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СУБ'ЄКТИ ПРАВА АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ 
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Стапя 129 Конституції визнала однією з· основних засад судочинства 
переГляд рішень в апеляційному порядку. Criiriя 12. Закону "Про судо
устрій України" nередбачає право учасників судового проЦесу та іюпих 
осіб у ВипадІ<аХ і порядку, передбаченому процесуальним законо 
оскарження судового рішення в апеляційному сjді [З ; 2002. - N2 27-28.
Ст.180] . Оскарження рішення суду є елементом конституційного правз 
на судовий захист, яке реалізуєrься у процесуальній формі аіІеляційноrо 
провадЖення. 

Виходячи з сутнісних ознак апеляції, в Загальному вигляді апеляцій
не провадження можна звести до настУпних положень: а) апеляційна 
скарга (подання) подаєrься на рішеНня суду, яКе ще не набрало закоЮ:І. -
сили; б) справа переноситься на розгляд в апеляційному суді; в) пода 
апеляційної с.карrи зумовлена неправильнісnо ріШення суду першої ів
станції і полягає, на думку особи, яка пода' є скарrу · (іюдання), або в 
правильному встановленні фактичних обстаВИн, в неправильноМу зacnr 
суваниі чинезастосуванні норм права. Апеляційний суд не вправі в -
за межі апеляційної скарги (подання). Виконуючи контрольну ф 
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щодо акrів судів першої інстанції, суд апеляційної інстанції повторно 
\)1:1~"\:lli\)l_(\.~ \1.,--.Тh"\.1\'ь~ "'~~W>""3 . .. 

Слід зазначити, що Концепція судово-правової реформи 1992 р. ви
знала за необхідне впровадження перегляду законності й обгрунтовано
сті судових акrів в апеляційному порядку. Однак у цивільному процесу

альному законодавстві означений інститут було впроваджено лише в 

червні 2001 р., а тому постановка викладених у цій статті проблем по
лягає в дослідженні механізму реалізації права апеляційного осКар
ження в цивільному процесі . Вважаємо, що існування інститнту апе

.ІJЯційного перегляду пов 'язано з таким принципом демократичного 
судочинства, як двохінстанційність, що означає оскарження рішень rd 
ухвал суду першої інстанції в апеляційному порядку. Упровадження в 
судочинство апеляціЦного пере~ІJЯду судових постанов дозволяє най

більш повно гарантуватИ реалізацію права на суДсі~Ий Захист, оскільки 
оскарження передбачаЄ Повторний розглЯд справи по суті й певну опе
ративщсТЬ і чіткість у здійсненні nравосуддя. Це nов'язано з правом 
аnел}~Щй~юго ' суду за результатом розгляду справи виносити нове рі
шення; сприяти формуванНІ9 судової практИки, · оскільки рішення апеля
ційних судів є орієнтиром для прави.ru.ного застосування законодавства 

судом nершоХ інсrdнції, Що дозво.ІJЯє ЗмеНШІі'Ги верагідність судової nо
милки. Алеапеляційна інстанція не замінЮєсобою суду періnоїінстан
ції, а залИшається сТосовно нього контрольн6-правов11м інсТиrутом . Ось 
чому зв'язок із важливими науковими та практичнимИ Завданнями nо
ставлених у статті питань nолягає у вдосконаленні к:онституційного 

положення, яке гарантує кожному право на оскарження актів судової 

владн в nередбаченому законом nорядку. · 
Як до, так і nісля законодавчого закрі:rп:rення апеляцій:Ноtо nорядку 

перегляду судових актів розглядуваний nравовий інститут став предме

том дослідження в юридичній науці. Цією проблемою займалися такі 

науковці, як Л. Є. Гузь, П.І. Шевчук, В. В . Кривенко, О. С. Захарова [Див.: 
G; 10; 11; 8; 5]. Аналіз останніх наукових робіт дозволяє зробити ви
сновок, що у правовій науці інтерес до вивчення нових за змістом про

цесуальних форм перегляду судових актів збільшується. Разом із тим в 

означених публікаціях не були предметом спеціального дослідження 

поставлені в цій етапі nитаюія . Тому проблема суб' єктів nрава апеля

ційного провадження в цивільному nроцесі є основним завданням да
ної статті . 

Стаття 290 Цивільного процесуального Кодексу України (далі -
ЦПК) передбачає, що право оскаржити в апеляційному порядку рішення 
суду першої інсrdнції повністю або частково мають сторони, треті осо

би, nредставники сторін і третіх осіб, про:курор, оргdни державної владн 
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й ор~ни м~сцевого самоврядування в передбачених законом випадках. 
особи, які за законом ЗаХищають Права та свободи інших осіб, а також 
заявники та Цmri заіще~овані особи у справах окремого провадження і 
справах, ЩО виникають З .адміністративно-правових відносиН 3а умов, 

якщо вони брали участь у розгляді справи місцевим судом. Крім того, 
право апеляційного оскарження судових акrів мають і правонаС1)'пннки 

сторін і третіх осіб у тих випадках, якщо спірні прсівовідносинн допус-
кають правонаступництво. - ···.· 

Сторони, треті особи, а також заявники та інші заінтересовані особи 
в справах окремого провадження ra провадження, що виникають з адмі
ністративно-правових відносин, мають право апеляційного оскарження 

судового акта як матеріально та процесуально заінтересовані особи. 

О.А.Борисова має рацію, RQЛИ пише, що в апеляційному перегляді сто
роли повинні буrи rі .ж самі, що й у суді першої інстанції. Позивач не 

вправі .в суді апеляційної інстанції пред'являти вимоги до іншої особи, 

яка }!е брала участі при розгляді справи в місцевому суді як відповідач. 
Іншими суб'єІсrЗМИ апеляційНого оскарження є треті особи - і які за

ЯJІJІЯЮТЬ самостійні вимоги на предмет спору, і які їх не заявляють. Пра

во вказаних осіб на апеляційний перегляд судового рішення не викликає 

сумніву, оскільки вони зі своїми вимогами мають у справі самостійний 

інтерес. Навіть якщо рішення суду не було оскаржено .сторонами, третя 

особа з такими вимогами в~раві подати апеляційну скарrу. 
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, та

кож не може буrи позбавлена права на апеляційне оскарження, тому що 

зміст судового рішення безпосередньо впливає на їі права й обов'язки і в 

подальшому може мати преюдиційне значення для винесення іншого 
рішення. 

СТQрони і треті особи вправі оскаржити рішення суду першої інстан· 

ції незалежно від їх участі в судовому засіданні. Головне, щоб вони були 
допущені судом у процес. 

До суб'єюів апеляційного оскарження належать і правонаступники 

сторін і третіх осіб. Відповідно до загальних правил здійснення правона

С'fУІ1НИЦГва для допуску до участі у справі правонаС1)'пника необхідно 

пред~явлення доказів правонаС1)'пництва (певних докумеюів, що під· 

тверджують законність останнього). Якщо правонаС1)'пником стала осо· 

ба процесуально не дієздатна, ій необхідно призначити законного пред· 

ставника. Як і при провадженні справи в суді першої інстанції, в апеля· 

ційному суді не є об'єктом правонаС1)'пницrва ri права й обов'язки, що 

мають . особuстий характер. Порядок :з.цЦ{сщ:JР,ІЯ правонаступництва в 
апеляційному суді nідкоряються правилам судового провадження в суді 
першої.інстанції [Див.: 8, с. 70-73]. · 
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Вважаємо за доцільне приділиrи ocoбmmy уваrу аналізу права аrrе
JVІдійного ос:каржеНF.я такого суб ' єкта цивільного процесуального пра
ва, як судовий предсrавЮП<. Як уже вказувалося раніше, законода:вс'Гво 

надіJІ.Яє таким правом тільки ту особу, яка бере участь у розгляді сnрави 
судом першої інстанції. У той же час ч.4 ст.293 Щ1К зазначає, що .цо 

аnеJІЯЦійної скарги, поданої представником, додається довіреність або 
інший докуменг, що посвідчує його повноважеННJІ, .якщо в справі }[е 

було такого документа. Це дає змоrу nрипустити, що на nідставі цієї 

nравової норми до суб'єктів права апеJІЯЦійного оскаржеННJІ моЖ!і:а 

віднести і nредсгавнкка, який не ·брав участі в розгляді справи, ~о 

його nовноваженн.я f.З здійсненііЯ цих nроцесуальних дій закріnлено ·в 
довіреності чи у іншому докуменТі , що посвідчує його 'Процесуаль:нї 
права й обов'язки. 

Іиrерес іюnих суб' єюів, які мають право аnеляційного оскаржешtя, 
має nроцесуальний JGрактер, оскільки мета їх участі у справі не ЗВQ
диті.ся лише до отрииання матеріальних благ завдяки судовому. ріше}[
ню. 

Стаття 290 ЦПК nередбачає можливість оскарження рішеННJІ 'в ' аnе
ляційному nорядку "ІЗКОЖ прокуророві , 'який вносить аnеляційне ·n0 • 

дання на неnравосудщ з його nогляду, ріmеНИJі': Для З'На.лі.зуrіо.Ло'же~tь 
цивільного nроцесуаЛ.ного законод~вства щодо оскарженНя- cyдo'isol'() 
акта прокурором необхідно дослідити :конституційні acrietctи правовdl 

го С'І:атусу nрокурора як суб 'єкта цивільного процесуальноГо nравіі. 
Стаття 121 Конст~ї за:кріnrооє за ним здійснендя функції предстq-. 
вни_~а в суді інтересів держави ;Jбо гРомадяниНі., якою, як ·зазначеІtо 
в Рішенні Констнгуційного суду від 8 квітн.я 1999 р. по справі N 1-
1/99, треба розуміти правовідносини, в яких nрокурор, реалізуючи 
окресJ!ені . Конституціоо та законами України повноваження вчиняє 8 
суді nроцесуальні дії з метою захисту іиrересів зазначених суб ' єІСТів 
[4, с. 39]. Ці дії вКЛІО'fШ()Ть подани.я nрокурором до суду позовної за
лви, його участь у ро:тляді сnрави за nозовн~ю 'Заявою, а також у роз. 
rляді судом будь-якої іншої сnр,а~и за ін,іціативою nрокурора чи за ВІі
значенням суду, ЯКЩ) це необхіднQ для захисту інтересів · Держав~t. 
Сrс:ІТІ'Ї 361 і 37 Закону України "Про Лрокураtуру" передбачають "фор~n 
ВІ<аЗаної функції, однією з яких є nраво nрокурора чи його заС'І}'ІІJfИка· 1f<1 
nредставництво інтересів rро~адян або держави ШЛЯХом внесенв:я апе • 
. JІяційного подання на акт nравосуддя по цивільних сnравах, розrЛяНrrюt 
без його участі [З ; 1991 .. - N2 53. - сі-. 793]. · 

Однак зміст норм ЦПК, що регЛаментує участь nрокурора у цИВіл:І;. 
ному nроцесі, не даЄ r.ідстави стверджувати про закріпленн.я в зазначе. 

, ному нормативному шті конституційних поJІо~ень: щодо його nредста. 

97 



вницької функції в цивільному судочинстві. У зв' язку з дим в теорії ЦІt. 

вільного процесу й у правозастосовчій діяльності винm<ає nитання, 'ІІі 

вправі реалізовувати право апеляційного оскарження судового piwe10111 
nрокурор, який не брав учасrі nри розгляді цивільної сnрави в суді пеr

щеї інстаІЩЇЇ. ~.В. Кудрnцев із цього nриводу вважає за необхідне з.d
нити редакцію ст.290 ЦПК, на,щшщи прокуророві nраво внесенНя -~ 

цЩ.ffого подаJlЮІ н~ежно від того, чи брав він участь у розгляді Cl'IJif 
ви-{10, (; 2.1kНа,.цУ.МІ9{ Т. Дунаса, nрокурорське реаrувания пере~ 
захис:r прав-громащ як за їх зверненням до прокуратури, так з іні · 
ви прокурор~ [8, c ... JЩl-,,_, . . . ·· · .. _ "· 

Л. Є. Гузь, додатково арJУ,менrуючи моЖЛивість оскарження судо ... 
го акта прокур_ором, ~ не приймав учасrі в розгляді справи су
перmої інстанції, зазначає, що в .подібних вн.падкЮ( nроКурор реалїз,t 
функцію ~~~- !нтересіВ rр<;>мадянабо Держави в суді: "Tq, 
згідно зі ст.37 Закону України "Про прокуратуру" nрокурор чи йоГО,_ 
стулник у межах своїх nовноважень мають право на внесення але · · 
uoro· nодання незалежно від того, чи брали вони участь у цій с 

. поміЧНИJ<И прокурора, прокурори уnрамінь та відділів -у тому .. ·" ,·" ._ ... 
якщо вони брали участь у цій cll:paвP~ [ 6, с. ЗО). ' 

На тих же умовах прокурор і'його З<істуіmики на nідставі ст.З6\" 
_ .кону Україин "Про прокуратуру" вправі представляти інтереси гро~ 

., . і1 держави шляхом внесення аnеляційного nодання на рішення й ух-. 

·· no справах, що були poзrJIJІJtYfi без їх учасrі. Підстави для такоіlі· пр.. 
ставНИЦТІІа вказуються nрокірором в апеляційному nоданні. У ;вИnа.!Іf, 
яюцо прокурором в цьому оскарженні не названі nідстави предСТав• 
тва або вказані, але вони не nередбачені законом, до такого nодання • 
стосовуються nравила ст.1З9 ЦПК України [Там само]. 

Протилежної думки дотримується СЛ Головатий, який, на відuіІ! 

від nотлядів зrаданих nравників, виступає за надання контрольної <• 
гщдовоі) функції виюпочно судовій владі. Якщо ж цю функцію на.-. 
прокуратурі, зауважує він, тоді не nотрібна судова влада [Див.: l, с. З 

З нашої точки зору, система стримань і противаг у системі подіJ. 
влаnи передбачає можливосrі оскарження судового акта і npoкypOif 

але це право повинно надават~;~qя йому не як посадовій особі органу, 

наглядає за дотриманням закон'носrі в судах, а виключно як суб' є 
цивільного процесуального nрава. · Частково погоджуючись із С.П. Г 
ватим, ми вважаємо за доцільне передбачити можливість peilryвa 
неправасудні судові акти nевних посадових осіб органів судової в 

як це має місце в цивільному процесуальному nраві Російської Фед 

ції. 
'' ... ,. 
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Дійсно. ~ко~ У~ "Про прокураІУРУ" міС'rить ІІ<Що~.іnfЯ,';зrідно 
з !{КИМИ прокурор може реалізувати право на апеляцііf8:е oci<Вp;ttelool: 
судових рішень незалежно вjд участі в poз'rJVIДi. справи судбМ:-"rt~ршої 
іJІС'fЗНЦЇЇ (З ; 1991. - N~ 53.- Ст.793]. 0~-~ільне ІІР<Щесуалііне зако
!іОдавство (ст.290 ЦПК) таке право надає tiirm.e особам, JЦQ брали учасгь 
у розгляді сnрави ~і~~евнм суд~м, а ;n::nr~~~ ст. З ~ nровадження в 
l(ИВЇЛЬИИХ справах у судах УкраІни ве~~и за ЦИВIJIJ.Іtm.m процесуаль
}ІJ{МИ законамн У країни, що діють на час розгляду справ~ або вчинення 
окремих процесуальних дій, чи виконаННя рішенн:я суду. 'tаким чином, у 

11ипадку ··конкуренціі•' норм Закону "Про прокуратуру" з нормамн ЦПК 
11еобхідно віддавати nepeвary положенням останнього. 

На цій підставі право апеляційного оскаржеНЮІ, на н:uny дуМку; ·D:o-
11Jffleн ~ ті,J,Іьрt прокурор, .ІІКИЙ брав участь у розrЛR,Щ< ·сnравw·Якщо 
право внесення апеляЦійного подання буде за прокурор~, юаm не брав · 
участі у судовому провадже~ (поряд з~~ який 6~ У'Іасть y; t;n~i), 
в цьому ВШІадку буде мати мІсце nорушення rqjинЦИtty дІІсnозНТИІіності 
цивільного: процусуальиого права, оскількИ. воля . ItpOICYJ>opa на оскар
ження судового акта може не сnівпадати з волею на. дану процесуальну 

дію матеріально і процесуально заінтересоваНих осіб (сторін. треrіх 
~ffi). ' . . 

Як було вже зазначено,' 6-.290 ЦПК наділнє llpa8o.&{ апеляційногО 
оскарження ТЇЛЬІ<И тих наЗВзних у ст. 98 ЦІЖ осіб, ці брали участь у 
роЗ211Яді справи. Вбачаєrься, що означене положеНЮІ ЦИВільного nроце
суального законодавсrва обмежує право заіиrересованих осіб на оскар
ження судових atcriв з декількох причин. Так, у судовііі пракrнці зустрі
чаються випадки, коли місцеві суди виносить неправосу.цні pimeiOUI, не 
nритяrуючн юридично заінтересованнх у розгляді справІ\ осіб ·до участі 
у справі. З огляду на буквальний зміст ст.290 ЦПК ці Особи не вnраві 
оскаржувати судове рішення у встановленому законом·і:І:ОрJЩку. 

СлЩ, Wlf'ОЛОСитн, що палати з цнв~~, справ '<!ПеJuщійних судів 
указану норму застосовують неоднозначно. Якщо судоВа постанова ви
нес~на .з. порушенням вИмог чинного законодаВства · і в судовому акті 
вирішені питання щодо прав та обов'язків осіб, які '~е- б~ участі у 
СПJ>дві, у цих виnадках деякі практичні Працівіmюі- ВІІЦають, що такі 
особи мають право на апШційне оскаржеввя. су/1)1 Зіtе.цційних івста
НЦііі' при цЬому арrумещуЮтЬ свою ·тоЧку зору tloc~ на ст.55 
І<онсппуції (як на норму прямої діі) та на· n.4 ст.ЗО7 ЦІ1І( (скасування 
рішення суду й nередача справи на новий розгrощ У в~mадку вирішення 
судом mrrання про права й обов'язків осіб, які не були залучені до участі 
у справі). 
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Спираючись~ ~~евJЩ;3аНе, вва)Щ:}Ємо, що. ст.290 ЦПК не відповідає 
констиrуційним положеннт.t, що rаракrують nрц~о . заінтересованоr 
особи на оскарження судових рішень. у процесуальному законі необ
хідно передбачити, щq-;рраво на апеляційне о9карження мтсіть як особи, 
які брЗJЩ,у::щсть у с.wаві nри розгляді ії судом перІЦої інстанції, так і ті 
заінтер,еМ:іщні особи', _Щ<і,не були залучені до участі у справі, але стосов
но яКих суд вирішив пиrання щодо їх nрав та обов' язків. До речі, така 
ре~~~ої норми співпад;пиме зі ст.320 u;пК, що гарантує право 
каqщ;Щн()ГО оскар~ення не тільки тим особам, які брали участь у сnраві, 
а й о.собам, які не бращі участі в судовому nровадженні, за умови, якщ~ 
суд вЩ>ііпив пиrання щоцо їх прав та обов' язків. 

Відсутність у ЦІЖ чіТкого закріnленНя можливості оскарження су
дОВОІ;О ,акта особами, які .Q:e брали участі в розгляді сnрави, але стосовно 
nрав та обов' язків яких ухвалено рішення, дає nідстави не погодитися з 

категоричною ~юзицією П.І. Шевчука щодо того, що зазначеШ особИ за 
заt;qЛЬЮІМ nравило~ мають nраво апеляційного оскарження [10, с. 8]. 

Не можна не обійrи увагою зв· язок між вищевказаШІМи випадкама 
реалізації права аnеляційного оскарження із ускладненням (а nідчас · 
неможливістю) реаліЗації nрава на І<асаційне оскарЖенНя судового акта. 
Враховуючи положения статей 320 і 321 ЦІЖ можна зробити висно'ВоХі 
що особи, які не беруrь участь у судовому nровадженні, практично не 
можуть повною мірою .реалізувати гарантоване Конституцією право НІІ' 
асЮірЖеПня судових · рішенЬ, оскільки зазначені норми передба~ 
можливість оскарження судового акта в касаційному порядку тільп 
rn:щ проголошення ухвсUш аб9 рішення судом апеляційної інстанції. На 
наш' цогляд. raxa редакці.я пр,Звових норм суперечить ст.55 Констиrуціі; 
оскіл:ьІQf, знову .~ таки обмежу~ можливість оскарження судового акта з 
тієї причнни, . Щq предметом Щlсаційного ос:Карження повинні бути рі• 
шеІО,;Р!.Й ухва.JЩ· що набрали законної сили незалежно від того, чи ·буЛІІ 
вони Іфедметч~ розгляду судом аnеляційної інстанції . 

. Вважаємо,)цо в~еkі nроnозиції щодо вдосконаленнЯ реалізаціf 
права апеляційного оскарження бу дуть спрямовані на· nодальше рефо.і 

рмування цивільного nроцесуального законодавства в бік посиЛеИRf 
гарантій оскарження неnравасудних судових актів, винесення судаМІІі 

законних та обrрунтоваиих рішень з дотриманням принципу законнОС\' 
ті, диспозитивності та інших принципів цивільного процесуальноnf 
права. Що Що стосуєrься перспектив nодальших розвідок у даних нм 

прямках, то слід відзначити суттєву зацікавленість юристів у дое~ 
дженні проблем апеляційного й касаційного оскарження судових рі 
шень. На нашу думку, існуючі теоретичні розробки щодо вдоскона

лення інституту процесуального nерегляду судових актів необхіднО 
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врахувати при внесенні змін до чинного ЦПК і при прНйнятrі нового 
Цивільного процесуального коДексу України. ·· 

' j ~· ... ~ 
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ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ АКТІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
УСФЕРІ .РЕГУЛЮЦАJІНЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ . 

. вщвосин 

Кардинальні. переr.ворення в житrі нашого сусnільства на, зламі. 80 -
90-х років мину,лого сторіччя призвели до зміни політичної, економіч
ної і правової ~истем'и нашої країни. Одним із н3;слідків ,Цих проn;~ів 
стала поява інституту президентства. 5. . липня 1991 р. Верховн;;і .(>аДа 
nостановила заснувати посаду Президента і внесла у зв'язку з цим змі
ни й доповнення до Конституції [І; 1991.- Ni33. - Ст. 445]. Відповідно 
до ст. 102 Основного Закону Президент України є главою держави і 

виступає від ії імені . Він є гарантом державного суверенітету, терито

ріал:ьної ціТJісності України, додержання ії Конституції, nрав та свобод 
nюдини і громадянина. 

Глава держави на основі й на виконання Конституції і законів 
України видає укази й розпорядження, які є обов'язковими до вико
нання на всій тернторії країни (ст. 106 Конституції). Перший указ, ви-
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