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Статтю присвячено дослідженню проблем функціонування судів апеляційної інстанції щодо пере
гляду судових рішень у кримінальному провадженні. Аналізуються поняття «суд апеляційної інстанції» 
і «апеляційний суд». Розглядаються питання повноважень суду апеляційної інстанції, атакож наванта
ження на суддів апеляційних судів.
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Статья посвящена исследованию проблем функционирования судов апелляционной инстанции по 
пересмотру судебных решений в уголовном производстве. Анализируются понятия «суд апелляцион
ной инстанции» и «апелляционный суд». Рассматриваются вопросы полномочий суда апелляционной 
инстанции, а также загрузки на судей апелляционных судов.

Ключевые слова: уголовное производство, пересмотр судебных решений, суд апелляционной 
инстанции, апелляционный суд, полномочия суда.

Maryniv VI. SOME PROBLEMS OF FUNCTIONING OF APPEAL INSTANCE’S COURTS ON REVI
SION OF JUDGMENTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Article is devoted to research o f problems o f functioning o f vessels o f appeal instance on revision of 
judgments in criminal proceedings. Concepts «court o f appeal instance» and «appeal court» are analyzed. 
Questions o f powers o f court o f appeal instance, and also loading onjudges o f appeal courts are considered.

Key -words: criminal proceedings, revision ofjudgments, court o f appeal instance, appeal court, powers o f 
court.

Постановка проблеми. Ефективність 
апеляційного перегляду судових рішень у 
кримінальному провадженні безпосередньо 
залежить як від удосконалення процесуаль
ного порядку оскарження рішень суду, так і 
від належної організації та діяльності судів 
апеляційної інстанції, на які покладається 
здійснення такого перегляду. В умовах судо
во-правової реформи, яка триває на часі, 
набуває актуальності дослідження питань 
функціонування судів апеляційної інстанції в 
аспекті здійснення ними перегляду судових 
рішень у кримінальному провадженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми апеляційного перегляду судових 
рішень у кримінальному провадженні були 
предметом дослідження таких учених, як 
Д.О. Захаров, Н.В. Кіцен, О.Ю. Костюченко, 
А.Н. Разінкіна та ін. Разом з тим, їх взаємо
зв’язок із проблемами організації судової 
системи України у науковій юридичній літера
турі досліджені недостатньо.

З огляду на це, метою статті є розробка 
теоретичних положень щодо функціонування 
судів апеляційної інстанції в аспекті пере
гляду судових рішень у кримінальному про
вадженні.

Виклад основного матеріалу дослі
дження. Загальновідомо, що оскарження 
судових рішень в апеляційному порядку 
є одним із міжнародних стандартів прав 
людини, закріпленим у п. 5 ст. 14 Міжна
родного пакту про громадянські та політичні 
права, що гарантує право особи на перег
ляд її справи вищим судом. Відповідне право 
особи закріплює і ч. 1 ст. 2 Протоколу № 7 до 
Конвенції про захист прав людини і осново
положних свобод, згідно з якою кожний засу
джений за вчинення кримінального право
порушення має право на те, щоб винесений 
відносно нього вирок або визначене йому 
покарання були переглянуті вищестоящою 
судовою інстанцією. Важливо відзначити, 
що у зазначеній нормі міжнародного права
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йдеться саме про сферу кримінального про
вадження, у якій наявність апеляційної інстан
ції є особливо важливою з точки зору забез
печення прав засуджених осіб.

На національному рівні право на апеля
ційне оскарження є важливою складовою 
права на оскарження процесуальних рішень, 
дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, про
курора, слідчого, що згідно із ст. 24 КПК Укра
їни визнається однією із засад криміналь
ного провадження. Одночасно воно виступає 
основною гарантією захисту прав особи від 
порушення з боку зазначених суб’єктів, а 
також виправлення допущених ними поми
лок під час реалізації своїх процесуальних 
повноважень. Тому реалізація даної засади 
має значення не лише в аспекті забезпе
чення приватних прав та інтересів учасників 
кримінального процесу, а й публічних потреб, 
які вимагають належного виконання своїх 
обов’язків органами, які здійснюють кримі
нальне провадження [1].

У науковій юридичній літературі аргумен
тується, що змістом права на оскарження 
судових рішень, ухвалених судами першої 
інстанції, є сукупність наступних правомочно
стей (можливостей): а) можливість звернення 
до суду апеляційної інстанції зі скаргою на 
судові рішення суду першої інстанції, що не 
набрали законної сили, щодо їх перевірки 
на предмет законності та обґрунтованості; 
б) право на отримання судового захисту за 
результатами розгляду скарги у судах апеля
ційної інстанції, забезпечене процесуальним 
обов’язком судів вищої інстанції використати 
передбачені процесуальним законом мож
ливості для встановлення та усунення суд
дівської помилки, допущеної судом першої 
інстанції, та забезпечення реального вико
нання судового акту [2, с. 8-9]. Таким чином, 
суб’єктом забезпечення реалізації цього 
права є суд апеляційної інстанції.

Розглядаючи цей суд, необхідно відзна
чити, що «судова інстанція» визначається 
як процесуальне поняття, яке характери
зує судовий орган у цілому або його струк
турний підрозділ, що має визначений обсяг 
повноважень при здійсненні правосуддя. 
Йому відповідає організаційне поняття «ланка 
судової системи», яке характеризує судові 
органи, рівні за обсягом повноважень і колом 
обов’язків, які вони виконують [3, с. 78]. 
Обидва ці поняття, які розкривають органі
заційний (судоустрійний) і процесуальний 
аспекти, не завжди є тотожними щодо кон
кретного органу судової влади, оскільки суд 
однієї ланки може поєднувати повноваження 
декількох інстанцій.

Згідно із ч. 2 ст. 26 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», апеляційними 
судами з розгляду цивільних і кримінальних 
справ, а також справ про адміністративні 
правопорушення є апеляційні суди, які утво
рюються в апеляційних округах. Відповідно 
до ч. 1 ст. 27 цього Закону, апеляційний суд 
виконує такі повноваження: 1) здійснює пра
восуддя у порядку, встановленому процесу
альним законом; 2) аналізує судову статис
тику, вивчає та узагальнює судову практику, 
інформує про результати узагальнення судо

вої практики відповідні місцеві суди, Верхов
ний Суд; 3) надає місцевим судам методичну 
допомогу в застосуванні законодавства; 
4) здійснює інші повноваження, визначені 
законом.

З цих нормативних положень можна зро
бити висновок, що апеляційною інстанцією з 
розгляду кримінальних справ є апеляційний 
суд. Попри те, що закон допускає розгляд 
ним справ відповідної судової юрисдикції по 
першій інстанції, кримінальне процесуальне 
законодавство такої можливості не перед
бачає. Такий підхід слід визнати правиль
ним, адже, як зауважують вчені, якщо ці 
суди вважаються апеляційними, то не варто 
намагатися перетворити їх за окремими пов
новаженнями на суди іншого рівня (місцеві 
суди), що суперечило б як Конституції, так і 
міжнародним стандартам побудови судової 
системи [4, с. 16]. Ці міркування варто під
тримати і визнати позитивним той факт, що 
на сьогодні у кримінальному провадженні 
поняття «апеляційний суд» і «апеляційна 
інстанція» повністю ідентичні.

У зарубіжній практиці питання щодо забез
печення апеляційного оскарження судових 
рішень вирішується по-різному. На підставі 
вивчення іноземного досвіду О.М. Курило 
формулює такі характерні ознаки апеляцій
ного провадження: 1) апеляційні скарги при
носяться на судові рішення, постановлені 
першою інстанцією, що не набули закон
ної сили; 2) оскаржуються не лише судові 
вироки та рішення, але й інші процесуальні 
акти суду (ухвали, постанови), які не набули 
законної сили; 3) приводом до перегляду 
справи є апеляційна скарга (подання), до 
форми та змісту якої закон пред’являє певні 
вимоги; 4) законом встановлені строки апе
ляційного оскарження; 5) подача апеляцій
ної скарги припиняє набуття законної сили 
судовим рішенням, що оскаржується; 6) у 
суді апеляційної інстанції перевіряються 
не лише питання права (законність), але й 
питання факту (обґрунтованість) рішення 
суду першої інстанції; 7) суд апеляційної 
інстанції безпосередньо досліджує докази, в 
тому числі -  додаткові, при проведенні судо
вого слідства; 8) суд апеляційної інстанції не 
тільки вправі залишити вирок суду першої 
інстанції без зміни, але й постановити новий 
вирок; 9) рішення суду апеляційної інстанції 
можуть бути оскаржені у вищестоящих судо
вих інстанціях [5, с. 68-69]. Зазначені ознаки 
характерні і для вітчизняного апеляційного 
провадження.

Разом з тим, слід звернути увагу, що в дея
ких державах апеляційне оскарження судових 
рішень не передбачене або має обмежений 
характер. Наприклад, у Російській Федера
ції до 2013 р. апеляційне оскарження було 
передбачене стосовно вироків, ухвалених 
мировими суддями, тоді як рішення інших 
судів першої інстанції оскаржувалися у каса
ційному і ревізійному порядку. У зв’язку із цим 
висловлювалися міркування, що апеляційна 
інстанція, запроваджена у російське кримі
нальне судочинство одночасно з інститутом 
мирових суддів, не може існувати у відриві від 
останнього і є сполучною ланкою між миро-
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вими судами і судами загальної юрисдикції 
(які діють на федеральному рівні) [6]. Однак 
з 2013 р., коли судам було надано повнова
ження здійснювати в апеляційному порядку 
перегляд резолютивних рішень у криміналь
них справах, погляди на роль апеляційної 
інстанції змінилися, і тепер вона розгляда
ється як дієвий ревізійний засіб виправлення 
помилок вироків, що оскаржуються [7, с. 77]. 
Також у зарубіжному законодавстві зустріча
ється як повна апеляція (закріплена у законо
давстві Франції та Італії), коли сторони мають 
свободу у наданні суду апеляційної інстанції 
нових доказів, а суд зобов’язаний прийняти у 
справі нове рішення, так і неповна (у Німеч
чині та Австрії), коли сторони не мають права 
надавати суду нові докази, а суд апеляційної 
інстанції обмежений у праві приймати нове 
рішення у справі [8, с. 24].

Різні варіанти апеляції можливі і в межах 
однієї моделі апеляційного перегляду. 
Наприклад, в умовах дії КПК України 1960 р. 
дослідники виділяли такі види апеляційного 
розгляду: а) повний, при якому вирок ска
совується повністю і дослідження обставин, 
що підлягають встановленню по криміналь
ній справі, здійснюється апеляційним судом 
у повному обсязі (наприклад, у випадку ска
сування необґрунтованого виправдувального 
вироку); б) додатковий, у якому апеляційний 
суд визнає, що для найбільш повного вирі
шення скарги потрібна безпосередня пере
вірка окремих доказів, яка здійснюється в 
умовах судового слідства; в) «обмежений», 
при якому судового слідства не прово
диться, тобто перевірка рішень здійснюється 
виключно за матеріалами справи [9, с. 15]. 
З певними корективами ці види притаманні 
і сучасному кримінальному процесу України.

На користь того, що апеляційний перегляд 
судових рішень у кримінальному провадженні 
є основною формою внутрішнього судового 
контролю, свідчить як коло тих питань, що 
складають предмет апеляційної перевірки, 
так і обсяг повноважень суду апеляційної 
інстанції. Так, предмет апеляційного пере
гляду полягає у перевірці законності, обґрун
тованості, справедливості судового рішення, 
тоді як суд касаційної інстанції перевіряє 
лише законність оскаржених судових рішень 
[10, с. 14-15]. Згідно із ч. 1 ст. 407 КПК Укра
їни, за наслідками апеляційного розгляду 
за скаргою на вирок або ухвалу суду пер
шої інстанції суд апеляційної інстанції має 
право: 1) залишити вирок або ухвалу без 
змін; 2) змінити вирок або ухвалу; 3) скасу
вати вирок повністю чи частково та ухвалити 
новий вирок; 4) скасувати ухвалу повністю чи 
частково та ухвалити нову ухвалу; 5) скасу
вати вирок або ухвалу і закрити кримінальне 
провадження; 6) скасувати вирок або ухвалу 
і призначити новий розгляд у суді першої 
інстанції. Передбачені КПК України повно
важення суду апеляційної інстанції є альтер
нативними. Застосування судом апеляційної 
інстанції одного з цих повноважень виключає 
можливість застосування інших [11, с. 215].

Таке формулювання предмета апеляцій
ного перегляду і повноважень суду апеляцій
ної інстанції призводить до розуміння деякими

дослідниками апеляції як способу перевірки 
судових вироків і рішень, який полягає в тому, 
що суд другої інстанції розглядає кримінальні 
справи за скаргами учасників процесу шля
хом проведення нового судового слідства і 
винесення вироку чи рішення замість скасо
ваного [12, с. 250]. В свою чергу, це викликає 
критику з боку окремих фахівців, які вважа
ють, що апеляція веде до зниження відпові
дальності судів першої інстанції [13, с. 63].

На нашу думку, такі погляди є помил
ковими, адже апеляційний перегляд судо
вих рішень у кримінальних провадженнях не 
замінює розгляду і вирішення кримінальної 
справи по суті у суді першої інстанції. Суд апе
ляційної інстанції здійснює наступний судо
вий контроль за вже ухваленими судовими 
рішеннями. Його повноваження не передба
чають автоматичного скасування судового 
рішення, прийнятого судом першої інстан
ції, натомість мова йде саме про перегляд, а 
не про новий розгляд певної справи. Таким 
чином, суд апеляційної інстанції не виконує 
роботу замість суду першої інстанції, а пере
віряє його рішення, тим самим забезпечуючи 
їх більш високу якість і правосудність, що 
неминуче має підвищувати відповідальність 
суддів, які ухвалюють такі рішення у першій 
інстанції.

Широке коло повноважень суду апеляцій
ної інстанції у кримінальному провадженні 
свідчить не лише про вагоме значення, яке 
надається йому у забезпеченні законності й 
обґрунтованості судових рішень, а й про зна
чний обсяг навантаження, який лежить на 
судах апеляційної інстанції. Так, згідно із ана
лізом статистичних даних, у 2015 р. до апе
ляційних судів надійшло 48,3 тис. апеляцій
них скарг на судові рішення у кримінальних 
провадженнях (справах), що на 2,7% більше 
порівняно з 2014 р., у тому числі 19,5 тис. апе
ляційних скарг на ухвали слідчих суддів, або 
майже 42% від загальної кількості апеляцій
них скарг. В апеляційному порядку відповідно 
до КПК України переглянуто 38,8 тис. кримі
нальних справ (проваджень) за апеляційними 
скаргами, що на 1,6% більше порівняно з 
2014 р. (або стосовно 43,5 тис. осіб, щодо 
яких переглянуто справи (провадження)), із 
них 15,4 тис. апеляційних скарг на ухвали 
слідчих суддів, або 39,5% переглянутих апе
ляційних скарг. Апеляційними судами зали
шено без змін судові рішення щодо 24,2 тис. 
осіб, або 55,7% кількості осіб, стосовно яких 
апеляційними судами переглянуто судові 
рішення у кримінальних справах (43,5 тис.); 
судові рішення скасовано щодо 15,2 тис. осіб, 
або 34,9% (у 2014 р. -  стосовно 34,3% осіб) 
та змінено стосовно 4,1 тис. осіб, або 9,4%. 
[14]. Виходячи з вищевикпаденого, можна 
дійти висновку, що у більшості випадків суди 
апеляційної інстанції залишають вироки судів 
першої інстанції без змін, приблизно у тре
тині випадків їх скасовують, і кожний десятий 
вирок змінюють.

Однак вказані показники хоча і є значними, 
проте їх не можна порівняти з навантажен
ням на суддів місцевих загальних судів. Так, 
співставляючи загальний рівень наванта
ження на суддів загальних місцевих та апе-
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ляційних судів, І.В. Дем’яненко доводить, що 
апеляційні загальні суди розглядають при
близно у 10 разів менше справ, ніж місцеві 
(в окремі роки розрив показників їх роботи 
становив і 15 разів), а рівень навантаження 
на суддів цих судів у 3-5 разів менший, ніж 
на суддів місцевих судів. Дослідниця пояс
нює це іншим функціональним призначенням 
апеляційних судів, які як суди вищої інстанції 
перевіряють правильність застосування ниж
чим судом закону, а також повноту і об’єк
тивність установлення фактичних обставин 
справи, виправляючи помилки суддів нижчої 
інстанції та гарантуючи високу якість судо
чинства. Також треба звернути увагу на ту 
обставину, що у своїй більшості справи, які 
розглядаються апеляційними судами, є апрі
орі більш складними, ніж ті, що вирішуються 
судами першої інстанції, отже, їх вирішення 
потребує більше часу і зусиль суддів, що, 
в свою чергу, тягне за собою необхідність 
зменшення навантаження на апеляційні суди 
[15, с. 21-22].

Поза всякого сумніву, навантаження на всі 
ланки судової системи України повинно бути 
співрозмірним і збалансованим. При його 
визначенні слід виходити із функціонального 
призначення кожної із судових інстанцій. 
Серед завдань апеляційного провадження 
науковці наводять такі: 1) забезпечити ста
більність судового рішення; 2) забезпечити 
правильне розуміння та застосування кри
мінального, кримінального процесуального 
та іншого законодавства; 3) сприяти фор
муванню одноманітної судової практики з 
вирішення судових справ; 4) здійснювати 
захист прав та свобод людини та громадя
нина [16, с. 447]. Отже, функціональне при
значення суду апеляційної інстанції в кримі
нальному провадженні є іншим, ніж у суду 
першої інстанції, і більш широким за обсягом 
завдань, які покладаються на нього. Виключно 
«судові» або процесуальні повноваження з 
перегляду судових рішень не вичерпують 
всіх завдань, що покладаються законом на 
ці суди. Тож цілком обґрунтованим виглядає 
зменшення власне процесуального наванта
ження на суддів цих судів на користь більш 
фахового і компетентного перегляду ними 
судових рішень у кримінальних проваджен
нях, що оскаржуються, а також виконання 
інших завдань, вказаних вище.

Висновки. На підставі викладеного можна 
констатувати, що у забезпеченні права особи 
на оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
у кримінальному провадженні найважливіше 
значення мають суди апеляційної інстанції. їх 
повноваження, згідно із побудовою судової 
системи України, виконують апеляційні суди, в 
особі яких поняття «апеляційна ланка судової 
системи» і «суд апеляційної інстанції» співпа
дають. Однак коло повноважень апеляційного 
суду є більш широким, ніж тільки перегляд 
судових рішень у кримінальних провадженнях 
по апеляційній інстанції, оскільки на них також 
покладається вивчення та узагальнення судо
вої практики, надання методичної допомоги

місцевим судам, що зумовлює менший обсяг 
процесуального навантаження на суддів цих 
судів, порівняно із суддями місцевих судів, на 
користь виконання додаткових повноважень 
організаційного характеру.
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