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АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ ЯК ФОРМА ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ 
РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

Забезпечення апеляційного оскарження рішення суду є однією з осно-
вних засад судочинства (п. 8 ст. 129 Конституції України), хоча в адмініст-
ративному судочинстві його було впроваджено з прийняттям у 2005 році 
Кодексу адміністративного судочинства (надалі – КАС) України.  

Процесуальний порядок розгляду адміністративних справ судом апе-
ляційної інстанції побудований на тих же засадах, які діють у суді першої 
інстанції. Водночас апеляційне провадження має свої цілі, предмет судово-
го розгляду, частини, що відрізняють його від інших проваджень та потре-
бують детального дослідження.  

Як вірно відмічає Ю. Л. Шеренін, кожен із видів проваджень, які здій-
снюються межах судового адміністративного процесу - провадження у суді 
першої інстанції, апеляційне провадження, касаційне провадження, прова-
дження з перегляду рішень Верховним Судом України та провадження за 
нововиявленими обставинами – має власну, чітко визначену мету і завдан-
ня, що реалізуються у межах загальних мети і завдань усього процесу (ад-
міністративного судочинства) На думку Ю. Л. Шереніна, мета апеляційного 
та касаційного провадження випливає з їх призначення як додаткових гара-
нтій законності. Сутність апеляції у судовому адміністративному прова-
дженні полягає у новому (повторному) розгляді й перевирішенні справи су-
дом апеляційної інстанції [1, c. 10–11].  

Р. П. Кайдашев наводить наступні ознаки, які притаманні апеляцій-
ному провадженню в адміністративному судочинстві: 1) складається з су-
купності процесуальних дій адміністративного суду апеляційної інстанції, 
які є чітко регламентованими нормами КАС України; 2) кожна з таких про-
цесуальних дій виконує проміжні цілі судового розгляду апеляційної скар-
ги; 3) кожна зі складових апеляційного провадження розв’язує визначене 
коло питань; 4) кожна зі складових апеляційного провадження має само-
стійне завдання; 5) всі процесуальні дії та складові апеляційного прова-
дження здійснюються послідовно як судом, так і учасниками адміністрати-
вного судового процесу [2, c. 114]. 

Аналіз положень КАС України, якими визначено інститут апеляцій-
ного провадження, дозволяє окреслити ознаки апеляції в адміністративному 
судочинстві: 1) апеляція виступає формою оскарження рішення адміністра-
тивного суду першої інстанції (постанови, ухвали), яке не вступило в  
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законну силу; 2) обумовленість подачі апеляції неправильністю рішення 
суду першої інстанції, що пояснюється, на думку особи, яка подає апеля-
ційну скаргу, або неправильним установленням фактичних обставин справи 
або неправильним застосуванням закону; 4) вирішення при перегляді спра-
ви в апеляційному порядку як питання факту, так і питання права, що озна-
чає право перевірки апеляційним адміністративним судом як юридичної, 
так і фактичної сторони справи у тому обсязі, що й судом першої інстанції;  
5) повторність розгляду справи (перевирішення) з можливістю встановлен-
ня нових фактів, дослідження нових доказів, а також доказів, що досліджу-
валися судом першої інстанції з порушенням установленого порядку; 6) на-
явність права суду апеляційної інстанції скасувати постанову суду першої 
інстанції та повернути справу на новий розгляд; 7) наявність права суду 
апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги своєю по-
становою змінити постанову суду першої інстанції або прийняти нову по-
станову, якими суд апеляційної інстанції задовольняє або не задовольняє 
позовні вимоги; 8) наявність права апеляційного адміністративного суду 
постановити окрему ухвалу, предмет якої стосується виявлення порушення 
закону під час розгляду справи з правовими наслідками для адресатів при-
пису окремої ухвали; 9) зупинення виконання рішення, яке оскаржено в 
апеляційному порядку (крім випадків негайного виконання рішення); 
10) обмеження повноважень апеляційного суду при перегляді справи дово-
дами апеляційної скарги і предметом рішення суду першої інстанції. Нові 
вимоги, які не були предметом рішення суду першої інстанції, не можуть 
бути пред’явленими в апеляційному провадженні; 11) допущення апеляції у 
справі тільки один раз; 12) наявність особливостей апеляційного прова-
дження по окремих категоріях справ адміністративної юрисдикції. 

Порівняльно-правовий аналіз засад адміністративного і цивільного 
процесів, положень доктрини цивільного процесу, а також врахування спе-
цифіки судової адміністративної юрисдикції дозволяє стверджувати, що апе-
ляція у судовому адміністративному процесі означає форму оскарження су-
дових рішень (постанов, ухвал) адміністративного суду першої інстанції (за-
гального суду як адміністративного та окружного адміністративного суду) з 
метою забезпечення їх законності та обґрунтованості, захисту прав, свобод та 
інтересів особи (осіб), які беруть участь у судовому адміністративному про-
вадженні, а також забезпечення однакового застосування адміністративними 
судами першої інстанції норм матеріального і процесуального права. 

Таким чином, апеляційне провадження виконує контрольну, превен-
тивно охоронну, стимулюючу та виховну функцій. 

Охоронна функція проявляється у тому, що апеляційні суди здійсню-
ють захист прав, свобод та інтересів фізичних, юридичних осіб, держави, 
виступають гарантом виправлення судових помилок. 

Стимулююча функція полягає у тому, що апеляційне провадження 
сприяє прийняттю законних та обґрунтованих судових рішень, формуванню 
однакових підходів до застосування законодавства судами, заявленню об-
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ґрунтованих позовних вимог та заперечень, їх доведенню в суді першої ін-
станції. 

Виховна функція виявляється як вплив на духовну сферу учасників 
адміністративного судочинства, виховання поваги до права, підвищення 
авторитету суду. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НЕДЕРЖАВНОЇ ПРАВООХОРОННОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Дієвість держави визначається спроможністю забезпечити реальний 
захист прав і свобод окремих громадян і безпеку всього суспільства. Забез-
печення такого захисту з боку держави та її органів, стимулювання розвит-
ку інститутів громадянського суспільства, протидія злочинності та адмініс-
тративним деліктам повинні бути основними завданнями реформування ві-
тчизняної правової системи. 

На превеликий жаль, мусимо констатувати, що сучасна Українська 
держава не відповідає ідеальним уявленням про правову державу, яка за-
безпечує та гарантує дотримання прав і свобод особистості належним чи-
ном. Однак, у будь-якому разі, наявність здорових взаємовідносин громадян 
із різними державними органами, контроль за дотриманням прав і свобод 
громадян є обов’язковою умовою існування демократичного суспільства. 
Існуюча недовіра громадян щодо правоохоронних структур, правовий нігі-
лізм значно ускладнюють реальну ситуацію в зазначеній сфері.  

Забезпечення прав і свобод людини визначаються Конституцією 
України головним обов’язком держави. У той же час конституційні поло-
ження не повною мірою відображують такі фундаментальні цінності, як за-
гальне благо, суспільний інтерес, соціальна солідарність, громадянський 
обов’язок тощо. Лише конституційного закріплення обов’язку всіх 


