні. Крім того, в оскаржуваній ухвалі судом 
першої інстанції не наведено переконливих обставин, які б 
унеможливлювали розгляд даної адміністративної справи до 
вирішення по суті кримінальної справи № 80–0264. Отже, су-
дом першої інстанції неповно з’ясовані обставини, які мають 
значення для справи, недоведені обставини, що мають значен-
ня для справи, які суд вважав встановленими, що в кінцевому 
призвело до порушення норм процесуального права, які при-
звели до неправильного вирішення питання. Таким чином, 
ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва від 31 січ-
ня 2012 р. підлягає скасуванню як така, що постановлена з по-
рушенням норм процесуального права [72].

Відповідно до ст. 204 КАС України — підставами для ска-
сування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому про-
вадженню у справі, і направлення справи для продовження 
розгляду до суду першої інстанції, зокрема, є недоведеність 
обставин, що мають значення для справи, які суд першої ін-
станції вважає встановленими. У зв’язку з вищевикладеним, 
Київський апеляційний адміністративний суд дану скаргу за-
довольнив [72].

Невідповідність висновків суду обставинам справи вважа-
ється у тому разі, якщо останні встановлені судом повно та 
правильно, проте висновки з установлених обставин зроблено 
неправильно.

Порушення або неправильне застосування матеріального 
чи процесуального права має місце у разі застосування закону, 
який не поширюється на ці правовідносини, або не застосова-
но закон, який підлягав застосуванню, унаслідок неправильної 
юридичної кваліфікації правовідносин або неправильного ви-
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тлумаченого закону, який хоч і підлягав застосуванню, проте 
його зміст і сутність сприйнято неправильно через розширене 
чи обмежене тлумачення.

Наприклад, розглянувши в порядку письмового прова-
дження в місті Одесі адміністративну справу за апеляційною 
скаргою Управління пенсійного фонду України в Генічеському 
районі Херсонської області на постанову Генічеського район-
ного суду Херсонської області від 25.02.2011 р. по справі за по-
зовом ОСОБА_2 до Управління пенсійного фонду Украї ни в 
Генічеському районі Херсонської області про стягнення недо-
плаченої щомісячної державної соціальної допомоги дітям ві-
йни, Одеський апеляційний адміністративний суд установив, 
09.02.2011 р. ОСОБА_2 звернувся до Генічеського районного 
суду Херсонської області з позовом до Управління пенсійного 
фонду України в Генічеському районі Херсонської області про 
стягнення недоплаченої щомісячної державної соціальної до-
помоги як дитині війни за період з 01.01.2006 р. по 31.01.2011 р. 
в сумі 7217,10 грн постановою Генічеського районного суду 
Херсонської області від 25.02.2011 р. позов ОСОБА_2 задо-
волено. 

28 лютого 2011 р. Управлінням пенсійного фонду України 
в Генічеському районі Херсонської області подано апеляцій-
ну скаргу на вказану постанову Генічеського районного суду  
Херсонської області. Апелянт посилається на порушення 
судом першої інстанції норм процесуального і матеріально-
го права, у зв’язку з чим ставиться питання про скасування 
постанови Генічеського районного суду Херсонської області 
від 25.02.2011 р. та ухвалення нового рішення, яким відмо-
вити ОСОБІ_2 у задоволенні позову. Заслухавши суддю-
доповідача, розглянувши матеріали справи та перевіривши 
доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до ви-
сновку, що апеляційна скарга відповідача підлягає частко-
вому задоволенню з наступних підстав. У 2010 р. дія ст. 6 
Закону України “Про соціальний захист дітей війни” не 
призупинялась, а положення Постанови Кабінету Міністрів 
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України від 28.05.2008 р. № 530, які суперечать цьому Закону, 
не можуть бути застосовані, оскільки мають меншу юридич-
ну силу, ніж норми Закону. Зважаючи на зазначене, позовні 
вимоги підлягають частковому задоволенню з 09.08.2010 р. 
по 31.01.2011 р. [73].

Отже, у цьому випадку судом було застосовано закон, який 
не підлягав застосуванню. Тому рішення адміністративного 
суду було скасовано та ухвалено нове рішення.

Однією із підстав скасування судового рішення адміністра-
тивного суду першої інстанції є ухвалення чи підписання по-
станови не тим суддею, який розглянув справу. 

На нашу думку, існування такого положення не мож-
на вважати обґрунтованим. Викликає сумнів, чи підлягає 
обов’язковому скасуванню рішення суду, якщо матеріали ад-
міністративної справи було проаналізовано об’єктивно, повно, 
всебічно, але з якихось причин не підписано тим суддею. Тож 
підписання рішення не тим суддею насправді є правомірною 
підставою для його перегляду в апеляційному порядку, однак 
чи не буде затягуванням справи обов’язкового скасування су-
дового рішення адміністративного суду першої інстанції у ви-
падку, якщо воно є законним і обґрунтованим?

Тому вважаємо за доречне закріпити в КАСУ, що підписан-
ня судового рішення не тим суддею не можна вважати підста-
вою для обов’язкового скасування судового рішення.

Цікавим є зарубіжний досвід правового регулювання по-
вноважень суду апеляційної інстанції в інших країнах. На-
приклад, Адміністративно-процесуальний кодекс Грузії від 
23.07.1999 р. [74], що набрав чинності з 1 січня 2000 року, вза-
галі не регулює повноваження суду апеляційної інстанції та 
порядок розгляду апеляційної скарги. Неврегульованими є 
положення щодо строків розгляду скарги, прав та обов’язків 
сторін, меж перегляду тощо. У ст. 34 “Допустимість апеляцій-
ної та касаційної скарги” цього Кодексу визначено категорії 
справ, за якими суддя одноособово може розглядати апеляцій-
ні скарги. 
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Дуже схожими з положеннями розділу 4 глави 1 КАСУ є 
процесуальні норми проекту Адміністративного процесуаль-
ного кодексу Республіки Казахстан [75]. На відміну від вимог 
ст. 195 КАСУ, повноваження адміністративного суду апеля-
ційної інстанції республіки Казахстан щодо розгляду апеля-
ційної скарги інші. Так, адміністративний суд апеляційної 
інстанції Республіки Казахстан (ст. 231) перевіряє законність 
та обґрунтованість судового рішення у повному обсязі, оцінює 
всі докази, наявні у справі, а також нові докази, які надали сто-
рони під час апеляційного провадження. Окремою ст. 239 ви-
значена процедура судових дебатів. Так, згідно з цією статтею 
проекту Адміністративного процесуального кодексу Республі-
ки Казахстан після розгляду справи по суті головуючий оголо-
шує судові дебати, які здійснюються за правилами ст. 179 про-
екту Адміністративного процесуального кодексу Республіки 
Казахстан. Згідно зі ст. 242 проекту Адміністративного про-
цесуального кодексу Республіки Казахстан адміністративний 
суд апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної 
скарги має право: 1) залишити рішення без змін, а скаргу без 
розгляду; 2) змінити рішення суду першої інстанції; 3) скасу-
вати судове рішення повністю або частково, а також закрити 
провадження у справі або залишити заяву без розгляду; 4) ска-
сувати рішення суду першої інстанції та винести нове рішен-
ня; 5) відмінити рішення суду першої інстанції повністю або 
в частині, направити справу на новий розгляд до суду першої 
інстанції, якщо допущені процесуальні помилки неможливо 
усунути при розгляді апеляційної скарги [75].

Питання підстав, за якими адміністративний суд апеляцій-
ної інстанції приймає те чи інше рішення за наслідками роз-
гляду апеляційної скарги у проекті Адміністративного про-
цесуального кодексу Республіки Казахстан неврегульовані. 
Недоліком цього проекту Кодексу, на нашу думку, є існуван-
ня права суду апеляційної інстанції направити на повторний 
розгляд справи до суду першої інстанції. На наш погляд, це не 
сприяє оперативності судового адміністративного процесу. 
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На відміну від України, у Німеччині право на апеляцію 
може бути реалізоване лише при наявності достатніх вагомих 
підстав. Апеляція має бути законна та обґрунтована. 

Параметри, у межах яких приймається рішення, наскіль-
ки законна апеляція, задані у параграфі 124 абз. 2 VwGO. 
Якщо заява на апеляцію подана у встановлені строки, то 
тим самим зупиняється рішення суду. Поряд з передумо-
вами, які встановлює параграф 124 абз. 2 VwGO щодо за-
конності апеляції, апеляція є допустимою лише тоді, коли 
заявник апеляції обґрунтовує фактами, що він обмежений 
(обтяжений) рішенням, що оспорюється. Таке обтяження 
проявляється завжди, коли особі, якою подається апеляція, 
було відмовлено рішенням адміністративного суду повніс-
тю або частково у задоволенні прохання. Апеляція проти рі-
шення суду першої інстанції завжди є обґрунтованою, якщо 
рішення суду формально або за своїм змістом є протиправ-
ним, у зв’язку з чим позивачу завдана шкода. Подальшими 
причинами, які можуть свідчити про обґрунтованість апе-
ляції, є суттєві порушення процесуального законодавства 
[76, с. 253–254]. 

Відсутнім є інститут апеляції в адміністративному судо-
чинстві Вірменії. Згідно з Кодексом адміністративного судо-
чинства Вірменії від 28.11.2007 р. перегляд судових рішень 
здійснюється шляхом подання касації на судове рішення 
адміністративного суду першої інстанції, а також у зв’язку з 
нововиявленими обставинами. Кодекс адміністративного су-
дочинства Вірменії не регулює й питання, пов’язані з касацій-
ним провадженням. Стаття 118 Кодексу адміністративного су-
дочинства Вірменії перегляд судового рішення у касаційному 
порядку здійснюється за правилами Цивільного процесуаль-
ного кодексу Республіки Вірменія [77]. 

Адміністративно-процесуальним кодексом Азербайджан-
ської Республіки апеляційне провадження врегульоване Гла-
вою Х, яка має деякі схожі положення з розділом 4 глави 1 
КАСУ — щодо сторін апеляційного провадження, меж пере-
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гляду апеляційної скарги, видів судових рішень, які можуть 
бути оскаржені в апеляційному порядку, дій суду апеляційної 
інстанції щодо відкриття апеляційного провадження. Інші пи-
тання щодо підготовки справи до судового розгляду, пов’язані 
з процедурою судового розгляду апеляційної скарги та вине-
сення рішення по справі практично неврегульовані. 

Так, згідно з п. 87.5 ст. 87 Адміністративно-процесуального 
кодексу Азербайджанської Республіки рішення по скарзі при-
ймається судом апеляційної інстанції в усному порядку. За 
наслідками розгляду справи суд апеляційної інстанції (п. 87.6 
ст. 87 Адміністративно-процесуального кодексу Азербайджан-
ської Республіки) може прийняти таке рішення: залишити 
рішення суду першої інстанції без змін, змінити його повніс-
тю або частково та прийняти нове рішення по справі. Викли-
кають певну цікавість положення ст. 89 Адміністративно-
процесуального кодексу Азербайджанської Республіки, якими 
встановлено 30 денний термін набрання законної сили судо-
вим рішенням суду апеляційної інстанції [78].

Цікавими і такими, що заслуговують на можливість ім-
плементації у вітчизняне законодавство, є положення Закону 
Литовської Республіки “Про провадження в адміністратив-
них справах” від 14.01.1999 р. які регулюють інститут приєд-
нання до апеляційної скарги. Стаття 133 Закону Литовської 
Республіки “Про провадження в адміністративних справах” 
від 14.01.1999 р. особи, які мають право на подачу апеляційної 
скарги, можуть приєднатися до неї, але до початку розгляду 
справи по суті, право приєднатися до апеляційної скарги ма-
ють особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не 
брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні пра-
ва, свободи, інтереси чи обов’язки, у будь-який час до закін-
чення апеляційного розгляду. Недостатньо врегульованими у 
цьому кодексі є питання, пов’язані з реалізацією окремих прав 
учасників провадження, а саме права доповнення апеляційної 
скарги, право на примирення сторін та відмови від апеляцій-
ної скарги [79].
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Отже, аналіз процесуальних норм, які регулюють апеля-
ційне провадження в адміністративному судочинстві Грузії, 
Казахстану, Вірменії, Німеччини, Азербайджану та Литви до-
зволяють зробити деякі узагальнення. 

Проаналізовані процесуальні положення адміністративних 
кодексів даних країн свідчать, що інститут апеляції має єдину 
мету — перевірка законності та обґрунтованості судового рі-
шення суду першої інстанції, але процесуальний порядок такої 
перевірки у різних країнах врегульований по-різному.

Так, не можна не зазначити на тому, що у вітчизняному 
законодавстві, на відміну від відповідних положень адмі-
ністративно-процесуальних кодексів Грузії, Казахстану, Вір-
менії, Німеччини, Азербайджану та Литви, апеляційне про-
вадження врегульовано на високому рівні, повно та всебічно 
регулюються питання, пов’язані з реалізацією права на апеля-
ційне оскарження, діяльність адміністративного суду по роз-
гляду апеляційної скарги та винесення рішення. 

Позитивними моментами, на які можна звернути увагу і 
які можуть бути імплементовані у вітчизняне законодавство є: 
1) норми проекту Адміністративного процесуального кодексу 
Республіки Казахстан, які наділяють адміністративний суд апе-
ляційної інстанції правом застосовувати заходи адміністратив-
ної відповідальності до суб’єкта владних повноважень, який не 
виконує окрему ухвалу суду; 2) Закону Литовської Республіки 
“Про провадження в адміністративних справах” від 14.01.1999 р., 
які надають право приєднатися до апеляційної скарги особам, 
які не брали участі у справі, але суд вирішив питання про пра-
ва та обов’язки; 3) Адміністративно-процесуального кодексу 
Азербайджанської республіки, які окремою статтею (ст. 83) за-
кріплюють коло ухвал адміністративного суду першої інстанції, 
які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. 

Отже, проведене дослідження дає можливість схарактери-
зувати перегляд судових рішень апеляційним судом як універ-
сальний спосіб усунення судових помилок. Універсальність 
полягає в тому, що: 1) у такий спосіб можуть бути виправлені 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105

будь-які помилки суду першої інстанції, на відміну від усунен-
ня судом першої інстанції власних помилок, яке може мати 
місце тільки у випадках, передбачених законом; 2) можуть 
бути усунені помилки щодо вирішення спору по суті. Крім 
того, у порівнянні із усуненням судових помилок судом пер-
шої інстанції апеляційний розгляд можна характеризувати як 
більш дієвий, тому що рішення апеляційного суду набирають 
законної сили одразу після їх проголошення, за винятком ви-
падків, встановлених КАС України [80, с. 159]. 

Враховуючи викладене, ми дійшли висновку, що адміні-
стративний суд апеляційної інстанції є суб’єктом самостійної 
відокремленої процесуальної діяльності і має відповідні по-
вноваження, під якими ми пропонуємо розуміти сукупність 
прав та обов’язків, які спрямовані на здійснення, у межах 
закону, визначених процесуальних дій щодо розгляду і вирі-
шення апеляційної скарги на судове рішення адміністратив-
ного суду першої інстанції, яке не набрало законної сили.

Аналізуючи повноваження суду апеляційної інстанції слід 
зазначити, що вони мають певні особливості, які обов’язково 
мають враховуватися при розгляді справи апеляційним адмі-
ністративним судом, оскільки мета діяльності суду апеляцій-
ної інстанції — усунення суддівської помилки. 

Апеляційний перегляд постанов судді у справах про адміні-
стративні правопорушення, як уже зазначалося, є системним 
явищем і відбувається у межах таких процесуальних стадій:

•	 відкриття	апеляційного	провадження;
•	 підготовка	справи	до	судового	розгляду;
•	 судовий	розгляд	апеляційної	скарги	по	суті;
•	 винесення	рішення	по	справі.
Апеляційна скарга у день її надходження має бути зареє-

стрована в порядку, встановленому законодавством, з вико-
ристанням автоматизованої системи документообігу. 

Аналізуючи положення глави 24 КУпАП слід зауважити, 
що стадія відкриття апеляційного провадження нормами цьо-
го кодексу не врегульована.
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Як зазначається у Постанові Пленуму Верховного Суду 
України “Про практику розгляду судами скарг на постанови у 
справах про адміністративні правопорушення”, справи по скар-
гах на постанови про накладення адміністративних стягнень 
розглядаються за загальними правилами цивільного процесу із 
встановленими законодавством України винятками. До таких 
винятків належить недопустимість касаційного оскарження і 
касаційного опротестування рішень. Враховуючи, що умови та 
порядок застосування заходів адміністративного стягнення ви-
значені законом, затвердження мирової угоди в справах даної 
категорії не може мати місця [52]. Хоча закон не забороняє особі, 
яка подала апеляційну скаргу, відмовитися від скарги.

За загальним правилом, у разі, якщо апеляційна скарга не 
відповідає встановленим вимогам, суд апеляційної інстанції 
повинен залишити справу без руху, прийняти ухвалу, в якій 
повинен бути встановлений строк для приведення заяви у від-
повідність до вимог закону. 

Завершення стадії відкриття апеляційного провадження 
має фіксуватися відповідною ухвалою суду апеляційної ін-
станції. За загальним правилом, після отримання апеляційної 
скарги та матеріалів адміністративної справи, суд апеляційної 
інстанції зобов’язаний прийняти одне із таких рішень: 1) від-
крити провадження у справі; 2) залишити апеляційну скаргу 
без руху; 3) повернути апеляційну скаргу; 4) відмовити у від-
критті провадження у справі.

Слід зауважити, що від дати реєстрації апеляційної скарги в 
суді апеляційної інстанції до дати прийняття рішення у справі 
має сплинути 20 днів згідно з ч. 4 ст. 294 КУпАП. Упродовж 
цього строку суд апеляційної інстанції має відкрити прова-
дження у справі, провести судове засідання і ухвалити відпо-
відне судове рішення.

У зв’язку з тим, що у КУпАП неврегульованими є питання 
дій суду та інших учасників апеляційного провадження на ета-
пі його відкриття, тому варто внести відповідні доповнення до 
КУпАП, якими врегулювати цю діяльність.
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Так, пропонуємо доповнити ч. 4 ст. 294 КУпАП положення-
ми такого змісту:

Отримавши апеляційну скаргу суддя апеляційного суду 
протягом трьох днів після надходження справи вирішує пи-
тання про відкриття апеляційного провадження.

Суддя апеляційного суду, встановивши, що апеляційну 
скаргу подано без додержання вимог ст. 288–1 КУпАП, по-
становляє ухвалу про залишення справи без руху, у якій за-
значаються недоліки апеляційної скарги, спосіб їх усунення і 
встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Ко-
пія ухвали про залишення апеляційної скарги без руху невід-
кладно надсилається особі, яка з нею звернулася.

Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, 
якщо вона подана після закінчення строків, установлених ч. 2 
ст. 294 КУпАП, і особа, яка її подала, не порушує питання про 
поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у за-
яві, визнані неповажними. Якщо заяву не буде подано особою 
в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення 
строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажни-
ми, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного про-
вадження.

Підготовка справи до апеляційного розгляду включає в 
себе низку процесуальних етапів, які складаються з таких про-
цесуальних дій суду: з’ясування складу учасників адміністра-
тивного процесу; надсилання копій ухвал суду про відкриття 
апеляційного провадження особам, які беруть участь у спра-
ві. Крім того, суддя апеляційного суду має з’ясувати обстави-
ни, на які посилаються особи, які беруть участь у справі, як 
на підставу своїх вимог і заперечень; з’ясувати обставини, які 
визнаються і які заперечуються особами, які беруть участь у 
справі. На цьому етапі вирішуються письмові клопотання осіб, 
які беруть участь у справі, а також інші питання, необхідні для 
апеляційного розгляду справи. Крім того, апеляційний суд 
повідомляє про дату, час і місце судового засідання особу, яка 
подала скаргу, інших осіб, які беруть участь у провадженні у 
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справі про адміністративне правопорушення, не пізніше, ніж 
за три дні до початку судового засідання.

Аналізуючи процесуальну діяльність суду апеляційної ін-
станції на етапі судового розгляду справи, слід зазначити, що 
згідно з ч. 5 ст. 294 КУпАП неявка в судове засідання особи, 
яка подала скаргу, інших осіб, які беруть участь у провадженні 
у справі про адміністративне правопорушення, не перешко-
джає розгляду справи, крім випадків, коли є поважні причини 
неявки або в суді відсутня інформація про належне повідо-
млення цих осіб.

Крім того, апеляційний суд переглядає справу в межах апе-
ляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений до-
водами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде 
встановлено неправильне застосування норм матеріального 
права або порушення норм процесуального права. Апеляцій-
ний суд може дослідити нові докази, які не досліджувалися 
раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого 
суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом.

Під час судового розгляду справи апеляційний суд пови-
нен з’ясувати, чи правильно було оцінено рішення суб’єкта 
владних повноважень судом першої інстанції. Для цього 
суд апеляційної інстанції з’ясовує, чи прийнято таке рі-
шення: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами України; 2) з 
використанням повноваження з метою, з якою воно на-
дано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обста-
вин, що мають значення для його прийняття; 4) безсто-
ронньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо;  
7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запо-
бігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зо-
крема, з дотриманням необхідного балансу між будь-якими 
несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів 
особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення; 
9) з урахуванням права особи на участь у процесі його при-
йняття; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку [51].
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У довідці Вищого адміністративного суду України від 
29 січня 2010 р. зазначено, що, вирішуючи скарги на постанови 
у справах про адміністративні правопорушення, судам слід до-
сліджувати питання щодо компетентності органу (посадової 
особи) розглядати конкретну справу та застосовувати той чи 
інший захід стягнення. Під час розгляду досліджуваних справ 
необхідно встановлювати наявність всіх елементів складу 
адміністративного правопорушення, тобто об’єкта, суб’єкта, 
об’єктивної та суб’єктивної сторони. Необхідно враховува-
ти, що обов’язковою складовою суб’єктивної сторони є вина 
особи у здійсненні правопорушення. Для цього суди повинні 
перевіряти законність та обґрунтованість складання прото-
колу, постанови та досліджувати, чи було дотримано поря-
док притягнення особи до адміністративної відповідальності, 
чи не пропущено строки, встановлені для розгляду справи 
та накладення стягнення, чи виконано вимоги закону щодо 
обов’язкової присутності особи при розгляді її справи та своє-
часного повідомлення цієї особи про місце та дату її розгляду 
[51]. Суд зобов’язаний також з’ясувати: 1) чи мали місце обста-
вини, якими обґрунтовано вимоги та заперечення, та якими 
доказами їх підтверджено; 2) чи є інші фактичні дані, які ма-
ють значення для вирішення справи, та докази на їх підтвер-
дження; 3) яку правову норму належить застосувати до цих 
правовідносин; 4) чи належить задовольнити позовні вимоги 
або відмовити в їх задоволенні; 5) як розподілити між сторо-
нами судові витрати; 6) чи є підстави допустити негайне ви-
конання постанови; 7) чи є підстави для скасування заходів 
забезпечення адміністративного позову [30, с. 83]. 

Досліджуючи питання апеляційного провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення не можна не звер-
нути увагу на особливості принципів судочинства та їх засто-
сування при розв’язанні даної категорії справ. Ці принципи 
мають певні особливості і відрізняються від принципів апе-
ляційного провадження в адміністративному судочинстві, пе-
редбачених у КАСУ.
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У зв’язку з цим, слушними є висновки В. Б. Русанової, яка 
до принципів судового провадження за скаргами (позовними 
заявами) щодо постанов у справах про адміністративні право-
порушення відносить: 1) верховенство права; 2) законність; 
3) гарантованість права на правову допомогу; 4) здійснення 
провадження державною мовою і забезпечення права корис-
туватися рідною мовою; 5) гласність; 6) рівність учасників 
провадження перед законом і судом; 7) змагальність сторін, 
диспозитивність і офіційне з’ясування обставин у справі; 
8) презумпція невинуватості фізичної особи; 9) покладення 
обов’язку доказування правомірності постанови на суб’єкта її 
винесення; 10) обов’язковість судових рішень. При цьому вона 
зазначає, що у досліджуваній нами категорії справ відсутній 
принцип забезпечення апеляційного і касаційного оскаржен-
ня [30, с. 101–102]. І це не випадково, адже згідно з положен-
нями ч. 10 ст. 298 КУпАП, постанова апеляційного суду наби-
рає законної сили негайно після її винесення, є остаточною і 
оскарженню не підлягає. 

За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної 
інстанції має право: 1) залишити апеляційну скаргу без задо-
волення, а постанову без змін; 2) скасувати постанову та за-
крити провадження у справі; 3) скасувати постанову та при-
йняти нову постанову; 4) змінити постанову.

Аналіз перегляду постанов суду у справах про адміністра-
тивні правопорушення апеляційними судами свідчить: що у 
першому півріччі 2013 р. було оскаржено 7301 постанову суд-
ді у справах про адміністративні правопорушення, серед яких 
2047 постанов було скасовано, а 1206 замінено. У першому 
півріччі серед 6076 розглянутих постанов суду у справах про 
адміністративні правопорушення апеляційним судом 2010 
було скасовано, а 949 замінено. У першому півріччі 2015 р. се-
ред 5143 розглянутих постанов судді у справах про адміністра-
тивні правопорушення 1411 було скасовано, а 696 замінено. 
Аналіз статистичних даних, наведених вище свідчить, що апе-
ляційними судами залишаються без змін 60 % постанов суду 
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у справах про адміністративні правопорушення, які оскаржу-
ються в адміністративному порядку, приблизно 40 % таких по-
станов скасовуються або змінюються [22; 23; 24].

У зв’язку з цим, хотілося б зупинитися на повноваженнях 
суду апеляційної інстанції, внаслідок реалізації яких постано-
ва суду першої інстанції скасовується або змінюється. 

Однією з груп повноважень апеляційного суду за наслід-
ками розгляду апеляційної скарги є заміна або скасування 
постанови судді у справі про адміністративне правопорушен-
ня. Реалізуючи повноваження щодо зміни чи скасування по-
станови судді у справах про адміністративні правопорушення 
суд апеляційної інстанції повинен розв’язати такі питання: 
1) про винуватість особи, яка притягується до адміністратив-
ної відповідальності; 2) про вид стягнення, який було накла-
дено судом першої інстанції. Як випливає зі змісту ч. 9 ст. 294 
КУпАП, у разі зміни постанови в частині накладення стяг-
нення, в межах, передбачених санкцією статті КУпАП, воно 
не може бути посилено. У зв’язку з цим ми можемо припус-
тити, що суд апеляційної інстанції може прийняти рішення 
про заміну накладеного адміністративного стягнення судом 
першої інстанції у бік його пом’якшення. На нашу думку, ре-
алізація такого повноваження цілком узгоджується з припи-
сами ч. 2 ст. 8 КУпАП. 

Реалізуючи повноваження щодо зміни чи скасування по-
станови судді у справах про адміністративні правопорушення, 
суд апеляційної інстанції також може вирішити питання про 
скасування чи заміну постанови у частині, якою розв’язано пи-
тання про відшкодування завданої правопорушенням матері-
альної шкоди. Вирішення цього питання можливе лише у разі, 
коли або особа, яка вчинила правопорушення, або особа, якій 
правопорушенням було заподіяно матеріальну шкоду, просить 
про це суд.

У процесі перевірки законності та обґрунтованості поста-
нови судді у справах про адміністративні правопорушення, 
суд апеляційної інстанції зобов’язаний з’ясувати всі обстави-
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ни, які можуть унеможливлювати провадження у справі. До 
таких обставин відносяться ті, які викладені у ст. 247 КУпАП. 

Якщо такі обставини мають місце, то констатація того, що 
постанова є протиправною і підлягає скасуванню як така, що 
ухвалена без їх врахування, не забезпечує захист порушених 
прав. Саме закриття справи про відповідальність дозволяє 
остаточно розв’язати питання щодо здійснення цього захисту 
та поновлення прав. Адже за ч. 1 ст. 296 КУпАП рішення про 
скасування постанови із закриттям справи є підставою для 
зняття всіх обмежень, зв’язаних з оскаржуваною постановою. 
З таким рішенням особа, що зазнала обмежень, може вима-
гати від компетентного органу, який не брав участі у спра-
ві, вчинити певні дії, спрямовані на поновлення порушених 
прав. Приміром, органи Державної казначейської служби 
України опікуються поверненням сплачених штрафів. Орга-
ни Державної казначейської служби України не мають відно-
шення до постанов про накладення штрафів, а тому не беруть 
участі у справах з приводу їх оскарження. Але на підставі су-
дових рішень про скасування постанов і закриття справ ці ор-
гани зобов’язані повернути сплачені штрафи, чим фактично 
відновити стан, що мав місце до того, як були порушені права 
осіб, які притягалися до відповідальності. Виходить, що суд 
при встановленні способу і порядку виконання рішення, по-
винен зобов’язати представників цих органів, які не є відпо-
відачами у справі, вжити заходів для повернення штрафу з 
тим, щоб забезпечити повноцінний захист порушених прав 
позивача [30, с. 116–117].

Підсумовуючи вищевикладене, слід зробити наступні 
висновки. Стадії апеляційного провадження в адміністра-
тивному судочинстві врегульовані нормами КАСУ і склада-
ються з таких частин: відкриття апеляційного провадження; 
підготовка справи до судового розгляду; судовий розгляд 
апеляційної скарги по суті; винесення рішення по справі. З 
таких частин складається й апеляційне провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення. Маючи однакову 
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побудову процесуальних стадій апеляційного провадження, 
процесуальні етапи та дії на цих стадіях при перегляді су-
дових рішень в порядку адміністративного судочинства та у 
справах про адміністративні правопорушення будуть відріз-
нятися.

Процесуальне завдання, що вирішується суддею-допо-
відачем (суддею) на стадії відкриття апеляційного проваджен-
ня — це перевірка підстав для прийняття апеляційної скарги.

Підготовка справи до судового розгляду є самостійною 
стадією апеляційного провадження, яка від інших стадій 
апеляційного провадження розмежовується підсумковими 
процесуальними рішеннями, які характеризуються безпо-
середніми завданнями, обумовленими даною стадією, колом 
учасників процесу, порядком виконання процесуальних дій 
та специфікою процесуальних відносин. Підготовка справи 
до судового розгляду має велике значення в апеляційному 
проваджені, адже на цій стадії суд апеляційної інстанції має 
можливість зібрати всі необхідні матеріали, на підставі яких 
буде здійснюватися апеляційний перегляд адміністративної 
справи у судовому засіданні, вирішити інші важливі проце-
суальні питання. 

Розгляд справи судом апеляційної інстанції здійснюється 
у відповідній процесуальній формі, яка містить такі частини: 
відкриття судового засідання; з’ясування обставин адміністра-
тивної справи та перевірка їх доказами; судові дебати; при-
йняття рішення по справі та його оголошення.

Суд апеляційної інстанції є суб’єктом самостійної від-
окремленої процесуальної діяльності і має відповідні повно-
важення, під якими ми пропонуємо розуміти сукупність прав 
та обов’язків, які спрямовані на здійснення у межах закону 
визначених процесуальних дій щодо розгляду і вирішення 
апеляційної скарги на судове рішення адміністративного суду 
першої інстанції, яке не набрало законної сили.

У зв’язку з тим, що у КУпАП неврегульованими є питання 
щодо дій суду та інших учасників апеляційного провадження 
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на етапі його відкриття, варто внести відповідні доповнення до 
КУпАП, якими врегулювати цю діяльність.

Зокрема, пропонуємо доповнити ч. 4 ст. 294 КУпАП поло-
женнями такого змісту:

Отримавши апеляційну скаргу, суддя апеляційного суду 
протягом трьох днів після надходження справи вирішує пи-
тання про відкриття апеляційного провадження.

Суддя апеляційного суду, встановивши, що апеляційну 
скаргу подано без додержання вимог ст. 288–1 КУпАП, по-
становляє ухвалу про залишення справи без руху, у якій за-
значаються недоліки апеляційної скарги, спосіб їх усунення і 
встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Ко-
пія ухвали про залишення апеляційної скарги без руху невід-
кладно надсилається особі, яка з нею звернулася.

Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, 
якщо вона подана після закінчення строків, установлених ч. 2 
ст. 294 КУпАП, і особа, яка її подала, не порушує питання про 
поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у за-
яві, визнані неповажними. Якщо заяву не буде подано особою 
в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення 
строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажни-
ми, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного про-
вадження.

Серед питань, які мають дослідити суди апеляційної інстан-
ції при винесенні рішення за наслідками розгляду апеляційної 
скарги є питання: 1) законності судового рішення; 2) обґрун-
тованості судового рішення. Однак, реалізуючи повноваження 
щодо зміни чи скасування постанови судді у справах про адмі-
ністративні правопорушення, суд апеляційної інстанції пови-
нен також розв’язати й інші питання: 1) про винуватість особи, 
яка притягується до адміністративної відповідальності; 2) про 
вид стягнення, який було накладено судом першої інстанції.
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Свідоцтво про внесення до Державного реєстру  
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