
Інструкційно – методична карта 

практичного заняття № 9 

Дисципліна: Кримінальний процес. 

Тема: Загальні положення провадження з перегляду судових рішень. 

Мета:  

навчальна: навчитися  аналізувати  умови ситуацій правильність та черговість вчинення необхідних 

дій та складання необхідних процесуальних документів; засвоїти норми кримінально-

процесуального законодавства щодо інформації яка вказується у вироках та ухвалах суду 

апеляційної інстанції та порядку прийняття ним відповідних рішень. Засвоїти порядок апеляційного 

розгляду кримінальних справ та навчитись використовувати норми чинного кримінально-

процесуального законодавства для вирішення проблемних ситуацій. 

виховна: сприяти підвищенню у студентів правової культури та свідомості, підвищенню їх 

професійного рівня. 
*Примітка – Практична робота виконується в електронному вигляді та до _______ року надсилається 

електронною поштою за адресою - oly.moshenetch@gmail.com. 
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Хід заняття: 

І. Організаційний момент.  

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

1. Що таке апеляція, її форма та зміст? 

2. Які підстави для скасування або зміни судового рішення? 

3. Охарактеризуйте сутність та зміст вироку (ухвали про застосування 
примусових заходів виховного чи медичного характеру) суду апеляційної інстанції.  

4. Які суб‘єкти мають право на касаційне оскарження? 

5. Назвіть рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.  

6. Які підстави для скасування або зміни судового рішення судом 
касаційної інстанції? 

7. Назвіть підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом 
України. 

8. Дайте характеристику нововиявлених  та  виключних обставин. 

ІІІ. Вирішення практичних ситуацій. 

Ситуація№1 

    Законний представник виправданого Уварова у касаційному порядку оскаржив ухвалу про 

застосування примусових заходів виховного характеру суду першої інстанції. Суд касаційної 

інстанції відмовив у задоволенні скарги, мотивуючи це тим, що це судове рішення не переглядалось 

в апеляційному порядку. 

 Чи правомірні дії суду касаційної інстанції? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Які судові рішення можуть бути оскаржені в касаційному 

порядку?_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація№2 

     1 липня 2021 року до Верховного суду   надійшла заява від Головко А.С. про перегляд судового 

рішення. Суд у задоволенні клопотання Головко А.С.  відмовив обґрунтувавши це тим, що заява 

подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, а судове рішення було ухвалено 

10 січня 2020 року, і тим самим закінчились строки подання заяви про перегляд судового рішення.  

Чи правильне рішення прийняв суд? _______________________________________________________ 

Хто має право на звернення про перегляд судових рішень Верховним 

Судом?________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 У якому разі суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може 

поновити цей 

строк?________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація№3 

      Вироком місцевого районного суду обвинуваченого Петрова, який вчинив кримінальне 

правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, 

інше приміщення чи сховище), було повністю виправдано. Суддя мотивував своє рішення тим, що 

Петров зрозумів свою провину і пообіцяв виправитись. Прокурор подав апеляційну скаргу на це 

судове рішення, в якій просив його скасувати як необґрунтоване.  

Яке рішення повинен прийняти апеляційний 

суд?___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 В яких випадках суд апеляційної інстанції скасовує вирок суду першої інстанції?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

Методичні рекомендації: 

      При вирішенні ситуацій необхідно опрацювати норми Кримінально-процесуального кодексу, а 

саме Гл. 31,32,34 КПК. 

Підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або Великої 

Палати Верховного Суду 

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, 

передає таке кримінальне провадження на розгляд палати, до якої входить така колегія, якщо ця 

колегія вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних 

правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів 

з цієї палати або у складі такої палати. 

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів або 

палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд об’єднаної палати, якщо ця колегія або 

палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних 

правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів 

з іншої палати або у складі іншої палати чи іншої об’єднаної палати. 

Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, 

палати або об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати 

Верховного Суду, якщо така колегія (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від 

висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше 

ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об’єднаної палати) іншого 

касаційного суду. 

Судові рішення у кримінальних справах (вироки, ухвали), що набрали законної сили, можуть бути 

переглянуті за нововиявленими  або виключними обставинами тільки на підставах, що зазначені в ч. 

2 ст. 459 КПК. 



Нововиявленими обставинами визнаються: 

1) штучне створення або підроблення доказів, неправильність перекладу висновку і пояснень 

експерта, завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на 

яких ґрунтується вирок; 

2) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення вироку чи постановлення 

ухвали, що належить переглянути; 

3) інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового 

рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність 

вироку чи ухвали, що належить переглянути. 

Виключними обставинами визнаються: 

1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність, конституційність закону, 

іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи; 

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, 

порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом; 

3) встановлення вини судді у вчиненні злочину або зловживання слідчого, прокурора, слідчого 

судді чи суду під час кримінального провадження, внаслідок якого було ухвалено судове рішення. 

Вказані вище обставини, повинні бути встановлені вироком суду, що набрав законної сили. 

Обставини, що стосуються зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час 

кримінального провадження, у разі неможливості ухвалення вироку можуть бути підтверджені 

постановою або ухвалою про закриття кримінального провадження, ухвалою про застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у разі прийняття нових законів, інших 

нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на 

час здійснення провадження, не допускається. 

    Нововиявлені обставини - це встановлені розслідуванням або вироком суду, що набрав законної 

сили, і викладені у заяві учасників судового провадження юридичні факти, які знаходяться в 

органічному зв'язку з елементами предмета доказування у кримінальній справі і спростовують їх 

через попередню невідомість та істотність висновків, що містяться у вироку, ухвалі, як такі, що не 

відповідають об'єктивній дійсності. 

Нововиявленими слід вважати обставини (як фактичного, так і правового характеру), які: 

об'єктивно існували на момент вирішення кримінальної справи; не були відомі і не могли бути відомі 

на той час суду та хоча б одній особі, яка брала участь у справі. 

Наявність обох цих умов для визнання обставини нововиявленою є обов'язковою. Тобто це 

випадки, коли немає вини суду у неправосудності судового рішення, за винятком, коли «невідомість 

обставини суду» не властива лише такій підставі, як злочинні зловживання суддів (п. 3 ч. 2 

коментованої статті). 

Нововиявлені обставини характеризуються такими ознаками: 

1) їх невідомість суду з причин, від нього незалежних; 

2) їх суттєве значення для справи; 

3) їх наявність в об'єктивній дійсності до постановлення вироку; 

4) неможливість урахування під час провадження в справі постановлення вироку в зв'язку з 

невідомістю їх суду; 

5) їх відкриття тільки після набрання вироком суду законної сили; 

6) їх спеціальне розслідування прокурором або, за його дорученням, слідчим. 

 


