
Практична робота № 24-25 

 

Тема: Порядок видачі судових справ і судових документів 
 

Мета: сформувати професійні навички та вміння щодо оформлення апеляційних та касаційних 

скарг 

Студенти повинні: 

знати: порядок та строки подання апеляційних та касаційних скарг, та вимоги які встановлені 

законодавством до даних документів; 
вміти: належним чином оформляти  апеляційні та касаційні скарги. 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: 

Конституція України від 28 червня 1996 року. 

Цивільно процесуальний кодекс від 18 березня 2004 року. 

Наочність:  
витяг з Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України від 20 серпня 2019 

року; 

бланки документів. 

Технічні засоби навчання: 

персональний комп’ютер,  мультимедійний проектор. 

Література: 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України.-

1996. - № 30.- Ст. 141 (зі змінами і доповненнями). 

2. Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України від 20 серпня 2019 року, 

№ 814 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Що таке контрольне провадження? 

2. Що мають містити матеріали контрольного провадження? 

3. Що зазначається в апеляційній скарзі? 

4. Хто підписує апеляційну скаргу? 

 

Методичні рекомендації 

Відповідно до ст. 418 КПК  Якщо за результатами розгляду апеляційний суд скасовує вирок 

повністю чи частково то він ухвалює новий вирок, будь-яке інше рішення суд апеляційної інстанції 

приймає у формі ухвали. 

Згідно з ст. 419 КПК ухвала суду апеляційної інстанції складається з: 

1) вступної частини із зазначенням: 

дати і місця її постановлення; 

найменування суду апеляційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового 

засідання; 

найменування (номера) кримінального провадження; 

прізвища, ім’я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, року, місяця і дня його народження, 

місця народження і місця проживання; 

закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, 

у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа; 

імен (найменувань) учасників судового провадження; 

2) мотивувальної частини із зазначенням: 

короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення суду першої інстанції;  

узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу; 
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узагальненого викладу позиції інших учасників судового провадження; 

встановлених судом першої інстанції обставин; 

встановлених судом апеляційної інстанції обставин з посиланням на докази, а також мотивів 

визнання окремих доказів недопустимими чи неналежними; 

мотивів, з яких суд апеляційної інстанції виходив при постановленні ухвали, і положення закону, 

яким він керувався; 

3) резолютивної частини із зазначенням: 

висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги; 

рішення щодо запобіжного заходу; 

розподілу процесуальних витрат; 

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження. 

Відповідно до ст. 381 ЦПК суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги 

приймає постанову за правилами статті 35 і глави 9 розділу III ЦПК з особливостями, зазначеними 

у статті 382 ЦПК. 

Згідно з ст. 382 ЦПК постанова суду апеляційної інстанції складається з: 

1) вступної частини із зазначенням: 

а) дати і місця її прийняття, номера справи; 

б) найменування суду апеляційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового 

засідання; 

в) імен (найменувань) сторін і особи, яка подала скаргу; 

г) найменування суду першої інстанції, рішення якого оскаржується, дати ухвалення рішення, 

прізвища судді (суддів); часу і місця його ухвалення, дати складання повного тексту рішення; 

2) описової частини із зазначенням: 

а) короткого змісту позовних вимог і рішення суду першої інстанції; 

б) короткого змісту вимог апеляційної скарги; 

в) узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу; 

г) узагальнених доводів та заперечень інших учасників справи; 

3) мотивувальної частини із зазначенням: 

а) встановлених судом першої інстанції та неоспорених обставин, а також обставин, встановлених 

судом апеляційної інстанції, і визначених відповідно до них правовідносин; 

б) доводів, за якими суд апеляційної інстанції погодився або не погодився з висновками суду 

першої інстанції; 

в) мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного учасниками справи в 

апеляційній скарзі та відзиві на апеляційну скаргу; 

г) чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких 

особа звернулася до суду; 

ґ) висновків за результатами розгляду апеляційної скарги з посиланням на норми права, якими 

керувався суд апеляційної інстанції; 

4) резолютивної частини із зазначенням: 

а) висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги; 

б) нового розподілу судових витрат, понесених у зв’язку з розглядом справи у суді першої 

інстанції, - у випадку скасування або зміни судового рішення; 

в) розподілу судових витрат, понесених у зв’язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції; 

г) строку і порядку набрання постановою законної сили та її оскарження. 

 

  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/conv#n6294
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/conv#n7950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/conv#n7950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/conv#n8756
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Зміст роботи 
 

Ситуація № 1 

Оформіть апеляційну скаргу на вирок Новомосковського міськрайонного суду (див. Додаток 1). 

Необхідні дані визначте самостійно. 

 

Ситуація № 2 

Оформіть апеляційну скаргу в господарській справі щодо поставки неякісного товару (див. 

Додаток 2). Необхідні дані визначте самостійно. 

 

Ситуація № 3 

Оформіть касаційну скаргу (див. Додаток 3). Необхідні дані визначте самостійно. 

 

 

Висновок:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Додаток 1 

 

До Апеляційного суду міста Києва 

_________________________________ 

  

Через:   

________________________________ 

_________________________________ 

  

Адвоката:  ____ ____________________, 

діє на підставі Доручення Регіонального 

центру з надання безоплатної  вторинної 

правової допомоги  від ______ р. № _____ 

моб. ___________________ 

e-mail: __________________ 

  

в інтересах: ___________________ 

_______ року  народження 

Кримінальне провадження від ________ р. 

№ _______ 
 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА 

 

на вирок _________ районного суду від _____________ року  у кримінальному провадженні № 

_______ від _________  за обвинуваченням _______ за частиною  2 статті 15, частиною 2 статті 185 КК 

України 

  

__________ року   ____________ суд постановив вирок, яким _______ визнано винуватим у 

вчиненні  злочину передбаченого за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 185 КК України, та 

призначено покарання у виді ____ (____) років позбавлення волі. 

Не оспорюючи висновків суду першої інстанції щодо встановлених фактичних обставин 

кримінального провадження, доведеності вини обвинуваченого та  правильності кваліфікації його дій, 

апеляційна скарга вноситься у зв’язку  з невідповідністю призначеного судом покарання ступеню 

тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок суворості (стаття 

414 КПК України). 

_______ визнаний винуватим у тому, що ___.2015 р. біля 01 год. 00 хв., разом із _______________  

знаходячись біля будинку №____ по вул. __________ в м. _________ побачивши автомобіль марки 

“__________”  держномер  _______, вирішили таємно викрасти з нього чуже майно. 

Реалізуючи свій злочинний умисел, скориставшись тим, що за їх діями ніхто не спостерігає, за 

допомогою заздалегідь заготовлених інструментів, відкрутили з автомобіля марки “ ____ ”  держномер та 

два задніх колеса, вартістю згідно судової комісійної автотоварознавчої експертизи у розмірі ______ грн. 

____ коп. кожне, чим завдали потерпілому _________ матеріальну шкоду на загальну суму 4397 грн. 

Далі, почали відкочувати їх з двору до будинку, проте свій злочинний умисел не довели до кінця 

з причин, що не залежали від їх волі, оскільки були затримані працівниками міліції.  

Допитані у судовому засіданні обвинувачені _______ та ____  свою вину у вчиненому ними 

кримінальному правопорушенні визнали повністю і підтвердили факт вчинення ними крадіжки. У 

скоєному щиро розкаялися. 
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Відповідно до статті 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання 

необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. 

Крім того, в пункті 1 постанови Пленуму Верховного Суду України  “Про практику призначення 

судами кримінального покарання” від 24.10.2003 року № 7 (зі змінами) зазначено, що призначаючи 

покарання, у кожному конкретному випадку суди зобов’язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого 

злочину, дані про особу винного та обставини справи, що пом’якшують і обтяжують покарання. Особі 

яка вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне і достатнє для її виправлення та 

попередження нових злочинів. 

Призначене обвинуваченому покарання  за  частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 185 КК 

України не відповідає тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинуваченого, за 

своїм розміром є явно несправедливим через суворість. 

Вважаємо, що призначаючи покарання _______  суд  неналежним чином врахував тяжкість 

вчиненого злочину, те що злочин не завершений,  роль кожного з обвинувачених при вчиненні ними 

злочину, а також ті обставини що у   _______ на утриманні сім’я, та малолітній син, відсутність скарг за 

місцем проживання останнього, його відношення до вчиненого, наявність обставини, яка пом’якшує 

покарання відповідно до частини 1 статті 66 КК України, а саме – щире каяття, а також молодий вік 

обвинуваченого. 

Так згідно частини 2 статті 68 КК України  за вчинення замаху на злочин, строк або розмір 

покарання не може перевищувати двох третин максимального строку, або розміру найбільш суворого 

виду покарання, передбаченого санкцією статті особливої частини цього Кодексу.   

Таким  чином попри зазначені вище обставини, та за відсутності обставин, що обтяжують 

покарання, і наявності обставин, що пом’якшують покарання  ____________ призначив _______ 

максимально можливе покарання, яке передбачено в санкції відповідної статті з урахуванням   частини 2 

статті 68 КК України. 

  

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 409, 414 КПК України 

  

ПРОШУ: 

1. Вирок _________ суду ____ від __________ року  за обвинуваченням _______  за частиною 2 

статті 15, частиною 2 статті 185 КК України – змінити в частині призначеного покарання _______ у 

зв’язку з невідповідністю призначеного покарання яке за своїм розміром є явно несправедливим  через 

суворість. Призначивши обвинуваченому _____________ покарання за частиною 2 статті 15, частиною 2 

статті 185 КК України яке є співрозмірним його діянням, та особі обвинуваченого. 

Підзахисний бажає прийняти участь у судовому засіданні. 

  

Додатки: 

1. Доручення Регіонального центру з надання безоплатної  вторинної правової допомоги  від 

__________ р. № _________ (завірена копія) на 1 арк. 

2. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю (завірена копія) на 1 арк. 

____. Копія апеляційної скарги та доданих до неї письмових матеріалів для сторін (завірені копії) 

2 шт. 

  

 «__» ______________ 20___ року 

  

 Адвокат                                                                                            _______________ 

 

 

 

 



6 

Додаток 2 
 

 

__________________ 

апеляційний 

господарський суд 

  

Місцезнаходження: _____, 

м._______, 

вул.____________, буд. ___ 

  

      Скаржник 

Позивач: 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«__________________________________» 

Юр.адреса: _____ м. ___________ 

 вул. ____________, буд. _______ 

Код ЄДРПОУ __________ 

п/р №  _______________ в АТ «______» 

МФО ___________ 

ІПН ____________ 

Св. ПДВ № ______ 

тел. ____________, факс _____________ 

  

      Відповідач: Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«__________________________________» 

Юр.адреса: _____ м. ___________ 

 вул. ____________, буд. _______ 

Код ЄДРПОУ __________ 

п/р №  ______________ в АТ «______» 

МФО ___________ 

ІПН ____________ 

Св. ПДВ № ______ 

тел. ____________, факс _____________ 

  

 

                                                                                                 Справа № ___________ 
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Апеляційна скарга 

на рішення господарського суду _____________ області 

від ___________20___року у справі № ___________ 

  

Вказаним рішенням господарського суду _________________ області в позовних вимогах ТОВ 

«____________________» відмовлено повністю. Рішення оскаржується повністю з причин відмовлення 

Позивачу в задоволенні позовних вимог щодо стягнення з відповідача ___________________ грн. 

(________________ грн., грошова сума сплачена за неякісний товар; _________________ грн. штрафу за 

поставку неякісного товару; _______________ грн. збитків.) 

Позивач вважає, що висновки викладені у рішенні господарського суду першої інстанції 

невідповідають обставинам справи та наданим документам. 

По-перше у мотивувальній частині рішення суду про відмову у задоволенні наших вимог йдеться 

про те що, факт прийомки продукції позивачем за договором № _________ від «___» ___________ року 

підтверджується видатковою накладною № __ від _______________р., яка підписана з нашого боку та 

ніяких претензій щодо її якості в накладній не зазначено! Але підписання видаткової накладної свідчить 

про фізичну передачу Товару обумовленого в Спеціфікаціїї, а термін приймання Товару за якістю згідно 

п.6. Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів 

народного споживання за якістю, затвердженою постановою Держарбітража при Раді Міністрів СРСР від 

25.04.1966г. N П-7 (далі – Інструкція) складає 20 днів з моменту поставки товару. Тобто підписання 

видаткової накладної не свідчить про відсутність претензій щодо якості поставленного товару, це 

свідчить лише про поставку товару Покупцю. 

По-друге в рішенні зазначенно, що відсутні документи, які підтверджують в якому місті та яким 

чином зберігалась металева труба ______ ГОСТ ___________ в кількості ______ тонн на загальну суму 

_______________ грн. до складання Акту. 

Але в самому Акті № ____ від «___» ______________р, в п. 20 вказано, що Товар знаходився у 

закритому, сухому, опалювальному складському приміщенні, це також підтверждується в експертному 

висновку № ____ від __________ року – «огляд проходив у критому приміщенні» На доданих 

фотознимках до експертного висновку це також видно. 

Далі в судовому рішенні зазначено, що в Акті нібито виявленні суперечності, а саме в п.13 

зазначено, що сертифікат якості відсутній, а в п. 30 зазначено що сертифікат якості № ____ від 

___________р. не відповідає якості труби.  В наданих письмових поясненнях менеджера з постачання 

___________ зазначено, що сертифікат якості № _____ від ___________р. був надан вже після поставки, 

тому в Акті і вказано, що Товар прибув без документів, які посвідчують якість Товару (п.13), а у 

висновках що наданий сертифікат не відповідає партії труби. (п.30)  Це й підтверджується власне 

сертифікатом, який був надісланий Відповідачем за допомогою факсимільного зв’язку дата на якому 

вказана ___________ час ____. Тому Позивач обгрунтованно вважає його таким, що невідповідає Товару, 

або навмистно наданний від іншої партії труби. 

Суд в рішенні зазначив, що  акт первічної прийомки товарів __________р, був 

складенний  представниками позивача в порушення 5.2. договору, не дочекавшись 5-ти денного строку з 

дня відпривки повідомлення. 

Згідно  п. 16 Інструкції при виявлення неякісності продукції отримувач призупиняє подальше 

приймання товару, складає Акт в якому зазначає кількість оглянутої продукції і характер виявлених 

недоліків (первинний акт) та викликає представника постачальника. Далі Позивач викликав Відповідача 

повідомленням № ______, яке міститься в матеріалах справи. Позивач отримав відповідь Відповідача 

(вих. № ____ від ____________р.) про відмову у направленні свого представника, тому керуючись п.5.2. 

договору № ______ від «___» __________ року, подальшу прийомку товару Позивач здійснював 
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самостійно без представника Відповідача, але для перевірки якості поставленої металевої труби 

звернувся до ____________ торгово-промислової палати, яка провела експертизу Товару та надала 

експертний висновок № ____ від ____________року. Згідно пункту 29 Інструкції позивач склав Акт № 

___ від ____________року про фактичну якість поставленої продукції. 

Тобто порушень Інструкції прийомки Товару, умов Договору з боку Позивача не було. 

В судовому засідані «___» ________2016р. було оголошено тільки вступну та резолютивну 

частини рішення, повний текст підписаний «___» ________2016р. 

В зв’язку з тим, що рішення було відправлене судом позивачу 17.03.2010 року, нам був необхідний 

строк для складання апеляційної скарги, прошу визнати причину пропуску подання апеляційної скарги 

поважною. 

            На підставі наведеного вище та керуючись статтями 91, 93, 104 Господарського 

процесуального кодексу України, 

ПРОШУ: 

1. 1. Скасувати рішення господарського суду _______________ області від «___» 

________2016 року у справі № ___________ повністю і прийняти нове рішення, яким задовольнити 

позовні вимоги Позивача повністю. 

2. 2. Стягнути з Відповідача суму сплаченого судового збору. 

  

Додаток: 

1. Квитанція про сплату судового збору. 

2. Квитанція про надсилання копії скарги іншій стороні у справі. 

  

  

Директор 

ТОВ «___________________»               
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Додаток 3 

 
Верховному суду (палата з розгляду кримінальних справ) 

вул. П. Орлика, 4-а, м. Київ, 01043 

 

КОГО 

В ІНТЕРЕСАХ КОГО 

ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ  
 

Копії: ПЕРЕЛІК ОСІБ, АДРЕСИ 

 

 

КАСАЦІЙНА СКАРГА  

на вирок НАЗВА СУДУ від ДАТА у справі № _____ та ухвалу Апеляційного суду ____ області від 

ДАТА 

 

Вироком НАЗВА СУДУ від ДАТА ОСОБА 1 визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених 

ч. 1 ст. 125 та ч. 2 ст. 189 КК України та засуджений до 3 років позбавлення волі на підставі ч. 1 ст. 70 КК 

України. 

Ухвалою Апеляційного суду ___ області від ДАТА даний вирок залишено без змін.  

З даним вироком суду І інстанції та ухвалою апеляційної інстанції я не згодна у зв’язку із 

істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та неправильним 

застосуванням Закону України про кримінальну відповідальність, що на підставі ч. 1 ст. 438 КПК 

України є підставою для скасування даних судових рішень. 

 

ФАБУЛА СПРАВИ 

 

У ході неодноразових судових засідань потерпілий ОСОБА 2 надавав різні свідчення, які 

суперечать один одному, його свідчення були мінливими. Проте, потерпілий ОСОБА 2 однозначно 

показав, що обличчя того, хто наносив йому тілесні ушкодження, він не бачив, бо було темно та туман. 

Також показав, що вперше побачив ОСОБА 1 лише під час одночасного допиту, раніше останнього ніколи 

не зустрічав. У судових засіданнях потерпілий неодноразово змінював свідчення, проте суд взяв до уваги 

одні свідчення, не надавши мотивації неприйняття інших, хоча відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України 

суд І інстанції мав оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості та достовірності. Оцінку 

достовірності доказів потерпілого ОСОБА 2 суд не дав взагалі. 

Крім того, суд І інстанції не відобразив у вироку достовірних показань свідка ОСОБА 3, не 

дав їм належної оцінки та не співставив з іншими доказами у кримінальному провадженні, що є 

грубим порушенням ст. 9, ст. 94 КПК України. У матеріалах кримінального провадження відсутні будь-

які докази, які підтверджують винуватість ОСОБА 1 у скоєнні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України. Докази, які були досліджені судом та на які суд посилався, а саме: 

протокол огляду місця події, висновки експертиз та речові докази, не доводять причетності саме ОСОБА 

1 до вказаного правопорушення, а говорять про факт наявності у потерпілого тілесних ушкоджень.  

Таким чином, під час вирішення справи по суті суд І інстанції грубо порушив вимоги ст. 94 КПК 

України, яка говорить про те, що суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, 

повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, 

оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних 

доказів - з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення. 

Жоден доказ не має наперед встановленої сили. Не зважаючи на дану норму, суд І інстанції був 

упередженим під час дослідження доказів, більше того, посилався у судовому рішенні на показання, 

яких не давали потерпілий та свідок у справі. А отже суд був упередженим та несправедливим, чим 

грубо порушив засади законності та верховенства права у кримінальному провадженні, встановлені ст.ст. 

8, 9 КПК України. 
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Завданнями кримінального провадження згідно ст. 2 КПК України є у тому числі забезпечення 

швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 

правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному 

примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова 

процедура. Рішення НАЗВА СУДУ в частині епізоду за ст. 125 ч. 1 КК України є необґрунтованим, бо 

воно ухвалене судом не на підставі об’єктивно з’ясованих обставин, які підтверджені доказами, 

дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК України як того 

вимагає ч. 3 ст. 369 КПК України. 

Також суд І інстанції дійшов до висновку про винуватість ОСОБА 1 у кримінальному 

правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 189 КК України.  

ОПИС ПОДІЙ 

Показання потерпілого ОСОБА 4 не можна брати до уваги (по що наголошувалось і в 

апеляційній скарзі), оскільки в судовому засіданні він свідчив про те, що слідчий до початку судового 

розгляду вчив потерпілого які свідчення давати, що говорити та яким чином, що підтверджується 

технічним записом судового засідання від ДАТА (з 17 по 26 хвилину запису). Також потерпілі пояснили 

суду, що за годину до чергового судового засідання слідчий викликав їх до себе в кабінет та  просив 

підписати якісь папери, зміст яких потерпілим був не відомий. Як потім в судовому засіданні було 

встановлено вони підписали заяву про вчинення щодо них кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 189 КК України. В суді потерпілі пояснили, що намірів подавати заяву за вимагання 

вони наміру не мали, таких заяв не писали, а слідчий умовив підписати ці папери обманним шляхом (з 

32 по 56 хвилину запису від ДАТА). Не зважаючи на явні протиріччя доказів у кримінальному 

провадженні суд І інстанції не дав їм належної оцінки, виніс необґрунтоване та невмотивоване рішення, 

а суд апеляційної інстанції всупереч п. 2 ч. 1 ст. 409 КПК України встановивши невідповідність висновків 

суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження та істотні 

порушення вимог кримінального процесуального закону, мав би вирок суду скасувати.  

Суд І інстанції також інкримінував моєму клієнту вимагання із погрозою застосування 

насильства, хоча в ході допиту потерпілої факт погрози не підтвердився, що підтверджується технічними 

записами судового засідання. 

Таким чином, розгляд справи в суді І інстанції був неповним, а висновки суду не відповідають 

фактичним обставинам кримінального провадження, через що рішення суду є незаконним та 

необґрунтованим. Апеляційний суд _____ області мав би на підставі вивчених документів вирок НАЗВА 

СУДУ скасувати. 

Відповідно до ч. 4 ст. 405 КПК України неприбуття сторін або інших учасників кримінального 

провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені 

про дату, час та місце апеляційного розгляду та не повідомили про важність причини свого неприбуття. 

Не зважаючи на дану вимогу суд Апеляційної інстанції провів судовий розгляд без моєї участі, участі 

захисника, участі потерпілих, хоча причини їх неявки суду не були відомі. ОСОБУ 1 в суд ніхто не 

викликав, про розгляд його апеляційної скарги він дізнався під час виконання рішення суду.  

На підставі ч. 2 ст. 412 КПК України судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, 

якщо за наявності підстав для закриття судом провадження в кримінальній справі його не було закрито, 

а також судове провадження здійснено без участі обвинуваченого, захисника та потерпілого. 

Важливим є той момент, що на вищевказаний вирок суду самим потерпілим ОСОБА 4 було 

подано апеляційну скаргу, в якій він вказував, що ОСОБА 1 не вимагав від нього коштів та не 

застосовував до нього насильства, просив вирок в цій частині скасувати, а кримінальне провадження 

за ст. 189 ч. 2 КК України закрити.  

Захисник ОСОБИ 1 також просив провадження відносно останнього закрити у зв’язку із 

відсутністю в його діях складу злочину, проте суд апеляційної інстанції не взяв до уваги наведені 

аргументи, клопотання про повторне дослідження обставин провадження було залишено поза 

увагою, що є грубим порушенням ч. 3 ст. 404 КПК України. 

Не зважаючи на наявні протиріччя між висновками суду першої інстанції та доказами, які були 

встановлені в судовому засіданні, а також встановлену в судових засіданнях мінливість показань 

потерпілого ОСОБА 2, факту не встановлення останнім особи, яка наносила йому тілесні ушкодження, 

невпізнання в ОСОБІ 1 особи нападника, наявність показань свідків, які вказували на отримання 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1098#n1098
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потерпілим ОСОБА 2 тілесних ушкоджень під час бійки після ДТП; спростування висновків суду 

свідченнями потерпілого ОСОБА 4, обманні дії слідчого щодо отримання зави від потерпілих та навчання 

слідчого щодо предмету показань потерпілих, суд Апеляційної інстанції дійшов до висновку про вірність 

висновків суду І інстанції та не побачив процесуальних порушень. 

Таким чином, порушення, допущені судом І інстанції, не були усуненні судом Апеляційної 

інстанції, а судовий розгляд у суді Апеляційної інстанції проведено із суттєвим порушенням вимог 

кримінального процесуального законодавства, рішення обох судів мають бути скасовані у зв’язку із 

істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та неправильним застосуванням 

закону України про кримінальну відповідальність. 

Апеляційний суд своїх висновків належним чином не мотивував, не навів вичерпних доводів 

щодо необґрунтованості апеляційної скарги, обмежившись лише перерахуванням доказів, покладених в 

основу вироку, та загальним формулюванням про доведеність винності засудженого у вчиненні 

інкримінованого йому злочину. 

У зв'язку з цим ухвала апеляційного суду не відповідає вимогам ст. 370 КПК України судове 

рішення повинно бути законним,  обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене 

компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального 

провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі 

об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та 

оціненими судом відповідно до вимог ст. 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому 

наведені  належні та достатні мотиви та підстави його ухвалення. 

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року говорить, що 

кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше право захищати 

себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або - за 

браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника - одержувати таку допомогу 

безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя. 

Пунктом 6 ч. 3 ст. 129 Конституції України закріплено конституційне право обвинуваченого на 

захист. 

Через грубе порушення судом І інстанції вимог кримінального процесуального 

законодавства, а саме щодо неупередженості суду, законності кримінального провадження, 

обґрунтованості рішення, правил оцінки доказів, та небажання апеляційного суду усунути дані 

недоліки не можливо. За для вірного вирішення питання про винуватість ОСОБА 1 слід заново допитати 

потерпілих та свідків у справі, співставити покази свідків із показами потерпілих та обвинувачених, 

зробити запит до ДАЇ м. Бердянськ Запорізької області про реєстрацію факту ДТП, яка мала місце ДАТА 

та її учасників. Справу відносно ОСОБА 1 слід направити на новий розгляд у суд І інстанції, оскільки 

допущені порушення вимог КПК України та неправильне застосування ЗУ про кримінальну 

відповідальність неможливо виправити без проведення нового розгляду неупередженим та справедливим 

судом. 

Брати участь у касаційному розгляді я  бажаю. 

На підставі вищевикладеного, у відповідності до ст. ст. 125, 189 Кримінального кодексу України, 

керуючись ст. ст. 2, 8, 9, 94, ч. 3 ст. 369, п.п. 2-4 ч. 1 ст. 409, ч. 1 ст. 424, п. 1 ч. 1 ст. 425, ст. ст. 426, 427, 

п. 2 ч. ст. 436, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 438, ст. 439 Кримінального Процесуального кодексу України, - 

Прошу: 

1. Вирок НАЗВА СУДУ від ДАТА у кримінальному провадженні № ____ за обвинуваченням ОСОБА 

1, уродженця НАЗВА МІСТА у скоєнні ним злочинів, передбачених ч. 1 ст. 125 та ч. 2 ст. 189 КК 

України, скасувати. 

2. Ухвалу Апеляційного суду _____ області від ДАТА скасувати. 

3. Призначити новий розгляд кримінального провадження відносно ОСОБА 1 у суді першої інстанції. 

 

  

Додатки: перелік документів із копіями, відповідно до кількості учасників провадження. 

 

ДАТА           ПІДПИС 
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