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Тема лекції 7. Провадження в суді апеляційної інстанції 

План 

1.Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. 

2.Апеляційна скарга та її зміст. 

3.Підготовка до апеляційного розгляду справи. 

4.Апеляційний розгляд. 

5.Судові рішення суду апеляційної інстанції. 
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1.Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. 

Стаття 392 КПК (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n3249 ) Судові рішення, 

які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. 

1. В апеляційному порядку можуть бути оскаржені судові рішення, які були ухвалені судами 

першої інстанції і не набрали законної сили, а саме: 

1) вироки, крім випадків, передбачених статтею 394 КПК; 

2) ухвали про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або 

виховного характеру; 

3) інші ухвали у випадках, передбачених КПК. 

2.  Ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення 

судових рішень, передбачених частиною першою цієї статті, окремому оскарженню не підлягають, 

крім випадків, визначених КПК. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до 

апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною першою   статті 392КПК. 

Ухвали суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого 

запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку 

тримання під вартою, постановлені під час судового провадження в суді першої інстанції до 

ухвалення судового рішення по суті, підлягають апеляційному оскарженню в порядку, 

передбаченому КПК. 

3. В апеляційному порядку також можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, 

передбачених КПК. 

Апеляційну скаргу мають право подати: 

1) обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвинувальний вирок, його законний представник 

чи захисник - в частині, що стосується інтересів обвинуваченого; 

2) обвинувачений, стосовно якого ухвалено виправдувальний вирок, його законний представник 

чи захисник - в частині мотивів і підстав виправдання; 

3) підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник; 

4) законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого 

вирішувалося питання про застосування примусового заходу виховного характеру, - в частині, що 

стосується інтересів неповнолітнього; 

5) законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування 

примусових заходів медичного характеру; 

6) прокурор; 

7) потерпілий або його законний представник чи представник - у частині, що стосується 

інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції; 
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8) цивільний позивач, його представник або законний представник - у частині, що стосується 

вирішення цивільного позову; 

9) цивільний відповідач або його представник - у частині, що стосується вирішення цивільного 

позову; 

9-1) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, - у частині, що 

стосується інтересів юридичної особи; 

9-2) фізична або юридична особа - у частині, що стосується її інтересів під час вирішення 

питання про долю речових доказів, документів, які були надані суду; третя особа - у частині, що 

стосується її інтересів під час вирішення питання про спеціальну конфіскацію; 

9-3) викривач - у частині, що стосується його інтересів під час вирішення питання виплати йому 

винагороди як викривачу; 

10) інші особи у випадках, передбачених КПК. 

2. Апеляційна скарга та її зміст. 

Стаття 396 КПК Вимоги до апеляційної скарги 

1. Апеляційна скарга подається в письмовій формі. 

2. В апеляційній скарзі зазначаються: 

1) найменування суду апеляційної інстанції; 

2) прізвище, ім’я та по батькові (найменування), місце проживання (перебування) особи, яка 

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

3) судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив; 

4) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, та їх обґрунтування із зазначенням того, у чому 

полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення; 

5) клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про дослідження доказів; 

6) перелік матеріалів, які додаються. 

3. Якщо особа не бажає брати участь у апеляційному розгляді, вона зазначає це в апеляційній 

скарзі. 

4. Якщо в апеляційній скарзі зазначаються обставини, які не були досліджені в суді першої 

інстанції, або докази, які не подавалися суду першої інстанції, то в ній зазначаються причини цього. 

5. Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо апеляційну скаргу подає захисник, 

представник потерпілого, то до неї додаються оформлені належним чином документи, що 

підтверджують його повноваження відповідно до КПК. 

6. До апеляційної скарги та доданих до неї письмових матеріалів надаються копії в кількості, 

необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового 

провадження, інтересів яких стосується апеляційна скарга. Цей обов’язок не поширюється на 

обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом або тримається під вартою. 

Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг 

  Суд першої інстанції через три дні після закінчення строку апеляційного оскарження судового 

рішення надсилає отримані апеляційні скарги разом із матеріалами кримінального провадження до 

суду апеляційної інстанції. 

Апеляційні скарги, що надійшли після направлення матеріалів кримінального провадження до 

суду апеляційної інстанції, не пізніше наступного дня після їх надходження направляються до суду 

апеляційної інстанції. 

Апеляційна скарга, що надійшла до суду апеляційної інстанції, не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу. Отримавши апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої 

інстанції, суддя-доповідач протягом трьох днів перевіряє її на відповідність вимогам статті 396 КПК 

і за відсутності перешкод постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження. 

Стаття 399 КПК Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття 

провадження 

1. Суддя-доповідач, встановивши, що апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої 

інстанції подано без додержання вимог, передбачених статтею 396 цього Кодексу, постановляє 

ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, в якій зазначаються недоліки скарги і 

встановлюється достатній строк для їх усунення, який не може перевищувати п’ятнадцяти днів з дня 
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отримання ухвали особою, яка подала апеляційну скаргу. Копія ухвали про залишення апеляційної 

скарги без руху невідкладно надсилається особі, яка подала апеляційну скаргу. 

2. Якщо особа усунула недоліки апеляційної скарги у строк, встановлений суддею-доповідачем, 

вона вважається поданою у день первинного її подання до суду апеляційної інстанції. Протягом 

трьох днів після усунення недоліків апеляційної скарги і за відсутності перешкод суддя-доповідач 

постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження. 

3. Апеляційна скарга повертається, якщо: 

1) особа не усунула недоліки апеляційної скарги, яку залишено без руху, в установлений строк; 

2) апеляційну скаргу подала особа, яка не має права подавати апеляційну скаргу; 

3) апеляційна скарга не підлягає розгляду в цьому суді апеляційної інстанції; 

4) апеляційна скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її 

подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою 

особи не знайде підстав для його поновлення. 

4. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження лише, якщо апеляційна скарга подана на 

судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене 

виключно з підстав, з яких воно не може бути оскарженим згідно з положеннями статті 394 цього 

Кодексу. 

5. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги, відмову у відкритті провадження 

невідкладно надсилається особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з апеляційною скаргою та усіма 

доданими до неї матеріалами. 

6. Ухвала про повернення апеляційної скарги або відмову у відкритті провадження може бути 

оскаржена в касаційному порядку. 

7. Залишення апеляційної скарги без руху або її повернення не позбавляють права повторного 

звернення до суду апеляційної інстанції в порядку, передбаченому цим Кодексом, у межах строку на 

апеляційне оскарження. 

Наслідки подання апеляційної скарги 

  Подання апеляційної скарги на вирок або ухвалу суду зупиняє набрання ними законної сили та 

їх виконання, крім випадків, встановлених КПК. 

  Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, на ухвалу суду про обрання запобіжного 

заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді 

тримання під вартою, а також про продовження строку тримання під вартою, постановлену під час 

судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті, зупиняє 

набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених цим 

Кодексом. 

Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за 

результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання 

обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених статтею 138 КПК, та 

надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної 

інстанції з дотриманням правил, передбачених статтею 399 КПК. 

3.Підготовка до апеляційного розгляду справи. 

Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття апеляційного провадження за скаргою на 

вирок або ухвалу суду першої інстанції: 

1) надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження учасникам судового 

провадження разом з копіями апеляційних скарг, інформацією про їхні права та обов’язки і 

встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу; 

2) пропонує учасникам судового провадження подати нові докази, на які вони посилаються, або 

витребовує їх за клопотанням особи, яка подала апеляційну скаргу; 

3) вирішує інші клопотання, в тому числі щодо обрання, зміни або скасування запобіжного 

заходу; 

4) вирішує інші питання, необхідні для апеляційного розгляду. 

Усі судові рішення судді-доповідача під час підготовки до апеляційного розгляду викладаються 

у формі ухвали. Копії ухвал надсилаються учасникам судового провадження. 
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Після закінчення підготовки до апеляційного розгляду суддя-доповідач постановляє ухвалу про 

закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду. 

Обвинувачений підлягає обов’язковому виклику в судове засідання для участі в апеляційному 

розгляді, якщо в апеляційній скарзі порушується питання про погіршення його становища або якщо 

суд визнає обов’язковою його участь, а обвинувачений, який утримується під вартою, - також у разі, 

якщо про це надійшло його клопотання. 

Стаття 402 КПК Заперечення на апеляційну скаргу 

1. Особи, зазначені у статті 393 цього Кодексу, мають право подати до суду апеляційної 

інстанції заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції в письмовій 

формі протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку. 

2. У запереченні на апеляційну скаргу зазначається: 

1) найменування суду апеляційної інстанції; 

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування), місце проживання (перебування) особи, яка подає 

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

3) судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив; 

4) номер кримінального провадження в суді апеляційної інстанції, якщо він повідомлений судом 

апеляційної інстанції; 

5) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги; 

6) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає заперечення на апеляційну скаргу; 

7) перелік матеріалів, які додаються. 

3. У запереченні на апеляційну скаргу зазначається, чи бажає особа взяти участь в апеляційному 

розгляді. 

4. Заперечення на апеляційну скаргу підписується особою, яка його подає. 

Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного 

провадження 

  Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного 

розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, представник потерпілого можуть відмовитися 

від апеляційної скарги тільки за згодою відповідно підозрюваного, обвинуваченого чи потерпілого. 

  Якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не були оскаржені іншими особами або якщо 

немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв’язку з 

відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне 

провадження. 

  До початку апеляційного розгляду особа, яка подала апеляційну скаргу, має право змінити 

та/або доповнити її. У такому разі суд апеляційної інстанції за клопотанням осіб, які беруть участь в 

апеляційному розгляді, надає їм час, необхідний для вивчення зміненої апеляційної скарги і подання 

заперечень на неї. 

  Внесення до апеляційної скарги змін, які тягнуть за собою погіршення становища 

обвинуваченого, за межами строків на апеляційне оскарження не допускається. 

4.Апеляційний розгляд. 

Апеляційний розгляд здійснюється згідно з правилами судового розгляду в суді першої інстанції 

з урахуванням особливостей, передбачених КПК. 

Після виконання дій, передбачених статтями 342-345 КПК, і вирішення клопотань суддя-

доповідач у необхідному обсязі доповідає зміст оскарженого судового рішення, доводи учасників 

судового провадження, викладені в апеляційних скаргах та запереченнях, і з’ясовує, чи підтримують 

свої апеляційні скарги особи, які їх подали. 

Для висловлення доводів, а також у судових дебатах першій надається слово особі, яка подала 

апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони кримінального провадження, 

першим висловлює доводи обвинувачений. Після цього слово надається іншим учасникам судового 

провадження. 

Неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає 

проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце 

апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття. Якщо для участі в 

розгляді в судове засідання не прибули учасники кримінального провадження, участь яких згідно з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n3257
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вимогами КПК або рішенням суду апеляційної інстанції є обов’язковою, апеляційний розгляд 

відкладається. 

Перед виходом суду до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення щодо законності та 

обґрунтованості вироку суду першої інстанції обвинуваченому, який брав участь в апеляційному 

розгляді, надається останнє слово. 

Стаття 406 КПК Письмове апеляційне провадження 

1. Суд апеляційної інстанції має право ухвалити судове рішення за результатами письмового 

провадження, якщо всі учасники судового провадження заявили клопотання про здійснення 

провадження за їх відсутності. 

2. Якщо під час письмового провадження суд апеляційної інстанції дійде висновку, що 

необхідно провести апеляційний розгляд, він призначає такий розгляд. 

3. Якщо проводилося письмове апеляційне провадження, копія судового рішення апеляційної 

інстанції надсилається учасникам судового провадження протягом трьох днів з дня його підписання. 

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд 

апеляційної інстанції має право: 

1) залишити вирок або ухвалу без змін; 

2) змінити вирок або ухвалу; 

3) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок; 

4) скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу; 

5) скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження; 

6) скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.  

5.Судові рішення суду апеляційної інстанції. 

Суд апеляційної інстанції ухвалює вирок. Будь-яке інше рішення суд апеляційної інстанції 

приймає у формі ухвали.  Судові рішення суду апеляційної інстанції ухвалюються, проголошуються, 

видаються, роз’яснюються або надсилаються учасникам судового провадження в порядку, 

передбаченому статтями 368-380 КПК. 

Стаття 419 КПК  Зміст ухвали суду апеляційної інстанції 

1. 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; 

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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n3044
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При залишенні апеляційної скарги без задоволення в ухвалі суду апеляційної інстанції мають 

бути зазначені підстави, з яких апеляційну скаргу визнано необґрунтованою.  При скасуванні або 

зміні судового рішення в ухвалі має бути зазначено, які статті закону порушено та в чому саме 

полягають ці порушення або необґрунтованість вироку чи ухвали. 
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