
Семінарське заняття №6 

Дисципліна: Кримінальний процес. 

Тема: Провадження з перегляду судових рішень. 

1. Поняття, завдання та основні риси апеляційного провадження. 

2. Суб‘єкти, порядок і строки апеляційного оскарження. 
3.Провадження в суді апеляційної інстанції. Рішення суду за результатами розгляду апеляції. 
4. Строки, суб‘єкти та порядок касаційного оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в 

касаційному порядку. 

5. Провадження в суді касаційної інстанції. Рішення суду касаційної інстанції. 

6. Поняття, завдання та основні риси перегляду судових рішень Верховним  Судом України. 
7. Поняття, сутність і завдання кримінального провадження за нововиявленими  або виключними 

обставинами. 
8. Підстави та строки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. 
9. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та 
види судових рішень за його наслідками. 

 

Ключові терміни та поняття до теми: 
Апеляція; апеляційне провадження; строки апеляційного оскарження; апеляційне провадження; 

рішення суду апеляційної інстанції; касаційне оскарження; касаційна скарга; касаційне провадження; 

перегляд судових рішень Верховним Судом України; Вищий спеціалізований суд України; перегляд 

судових рішень за нововиявленими  або виключними обставинами. 

 

Питання для самоконтролю: 
1. Які судові рішення можуть бути оскаржені в апеляційному порядку? 
2. Які особи мають право на апеляційне оскарження? 
3. Назвіть судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному 
порядку. 
4. Що таке апеляція, її форма та зміст? 
5. У чому полягає підготовка до апеляційного розгляду? 
6. Охарактеризуйте межі перегляду судом апеляційної інстанції. 
7. Які підстави для скасування або зміни судового рішення? 
8. Охарактеризуйте сутність та зміст вироку (ухвали про застосування 
примусових заходів виховного чи медичного характеру) суду апеляційної інстанції.  
9. Які суб‘єкти мають право на касаційне оскарження? 
10. Назвіть рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.  
11. Що таке касаційна скарга та який її зміст? 
12. Охарактеризуйте межі перегляду судом касаційної інстанції. 
13. Які підстави для скасування або зміни судового рішення судом 
касаційної інстанції? 
14. Назвіть підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом 
України. 
15. Дайте характеристику нововиявлених  та  виключних обставин. 
 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи: 
1. Законспектуйте основні положення Закону України ―Про адвокатуру та адвокатську діяльність‖ 

щодо компетенції захисника в стадіях з перегляду судових рішень. 
2. Скориставшись наведеними нижче інтернет-ресурсами проаналізуйте сучасний стан розгляду 

кримінальних проваджень апеляційними та касаційними судами, а також Верховним Судом України: 
- http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду України; 
- http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і 

кримінальних справ 


