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Лекція за темою «Апеляційне провадження»
План лекції
1. Загальна характеристика апеляційного провадження. Суди апеляційної інстанції. Різниця
між раніш діючою касацією та нині закріпленою апеляцією.
2. Право апеляційного оскарження. Строки апеляційного оскарження. Форми і зміст
апеляційної скарги. Порядок подання апеляційної скарги.
3. Відкриття апеляційного провадження у справі.
4. Підготовка справи до розгляду в суді апеляційної інстанції. Призначення справи до
розгляду в апеляційному суді.
5. Порядок розгляду справи апеляційним судом. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які
беруть участь у справі. Строк розгляду апеляційної скарги.
6. Повноваження суду апеляційної інстанції.
7. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом.
8. Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції.
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Текст лекції
1. Загальна характеристика апеляційного провадження. Суди апеляційної інстанції.
Різниця між раніш діючою касацією та нині закріпленою апеляцією
Апеляційне провадження – це стадія цивільного процесу по перегляду рішень
(ухвал) суду першої інстанції, які не набрали законної сили, що відбувається за
ініціативою зацікавлених осіб. Введення апеляції в цивільне судочинство є реалізацією
конституційного положення (ст. 129 Конституції України) про забезпечення апеляційного
та касаційного оскарження рішень суду за винятком випадків, встановлених законом.
Перегляд судових рішень в апеляційному порядку відноситься до компетенції суду
другої інстанції (апеляційного суду).
Аналіз Глави 1 Розділу V ЦПК України дає підстави визначити наступні характерні
риси інституту апеляційного оскарження:
- апеляційна скарга подається на рішення (ухвалу) суду першої інстанції, що не
набрало законної сили;
- подання апеляційної скарги обумовлено винесенням, на думку зацікавленої особи,
незаконного і (або) необґрунтованого судового рішення (ухвали);
- рішення суду першої інстанції в залежності від волі особи, яка подає апеляційну
скаргу, оскаржується повністю або частково;
- розгляд справи в суді апеляційної інстанції здійснюється у визначених поданою
апеляційною скаргою рамках. При розгляді справи в апеляційному порядку апеляційний суд
перевіряє законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів
апеляційної скарги і вимог заявлених у суді першої інстанції (ст. 303 ЦПК України);
- рішення або ухвала, якими завершено апеляційний розгляд, набирають законної
сили з моменту їх проголошення .
Повноваження апеляційного суду дозволяють йому досліджувати докази, які судом
першої інстанції були досліджені з порушенням встановленого порядку або в дослідженні
яких було неправомірно відмовлено, а також нові докази, неподання яких до суду першої
інстанції було зумовлено поважними причинами.
Важливо відзначити, що апеляційний суд не обмежений доводами апеляційної скарги
(тобто, межі апеляційного розгляду розширюються), якщо при розгляді справи буде
встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм
процесуального права, які є обов’язковою підставою для скасування рішення.
Також, якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залишилась очевидна незаконність
або необґрунтованість рішення суду першої інстанції у справах окремого провадження,
апеляційний суд перевіряє справу в повному обсязі.
Згідно ст. 26 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у системі судів загальної
юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і
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кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні
правопорушення.
Апеляційними судами з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про
адміністративні правопорушення є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та
Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.
У відповідності зі ст. 291 ЦПК України апеляційною інстанцією у цивільних справах є
судові палати у цивільних справах апеляційних загальних судів, у межах територіальної
юрисдикції яких знаходиться місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.
Раніше діючим цивільно-процесуальним законодавством передбачався інший спосіб
оскарження та перевірки судових рішень і ухвал, що не набрали законної сили, - касаційний
порядок. Касаційна скарга, що подавалася зацікавленою особою, була лише відправною
точкою для суду касаційної інстанції, оскільки при розгляді справи в касаційному порядку суд
перевіряв законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції як в частині, що
оскаржувалася, так і в частині, що не оскаржувалася, а також стосовно осіб, які не подали
скаргу. Суд не був зв’язаний доводами касаційної скарги і був зобов’язаний перевіряти справу
в повному обсязі. В цьому полягає головна відмінність раніше діючої касації від теперішньої
апеляції, зважаючи, що нині цивільне процесуальне законодавство закріплює норму, що
обмежує повноваження апеляційного суду межами вимог апеляційної скарги. Такий підхід
бере свій початок у Древньому Римі: tantumdevolutumqantumappellatum - скільки скарги,
стільки рішення.
2.Право апеляційного оскарження. Строки апеляційного оскарження. Форма і зміст
апеляційної скарги. Порядок подання апеляційної скарги
Право на апеляційне оскарження судових рішень мають сторони та інші особи, які
брали участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання
про їх права та обов’язки. Ці особи можуть оскаржити в апеляційному порядку рішення суду
першої інстанції повністю або частково (ст. 292 ЦПК України).
До суб’єктів, що мають право апеляційного оскарження, насамперед відносяться
сторони– позивач і відповідач, оскільки рішення по справі торкається в першу чергу їх прав та
інтересів. Однак, якщо в суді першої інстанції позивач завжди є активною стороною, позаяк
безпосередньо за його заявою відкривається провадження у справі, то в апеляційній інстанції
ініціатива виникнення апеляційного провадження може належати відповідачеві, у випадку,
коли саме він не погоджується з винесеним рішенням та бажає його перегляду вищестоящим
судом.
Правом апеляційного оскарження володіють також співпозивачі та співвідповідачі, які
можуть звернутися до апеляційного суду як спільно, так і окремо один від одного.
Іншими суб’єктами апеляційного оскарження можуть бути треті особи, які заявляють
самостійні вимоги щодо предмету спору, та треті особи, які не заявляють самостійних вимог
на предмет спору.
Зважаючи на те, що третя особа із самостійними вимогами має в справі свою мету,
висуває власні претензії стосовно предмета спору між сторонами, вона може скористатися
правом на апеляційне оскарження рішення, яке не відповідає її інтересам.
Третя особа без самостійних вимог на предмет спору так само має можливість подати
апеляційну скаргу. Це пов’язано з тим, що хоча винесене судом рішення лише опосередковано
торкається її прав, свобод чи інтересів, проте в майбутньому це рішення може вплинути на
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правовідносини третьої особи з однією із сторін, а також потягти для даної особи небажані
правові наслідки (наприклад, пред’явлення регресного позову).
Судовий представник (адвокат, юрисконсульт та ін.) може оскаржити судове рішення в
апеляційному порядку тільки в тому випадку, якщо особа, чиї інтереси він представляє, не
обмежила його в цьому повноваженні. Обмеження повноважень представника на вчинення
певної процесуальної дії (в тому числі і на оскарження рішення) повинні бути застережені у
виданій йому довіреності.
Законні представники (батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом)
можуть вчиняти від імені осіб, яких вони представляють, усі процесуальні дії, в числі яких і
оскарження рішення. Це означає, що законний представник, на відміну від договірного
представника, на свій розсуд вирішує питання про необхідність звернення із скаргою до суду
апеляційної інстанції з метою захисту прав та законних інтересів особи, яку він представляє.
Можливість апеляційного оскарження рішення мають також органи та особи, яким
законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб (ст. 45 ЦПК України),
але за умови, що вони брали участь у розгляді справи судом першої інстанції.
Суб’єктами апеляційного оскарження є також заявники та зацікавлені особи по справах
окремого провадження, стягувачі та боржники в справах наказного провадження.
Окремої уваги заслуговує питання реалізації права на апеляційне оскарження особами,
які не брали участі у справі, але суд вирішив питання про їх права та обов’язки. В п. 1
постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24 жовтня 2008 року «Про судову
практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» роз’яснюється, що у зв’язку з
можливістю апеляційного оскарження рішення суду зазначеними особами, вони відповідно до
ч. 9 ст. 6 ЦПК мають право отримувати в суді, який ухвалив рішення, усну або письмову
інформацію про результати розгляду відповідної справи, знайомитися з матеріалами справи,
робити з них витяги, знімати копії документів, долучених до справи, одержувати копії рішень
і ухвал, а при розгляді справи в апеляційній інстанції - набувають права осіб, які беруть участь
у справі, зокрема, брати участь у розгляді справи, заявляти клопотання, знайомитися з
матеріалами справи, подавати докази тощо.
Якщо хто-небудь із осіб, наділених правом апеляційного оскарження, не бажає
звертатися із самостійною скаргою, але при цьому має заінтересованість в апеляційному
розгляді справи та прагне відстоювати при його проведенні свої права та інтереси, то така
особа може приєднатися до апеляційної скарги, поданої іншим суб’єктом права оскарження.
Подібне приєднання можливе за умови, що правові позиції зазначених осіб відносно судового
рішення співпадають. Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути подано до
початку розгляду справи в апеляційному суді.
У разі, якщо в заяві про приєднання до апеляційної скарги, фактично містяться інші
вимоги або заявлені інші мотиви, ніж ті, що зазначені в апеляційній скарзі, то така заява
вважається окремою апеляційною скаргою зі всіма наслідками, які з цього випливають, а саме:
вона залишається без руху для усунення її недоліків як апеляційної скарги відповідно до
вимог ст. 295 ЦПК. У заяві про приєднання до апеляційної скарги можуть міститися лише
додаткові обґрунтування, уточнення вже поданої апеляційної скарги, у тому числі як питання
факту, так і питання права (п. 10 зазначеної постанови Пленуму Верховного Суду України).
Слід враховувати, що за подання заяви про приєднання до апеляційної скарги
сплачується судовий збір.
Важливе значення для реалізації права на апеляційне оскарження має дотримання
строків на подання апеляційної скарги. Апеляційна скарга на рішення суду подається
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протягом десяти днів з дня його проголошення (ухвала суду оскаржується протягом п’яти
днів). Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час
проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з
дня отримання копії цього рішення (скарга на ухвалу суду подається протягом п’яти днів з дня
отримання її копії).
Апеляційна скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження, якщо
при цьому особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення даного строку, або якщо
підстави для поновлення строку, зазначені нею у заяві, визнані неповажними, залишається
без руху. Про залишення апеляційної скарги без руху суд постановляє ухвалу. При цьому
протягом тридцяти днів з моменту отримання такої ухвали особа має право звернутися до
апеляційного суду з заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення
строку (в разі визнання апеляційним судом причин пропуску строку, зазначених в поданій
раніше заяві, неповажними).
Апеляційний суд може поновити строк апеляційного оскарження, якщо він був
пропущений з поважних причин (відрядження, хвороба тощо). Рішення з цього питання
приймається апеляційним судом на підставі поданої зацікавленою особою заяви та належних
доказів. Законодавством чітко не визначається, які причини можуть бути визнані поважними,
тому суд оцінює їх як такі стосовно кожної конкретної ситуації.
Поновлення строку апеляційного оскарження відбувається з урахуванням вимог ст. 73
ЦПК України.
У випадку неподання особою заяви в зазначений вище строк або визнання вказаних нею
підстав для поновлення строку апеляційного оскарження неповажними, апеляційний суд
відмовляє у відкритті апеляційного провадження.
Незалежно від поважності причини пропуску строку апеляційного оскарження
апеляційний суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна
скарга прокурора, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування подана після
спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення (ч. 3 ст. 297 ЦПК
України).
Цивільним процесуальним законодавством України детально регламентовані вимоги
щодо форми та змісту апеляційної скарги. Згідно ст. 295 ЦПК України апеляційна скарга
подається в письмовій формі.
В апеляційній скарзі повинні бути зазначені:
1) найменування суду, до якого подається скарга;
2) ім’я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або
місцезнаходження;
3) ім’я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або
місцезнаходження;
4) рішення або ухвала, що оскаржуються;
5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали
(неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність
встановлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у
прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних
причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин
правовідносин);
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6) нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню
чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції,
заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
7) клопотання особи, яка подала скаргу;
8) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
Апеляційна скарга підписуються особою, яка її подає, або представником такої особи.
До апеляційної скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або
інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи раніше не
подавалися.
До апеляційної скарги додаються копії скарги та доданих письмових матеріалів
відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.
Крім того, до апеляційної скарги має бути приєднана квитанція про сплату судового
збору за подання скарги. Законом України «Про судовий збір» визначається, що з апеляційної
скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду
стягується 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви, а у
разі подання позовної заяви майнового характеру – 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з
оспорюваної суми. Тобто, в даному випадку судовий збір дорівнює половині суми судового
збору, сплаченої при зверненні до суду першої інстанції.
За правилами ч. 1 ст. 296 ЦПК України апеляційна скарга подається апеляційному
суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.
Суд першої інстанції на наступний день після закінчення строку для подання апеляційної
скарги надсилає її разом зі справою до апеляційного суду. Апеляційні скарги, що надійшли
після цього, не пізніше наступного робочого дня після їхнього надходження направляються до
апеляційного суду.
3. Відкриття апеляційного провадження у справі
На стадії відкриття апеляційного провадження у справі визначається можливість
прийняття апеляційної скарги до розгляду в апеляційному суді.
В межах цієї стадії суддею апеляційного суду (суддею-доповідачем) здійснюється ряд
процесуальних дій, передбачених ст. 297 ЦПК України. Так, справа реєструється в
апеляційному суді у порядку, встановленому частинами 2 і 3 статті 11-1 ЦПК, та не пізніше
наступного дня передається судді-доповідачу. Протягом трьох днів після надходження справи
суддя-доповідач вирішує питання про відкриття апеляційного провадження.
До апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених ст. 295
ЦПК, а також у разі несплати суми судового збору застосовуються положення ст. 121 ЦПК
(апеляційна скарга залишається без руху).
Крім того, апеляційний суд може залишити скаргу без руху з підстав, зазначених в ч. 3
ст. 297 ЦПК (у випадку пропуску строку на її подання чи визнання причин пропуску такого
строку неповажними), або, за наявності умов, передбачених даною нормою, відмовити у
відкритті провадження, про що говорилося раніше.
Також, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження в справі у
випадках, якщо:
1) справа не підлягає апеляційному розгляду в порядку цивільного судочинства;
2) є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою особи від
апеляційної скарги;
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3) є ухвала про відмову у задоволенні апеляційної скарги цієї особи або про відмову у
відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою.
Про відкриття або відмову у відкритті апеляційного провадження у справі, залишення
апеляційної скарги без руху або повернення скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу.
Копія ухвали про повернення апеляційної скарги або про відмову у відкритті апеляційного
провадження разом із доданими до скарги матеріалами надсилається особі, яка подавала
апеляційну скаргу, а апеляційна скарга залишається у справі. Іншим особам, які беруть участь
у справі, надсилається копія відповідної ухвали.
Ухвала про повернення апеляційної скарги, про відмову у відкритті апеляційного
провадження у справі може бути оскаржена в касаційному порядку.
При надходженні неналежно оформленої справи, з нерозглянутими зауваженнями на
правильність і повноту фіксування судового процесу технічними засобами або з
нерозглянутими письмовими зауваженнями щодо повноти чи неправильності журналу
судового засідання, або без вирішення питання про ухвалення додаткового рішення суддядоповідач повертає справу до суду першої інстанції, про що постановляє ухвалу із
зазначенням строку, протягом якого суд першої інстанції має усунути недоліки.
Апеляційний суд не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про відкриття
апеляційного провадження у справі надсилає копії апеляційної скарги та доданих до них
матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого ними
можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу (ст. 298 ЦПК України).
Якщо скарга прийнята апеляційним судом до розгляду, у зацікавлених осіб є можливість
приєднатися до даної апеляційної скарги (ст. 299 ЦПК України), на що зверталася увага вище.
Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити, змінити або відкликати її чи
відмовитися від апеляційної скарги з дотриманням порядку, встановленого ст. 300 ЦПК
України.
4. Підготовка справи до розгляду в суді апеляційної інстанції. Призначення справи
до розгляду в апеляційному суді
Метою даного етапу апеляційного провадження (підготовки справи) є здійснення
системи процесуальних дій, які дозволять забезпечити в майбутньому своєчасний, всебічний
(в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції) та
об'єктивний розгляд справи судом апеляційної інстанції.
Протягом десяти днів з дня отримання справи суддя-доповідач вчиняє наступні
підготовчі дії:
1) з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі;
2) визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх регулює;
3) з'ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у
справі, як на підставу своїх вимог і заперечень;
4) з'ясовує, які обставини визнаються або заперечуються сторонами та іншими особами;
5) вирішує питання про поважність причин неподання доказів до суду першої інстанції;
6) за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про
виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо
збирання доказів, залучення до участі в справі спеціаліста, перекладача;
7) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання щодо вжиття заходів
забезпечення позову;
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8) вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного розгляду справи (ст. 301 ЦПК
України).
Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка
в разі необхідності вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій та
призначення справи до розгляду.
Справа повинна бути призначена до розгляду у розумний строк, але не пізніше семи днів
після закінчення її підготовки до розгляду (ст. 302 ЦПК України).
5. Порядок розгляду справи апеляційним судом. Наслідки неявки в судове
засідання осіб, які беруть участь у справі. Строк розгляду апеляційної скарги
Розгляд справи в суді апеляційної інстанції є найголовнішою стадією апеляційного
провадження, оскільки безпосередньо в ній розглядаються по суті питання, окреслені
зацікавленою особою в поданій апеляційній скарзі.
Справи в суді апеляційної інстанції розглядаються за правилами, встановленими для
їхнього розгляду в суді першої інстанції, але з винятками і доповненнями, передбаченими
главою 1 розділу V ЦПК (ст. 304 ЦПК України).
Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції розглядається у відкритому
судовому засіданні (ст. 6 ЦПК України) колегією у складі трьох суддів, головуючий з яких
визначається у встановленому законом порядку (ст. ст. 11-1, 18 ЦПК України). Закритий
судовий розгляд допускається з таких самих підстав, що й у суді першої інстанції (ст. 6 ЦПК
України).
Засідання суду апеляційної інстанції складається з наступних частин:
1) підготовчої;
2) розгляду апеляційної скарги по суті;
3) судових дебатів;
4) ухвалення та проголошення рішення апеляційним судом.
У підготовчій частині засідання суд вирішує ряд питань: чи допустимий розгляд
скарги в разі неприбуття в судове засідання когось із учасників або всіх осіб, які беруть участь
у справі; чи можливий розгляд справи при даному складі суду; роз'яснює права та обов'язки
особам, які беруть участь у справі; вирішує заявлені клопотання тощо. У випадку заявлення
клопотань про відводи, суд розглядає їх у порядку ст. ст. 20-25 ЦПК України.
Принеявці до апеляційного судуособи, яка бере участь у справі, колегія суддів в
порядку ст. 305 ЦПК України визначається з можливістю розгляду справи в даному судовому
засіданні. Згідно ч. 1 ст. 305 ЦПК України апеляційний суд відкладає розгляд справи у
випадку неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, щодо якої немає
відомостей про вручення їй судової повістки, або за її клопотанням, коли повідомлені нею
причини неявки буде визнано судом поважними.
Неявка сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених
про час і місце розгляду справи, але відсутніх в судовому засіданні з невідомих або
неповажних причин, не перешкоджає розгляду справи.
Розгляд апеляційної скарги по суті починається з доповіді судді-доповідача, який
викладає зміст оскаржуваного рішення (ухвали) суду першої інстанції, доводи апеляційної
скарги, межі, в яких повинна здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися
обставини і досліджуватися докази.
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Після доповіді головуючий встановлює, чи підтримує особа подану нею апеляційну
скаргу та чи не бажають сторони завершити справу мировою угодою. Потім заслуховуються
пояснення особи, яка подала апеляційну скаргу. У випадку апеляційного оскарження рішення
(ухвали) суду обома сторонами першим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші
особи, які беруть участь у справі.
В цій частині апеляційний суд також з'ясовує обставини справи та перевіряє їх
доказами. Згідно зі ст. 303 ЦПК України апеляційний суд досліджує докази, які судом першої
інстанції були досліджені з порушенням встановленого порядку або в дослідженні яких було
неправомірно відмовлено, а також нові докази, неподання яких до суду першої інстанції було
зумовлено поважними причинами.
Після розгляду апеляційної скарги по суті суд апеляційної інстанції надає особам, які
приймають участь у справі, можливість виступити в судових дебатах у тій же послідовності,
в якій вони давали пояснення. Суд може обмежити тривалість судових дебатів, встановлюючи
для всіх учасників процесу рівний проміжок часу, про що оголошується на початку судового
засідання.
Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати для постановлення рішення.
Всі питання, що виникають під час обговореннята ухвалення рішення суду апеляційної
інстанції, вирішуються більшістю голосів. При вирішенні кожного питання ніхто із суддів не
вправі утримуватися від голосування. Головуючий голосує останнім (ст. 19 ЦПК України).
Ухвалене апеляційною інстанцією рішення проголошується прилюдно (ст. ст. 317, 218
ЦПК України).
Після закінчення апеляційного провадження справа в семиденний строк направляється
до суду першої інстанції, який її розглянув.
Апеляційна скарга на рішеннясуду першої інстанціїповинна бути розглянутою
протягом двох місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до
розгляду, а апеляційна скарга на ухвалусуду першої інстанції -протягом п'ятнадцяти днів
з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду.
У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду
справи апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи, але не більш як на
п'ятнадцять днів, про що постановляє відповідну ухвалу (ст. 303-1 ЦПК України).

6. Повноваження суду апеляційної інстанції
Повноваження суду апеляційної інстанції, закріплені в ЦПК України, являють собою
сукупність його прав на здійснення певних процесуальних дій стосовно рішення (ухвали) суду
першої інстанції, що є предметом перевірки за апеляційною скаргою.
Розглянувши справу за апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції,
апеляційний суд вправі:
1)постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін;
2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних
вимог;
3) змінити рішення;
4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття
провадження в справі або залишення заяви без розгляду (ст. 307 ЦПК України).
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Залишення рішення без змін, тобто відхилення апеляційної скарги, може мати місце в
тому випадку, коли це рішення є законним і обґрунтованим, ухваленим з дотриманням норм
матеріального і процесуального права на підставі всебічного дослідження зібраних у справі
доказів, правильної їх оцінки та вмотивованих висновків. Згідно зі ст. 308 ЦПК України не
може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з одних лише формальних
міркувань.
В п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24 жовтня 2008 року
«Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» зауважується, що
до недоліків, які не призводять до порушення основних принципів цивільного процесуального
законодавства та охоронюваних законом прав та інтересів осіб, які беруть участь у справі, і не
впливають на суть ухваленого рішення належать: сплата судового збору, здійснена після
відкриття провадження у справі; відсутність підпису в позовній заяві, якщо позивач брав
участь у судовому засіданні й підтримав позовні вимоги; відсутність підпису секретаря
судового засідання в журналі судового засідання; залишення без розгляду заяви про відвід,
якщо підстави для відводу були відсутні. Таким же недоліком може бути визнана сама по собі
відсутність технічного запису при безспірності доказів, якими обґрунтовано рішення.
Підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового
рішення або зміни рішення є:
1) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи;
2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав
встановленими;
3) невідповідність висновків суду обставинам справи;
4) порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального
права, а також розгляд і вирішення справи неповноважним судом; участь в ухваленні рішення
судді, якому було заявлено відвід на підставі обставин, що викликали сумнів у
неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції
обґрунтованою; ухвалення чи підписання рішення не тим суддею, який розглядав справу.
Норми матеріального права вважаються порушеними або неправильно застосованими,
якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, або не застосовано закон,
який підлягав застосуванню.
Порушення норм процесуального права можуть бути підставою для скасування або
зміни рішення, якщо такі порушення призвели до неправильного вирішення справи (ст. 309
ЦПК України).
Скасування рішення суду в апеляційному порядку із закриттям провадження в
справі або залишенням заяви без розгляду відбувається з підстав, передбачених статтями
205 і 207 ЦПК України (ст. 310 ЦПК).
Якщо судом першої інстанції ухвалено законне і обґрунтоване рішення, смерть фізичної
особи або припинення юридичної особи - сторони в спірних правовідносинах після ухвалення
рішення, що не допускає правонаступництва, не може бути підставою для застосування вимог
ч. 1 ст. 310 ЦПК України.
За результатами розгляду апеляційної скарги на судовий наказ апеляційний суд
має право:
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення судового наказу
без змін. Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і
залишення судового наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає;
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2) постановити ухвалу про скасування судового наказу та роз'яснити, що заявлені
стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням
загальних правил щодо пред'явлення позову. Судовий наказ, який є особливою формою
судового рішення, може бути скасованим в апеляційному порядку, якщо апеляційний суд
встановить відсутність між стягувачем та боржником визначених правовідносин, на основі
яких була заявлена вимога, передбачена ч. 1 ст. 96 ЦПК. Ухвала апеляційного суду про
скасування судового наказу є остаточною і оскарженню не підлягає (ст. 309-1 ЦПК України).;
3) змінити судовий наказ. В разі зміни судового наказу, апеляційний суд повинен видати
новий судовий наказ. При цьому попередній судовий наказ, що був виданий судом першої
інстанції, втрачає юридичну силу.
За наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції
апеляційний суд вправі:
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін;
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;
3) змінити ухвалу;
4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити
справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.
Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи
скасування ухвали зазначені в ст. 312 ЦПК України. Так, розглянувши скаргу на ухвалу суду
першої інстанції, апеляційний суд:
1) відхиляє скаргу і залишає ухвалу без змін, якщо судом першої інстанції постановлено
ухвалу з дотриманням вимог закону;
2) змінює або скасовує ухвалу суду першої інстанції і постановляє ухвалу з цього
питання, якщо воно було вирішено судом першої інстанції з порушенням норм
процесуального права або при правильному вирішенні було помилково сформульовано суть
процесуальної дії чи підстави її застосування;
3) скасовує ухвалу і передає питання на новий розгляд до суду першої інстанції, якщо
останній порушив порядок, встановлений для його вирішення.
Підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню
у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції 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 чи процесуального права, які призвели до
неправильного вирішення питання (ст. 311 ЦПК України).

7. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом
Згідно зі ст. 313 ЦПК України апеляційний суд ухвалює рішення та постановляє ухвалу
за правилами ст. 19 та глави 7 розділу III ЦПК України з винятками і доповненнями,
зазначеними у статтях 314-316 ЦПК України.
Рішення (ухвала) апеляційного суду оформлюється суддею-доповідачем і підписується
всім складом суду, який розглядав справу.
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У відповідності до ч. 1 ст. 314 ЦПК України апеляційний суд, розглянувши справу,
постановляє ухвалу у випадках:
1) відхилення апеляційної скарги і залишення рішення суду без змін;
2) скасування ухвали, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і
направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції;
3) скасування рішення суду із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без
розгляду;
4) відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали суду без змін;
5) зміни ухвали суду першої інстанції;
6) скасування ухвали та вирішення питання по суті.
Крім того, ухвала постановляється у випадку відхилення апеляційної скарги на судовий
наказ і залишення судового наказу без змін, а також в разі скасування судового наказу.
Зміст ухвали апеляційного суду визначається ст. 315 ЦПК України, зокрема вона
складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
часу і місця її постановлення;
найменування суду;
прізвищ та ініціалів головуючого і суддів;
прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;
найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
2) описової частини із зазначенням:
короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення суду першої інстанції;
узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;
узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі;
встановлених судом першої інстанції обставин;
3) мотивувальної частини із зазначенням:
мотивів, з яких апеляційний суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону,
яким він керувався;
4) резолютивної частини із зазначенням:
висновку апеляційного суду;
розподілу судових витрат;
строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
При відхиленні апеляційної скарги в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення.
У разі скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і
направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції в ухвалі має бути
зазначено, які порушення закону були допущені судом першої інстанції.
На підставіч. 2 ст. 314 ЦПК апеляційний суд ухвалює рішення у випадках скасування
судового рішення і ухвалення нового або зміни рішення.
Зміст рішення апеляційного суду визначається ст. 316 ЦПК України, зокрема воно
складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
часу і місця його ухвалення;
найменування суду;
прізвищ та ініціалів головуючого і суддів;
прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;
найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
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2) описової частини із зазначенням:
короткого змісту позовних вимог і рішення суду першої інстанції;
короткого змісту вимог апеляційної скарги;
узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;
узагальнених доводів і заперечень інших осіб, які беруть участь у справі;
3) мотивувальної частини із зазначенням:
мотивів зміни рішення, скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового
рішення;
встановлених судом першої інстанції та не оспорених обставин, а також обставин,
встановлених апеляційним судом, і визначених відповідно до них правовідносин;
чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом
яких особа звернулася до суду;
назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено
справу, а також процесуального закону, яким суд керувався;
4) резолютивної частини із зазначенням:
висновку апеляційного суду про зміну або скасування рішення, задоволення позову або
відмову в позові повністю чи частково;
висновку апеляційного суду по суті позовних вимог;
розподілу судових витрат;
строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження.
Рішення та ухвали апеляційного суду проголошуються за правилами, встановленими ст.
218 ЦПК України.
Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх
проголошення (ст. 319 ЦПК України).
Судові рішення (ухвали) апеляційного суду оформлюються, видаються або
надсилаються в порядку, встановленому ст. 222 ЦПК України.
Копії судових рішень (ухвал) апеляційного суду повторно видаються судом першої
інстанції, де зберігається справа (ст. 321 ЦПК України).
8. Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції
Нормами цивільного процесуального законодавства передбачена можливість оскарження
в апеляційному порядку не тільки рішень, але й ухвал суду першої інстанції. Разом з тим, слід
звернути увагу, що діючим ЦПК України встановлюється два різних способи апеляційного
оскарження ухвал суду першої інстанції в залежності від того, які саме процесуальні питання
вирішувалися постановленням цих документів. Так, деякі з них, перелічені в ст. 293 ЦПК,
оскаржуються окремо від рішення суду, а інші – разом із судовим рішенням.
Згідно зі ст. 293 ЦПК України окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:
1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасування судового
наказу;
2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову;
3) повернення заяви позивачеві (заявникові);
4) відмови у відкритті провадження у справі;
5) відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності;
6) передачі справи на розгляд іншому суду;
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7) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;
8) визнання мирової угоди за клопотанням сторін;
9) визначення розміру судових витрат;
10) внесення виправлень у рішення;
11) відмови ухвалити додаткове рішення;
12) роз'яснення рішення;
13) зупинення провадження у справі;
14) закриття провадження у справі;
15) залишення заяви без розгляду;
16) залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду;
17) відмови у відкритті провадження за нововиявленими обставинами;
18) видачі дубліката виконавчого листа;
19) поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до
виконання;
20) відстрочки і розстрочки, зміни або встановлення способу і порядку виконання
рішення;
21) тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу;
22) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;
23) примусового проникнення до житла;
24) звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках;
24-1) тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;
25) заміни сторони виконавчого провадження;
26) визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими
особами;
27) рішень, дій або бездіяльності державного виконавця або іншої посадової особи
державної виконавчої служби;
28) повороту виконання рішення суду;
28-1) виправлення помилки у виконавчому листі або визнання виконавчого листа таким,
що не підлягає виконанню;
29) відмови в поновленні втраченого судового провадження;
30) звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника;
31) відмови у відкритті провадження у справі про скасування рішення третейського суду;
32) повернення заяви про скасування рішення третейського суду;
33) повернення заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення
третейського суду.
У разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції, передбачені
пунктами 2, 7, 9, 18-30 ч. 1 ст. 293 ЦПК, до апеляційного суду передаються лише копії
матеріалів, необхідних для розгляду скарги. У разі необхідності апеляційний суд може
витребувати також копії інших матеріалів справи.
Під час розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд повинен
всебічно і повно перевірити законність винесеної ухвали на підставі наданих йому матеріалів
справи.
Подання апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції не перешкоджає
продовженню розгляду справи цим судом.
Ухвали апеляційної інстанції, винесені за підсумками розгляду апеляційних скарг на
ухвали судів першої інстанції, набирають законної сили негайно після їх проголошення.
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Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду,
включаються до апеляційної скарги на рішення суду (див.: «Форма і зміст апеляційної
скарги»). У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від
рішення суду, суд першої інстанції повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не
підлягає оскарженню.

