
Обґрунтування пропозицій до Проекту ГПК України стосовно 

перегляду господарських справ в апеляційному порядку 

 

Норма проекту ГПК України Пропозиції Обґрунтування 

Апеляційне провадження 

§ 1. Апеляційна скарга 

Стаття 254. Суди апеляційної інстанції 

 

1. Судом апеляційної інстанції у господарських справах є 

апеляційний господарський суд, у межах апеляційного 

округу якого (території, на яку поширюються повноваження 

відповідного апеляційного господарського суду) 

знаходиться місцевий господарський суд, який ухвалив 

судове рішення, що оскаржується, якщо інше не 

передбачено цим Кодексом.  

2. Верховний Суд переглядає в апеляційному порядку 

судові рішення апеляційних господарських судів, ухвалені 

ними як судами першої інстанції. 

3. Апеляційна палата Вищого суду з питань інтелектуальної 

власності переглядає в апеляційному порядку судові 

рішення, ухвалені Вищим судом з питань інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

Положення статті 254 Проекту ГПК  – 

виключити.  

 

 

Доцільним є перенесення поняття 

апеляційного господарського суду 

зазначене у ч.1 ст.254 до ч.1 ст.26 

Проекту ГПК. 

Стосовно ч.ч.2 і 3 ст.26 та ч.ч.2 і 3 

ст.254 Проекту ГПК наявне повне 

дублювання положень цих статей, тому 

раціональним є залишення їх у ст.26 

Проекту ГПК, оскільки включення до 

норм ст.254 Проекту повноважень 

Верховного Суду та Апеляційної палати 

Вищого суду з питань інтелектуальної 

власності є недоцільним та 

концептуально невірним, адже 

положення вказаної статті не стосується 

апеляційного провадження, а регулює 

питання інстанційної юрисдикції.  

Крім того, у главі та розділі, який 

стосується апеляційного провадження, 

повинні міститись положення щодо 

апеляційного розгляду справи. 

Стаття 255. Право апеляційного оскарження 

 

3. Після відкриття апеляційного провадження за 

апеляційною скаргою особи, яка не брала участь у справі, 

 

 

Положення ч.3 ст.255 Проекту ГПК 

доповнити словами «в якості 

 

 

Виходячи із змісту ст.255 Проекту, 

особа, якщо суд вирішив питання про їх 



але суд вирішив питання про її права та обов'язки, така 

особа користується процесуальними правами і несе 

процесуальні обов'язки учасника справи. 

третьої особи без самостійних вимог 

на стороні позивача або відповідача». 

права та (або) обов'язки, фактично 

набуває права і несе обов’язки як 

учасник справи, однак в Главі 4 

«Учасники судового процесу» Проекту 

ГПК, зокрема ст.42 «Склад учасників 

справи», взагалі не фігурує. Таким 

чином, зазначена особа приймає участь 

на будь-якій стадії апеляційного 

провадження без визначення 

додаткового процесуального статусу. 

При такому формулюванні в 

господарському процесі з’являється 

особа з окремим особливим 

процесуальним статусом, який 

визначається виключно як особа, яка не 

брала участь у справі, але суд вирішив 

питання про її права та (або) обов'язки, 

тому доцільним є її визначення як 3- ї 

особи. 

Стаття 256. Апеляційні скарги на ухвали суду першої 

інстанції 

 

1. Окремо від рішення суду першої інстанції можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої 

інстанції: 

4) про скасування забезпечення позову або про відмову у 

забезпеченні позову, відмову у скасуванні чи зміні заходів 

забезпечення позову;  

 

 

 

 

Положення п.4 ч.1 ст.256 Проекту ГПК 

викласти в наступній редакції:  

«про скасування забезпечення позову 

або про відмову у скасуванні чи зміні 

заходів забезпечення позову». 
 

 

 

 

Обмеження в оскарженні ухвали про 

відмову у вжитті заходів забезпечення 

позову у чинному ГПК історично було 

обумовлено метою припинення так 

званих «процесуальних диверсій», які 

пов’язані із численним поданням 

необґрунтованих заяв про забезпечення 

позову, та подальшим оскарженням 

ухвал про відмову в їх задоволенні, що 

в свою чергу, було наслідком зупинення 

розгляду справи, і особливо у тому 

випадку, коли її матеріали у повному 

обсязі були витребувані судами вищих 

інстанцій.  



Фактично ж суд відмовляє у 

задоволенні заяви про забезпечення 

позову, коли наявні недоліки у 

аргументації необхідності вжиття 

таких заходів, наявності певних підстав 

та доказів на підтвердження їх 

існування. Після усунення цих 

недоліків, сторона має право та 

можливість заявити відповідне 

клопотання повторно. 

Стаття 258. Порядок подання апеляційної скарги  

 

1. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду 

апеляційної інстанції.  

 

 

Положення ч.1 ст.258 Проекту ГПК 

викласти у наступній редакції: «1. 

Апеляційна скарга подається 

безпосередньо до суду першої 

інстанції.» 
 

 

 

 

Розгляд суддею апеляційної скарги 

окремо від матеріалів справи 

суперечитиме головним завданням 

господарського процесу стосовно 

всебічного та об’єктивного з’ясування 

обставин справи та призведе до 

порушення ст. 6 Європейської 

конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року 
щодо забезпечення права будь-якої 

особи на справедливий судовий 

розгляд. 

Крім того, відстрочення моменту 

надходження справи до апеляційного 

суду, із використанням механізму 

витребування матеріалів, призведе до 

фактичного затягування її розгляду 
(перегляду).  

§ 2. Відкриття апеляційного провадження 
Стаття 261. Залишення апеляційної скарги без руху, 

повернення апеляційної скарги 

 

2. До апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням 

вимог, встановлених статтею 259 цього Кодексу, 

 

 

 

У положенні ст. 261 Проекту ГПК 

змінити назву на «Повернення 

 

 

 

Питання, викладені в цій статті, 

направлені тільки на затягування 
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застосовуються положення статті 175 цього Кодексу.  

3. Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, 

якщо вона подана після закінчення строків, установлених 

статтею 257 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не 

порушує питання про поновлення цього строку, або якщо 

підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При 

цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа 

має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою 

про поновлення строку або вказати інші підстави для 

поновлення строку. 

4. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк 

або вказані нею підстави для поновлення строку на 

апеляційне оскарження будуть визнані неповажними, суд 

відмовляє у відкритті апеляційного провадження у порядку, 

встановленому статтею 262 цього Кодексу. 

 

5. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і 

повертається судом апеляційної інстанції також, якщо:  

3) скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної 

інстанції; 

 

 

 

 

6. Питання про залишення апеляційної скарги без руху 

суддя-доповідач вирішує протягом п'яти днів з дня 

надходження апеляційної скарги. Питання про 

повернення апеляційної скарги суд апеляційної інстанції 

вирішує протягом п'яти днів з дня надходження апеляційної 

скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків. 

 

 

апеляційної скарги» та положення ч.ч. 

2-4 ст.261 Проекту ГПК – виключити.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення п.3 ч.5 ст.261 Проекту ГПК 

України викласти наступній редакції: 

«3) скаргу подано в інший спосіб, ніж 

до суду першої інстанції;» 

 

 

 

 

З положення ч.6 ст.261 Проекту ГПК 

України виключити перше речення: 

«Питання про залишення апеляційної 

скарги без руху суддя-доповідач 

вирішує протягом п'яти днів з дня 

надходження апеляційної скарги.» 

розгляду справи та є складною 

конструкцією, запозиченою з 

цивільного процесу і недоречною в 

господарському процесі, який повинен 

бути направлений на швидкий розгляд 

справ в господарському судочинстві. 

Залишення апеляційної скарги без руху 

може мати наслідок у вигляді тривалого 

перебування апеляційної скарги без 

вирішення питання про її прийняття, що 

також впливає на оперативність 

розгляду господарських справ.  

 

 

 

 

У зв’язку з закріпленням норми щодо 

подачі апеляційної скарги 

безпосередньо до суду першої інстанції. 

 

 

 

 

 

У зв’язку з виключенням можливості 

залишати апеляційні скарги без руху. 

 

 

 

Стаття 263. Відкриття апеляційного провадження  

 

3. Питання про відкриття апеляційного провадження у 

справі вирішується не пізніше п'яти днів з дня надходження 

 

 

В положенні ч.3 ст.263 Проекту 

виключити слова: «або заяви про 

 

 

У зв’язку з виключенням можливості 

залишати апеляційні скарги без руху. 
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апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків, 

поданої у порядку, передбаченому статтею 261 цього 

Кодексу.  

 

4. В ухвалі про відкриття апеляційного провадження 

зазначається строк для подання учасниками справи відзиву 

на апеляційну скаргу та вирішується питання про 

витребування матеріалів справи. Якщо разом з 

апеляційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в 

ухвалі про відкриття апеляційного провадження встановлює 

строк, протягом якого учасники справи мають подати свої 

заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, якщо інше не 

передбачено цим Кодексом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Якщо апеляційна скарга подана з пропуском 

визначеного цим Кодексом строку, суд у випадку 

поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє 

дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття 

апеляційного провадження. 

усунення недоліків, поданої у 

порядку, передбаченому статтею 261 

цього Кодексу.» 

 

З положення ч.4 ст.263 Проекту ГПК  

виключити слова «та вирішується 

питання про витребування 

матеріалів справи» та викласти це  

положення в наступній редакції: «В 

ухвалі про відкриття апеляційного 

провадження зазначається строк для 

подання учасниками справи відзиву на 

апеляційну скаргу. Якщо разом з 

апеляційною скаргою подано заяви чи 

клопотання, суд в ухвалі про відкриття 

апеляційного провадження встановлює 

строк, протягом якого учасники 

справи мають подати свої заперечення 

щодо поданих заяв чи клопотань, якщо 

інше не передбачено цим Кодексом.» 

 

 

 

Положення ч. 5 ст. 263 Проекту ГПК 

України викласти в наступній редакції: 

«У випадку поновлення судом строку 

на апеляційне оскарження, дія 

оскарженого рішення зупиняється на 

період апеляційного провадження ». 

 

 

 

 

Доцільним є подання апеляційної 

скарги саме через суд першої інстанції. 

Відстрочення моменту надходження 

справи до апеляційного суду, із 

використанням механізму витребування 

матеріалів, призведе до фактичного 

затягування її розгляду (перегляду). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В запропонованій редакції не зазначено, 

на який період зупиняється дія 

оскаржуваного рішення, тому 

доцільним є уточнення такого терміну.  

§ 3. Апеляційний розгляд 
Стаття 268. Підготовка розгляду справи апеляційним 

судом 

 

1. Суддя-доповідач у порядку підготовки справи до 

апеляційного розгляду:  

1) з'ясовує питання про склад учасників судового процесу;  

 

 

 

В положенні ч. 1 ст. 268 Проекту ГПК 

слова «суддя-доповідач» замінити на 

слово «суд». 

 

 

 

Положення ч. 1 і ч. 3 ст. 268 Проекту 

ГПК України суперечить положенню 

ч. 3 ст.34 цього Проекту, оскільки 



2) визначає характер спірних правовідносин та закон, який 

їх регулює;  

3) з'ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші 

учасники справи як на підставу своїх вимог і заперечень;  

4) з'ясовує, які обставини визнаються чи заперечуються 

сторонами та іншими особами;  

5) вирішує питання щодо поважності причин неподання 

доказів до суду першої інстанції;  

6) за клопотанням сторін та інших учасників справи 

вирішує питання про виклик свідків, призначення 

експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо 

збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, 

перекладача;  

7) за клопотанням учасників справи вирішує питання щодо 

вжиття заходів забезпечення позову;  

8) вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного 

розгляду справи.  

 

 

 

 

3. Якщо під час вивчення матеріалів справи суд виявить 

нерозглянуті зауваження на правильність і повноту 

фіксування судового процесу технічними засобами, 

нерозглянуті письмові зауваження щодо повноти чи 

правильності протоколу судового засідання, невирішене 

питання про ухвалення додаткового рішення, суд 

постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом якого 

суд першої інстанції має усунути недоліки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення ч.3 ст.268 Проекту ГПК – 

виключити.  
 

перегляд в апеляційному порядку 

судових рішень судів першої інстанції 

здійснюється колегією суддів суду 

апеляційної інстанції у складі трьох 

суддів.  

У зв’язку з чим положення ст. 268 

Проекту ГПК України потребує 

уточнення - хто саме займається 

підготовкою справи до розгляду 

«суддя-доповідач» чи «суд» в особі 

колегії суддів, з метою уникнення низки 

непорозумінь теоретичного і 

практичного характеру.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оскільки зазначені порушення не є 

недоліками, а можуть бути 

порушеннями норм процесуального 

права, які є підставою для оскарження 

прийнятих судових рішень. 

Зокрема, суд апеляційної інстанції 

переглядає в апеляційному порядку як 

основне, так і додаткове рішення, тому 

не може вказувати суду першої 

інстанції на не вирішення питання про 

ухвалення додаткового рішення. 

Стаття 269. Призначення справи до розгляду в суді 

апеляційної інстанції 

1. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач 

 

 

Викласти положення ч.1 ст.269 

 

 

Положення ч. 1 ст. 269 Проекту 



доповідає про них колегії суддів, яка вирішує питання про 

проведення додаткових підготовчих дій в разі необхідності 

та призначення справи до розгляду. 

Про дату, час та місце розгляду справи повідомляються 

учасники справи, якщо справа відповідно до цього Кодексу 

розглядається з їх повідомленням.  

Проекту ГПК України в наступній 

редакції: 

«Після проведення підготовчих дій суд 

призначає справу до розгляду.» 

 

ГПК України суперечить положенню 

ч. 3 ст.34 цього Проекту, оскільки 

перегляд в апеляційному порядку 

судових рішень судів першої інстанції 

здійснюється колегією суддів суду 

апеляційної інстанції у складі трьох 

суддів. 

 

Стаття 270. Межі перегляду справи в суді апеляційної 

інстанції  

 

1. Суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними 

у ній і додатково поданими доказами та перевіряє 

законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції 

в межах доводів та вимог апеляційної скарги.  

2. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що 

стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в 

апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.  

3. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, 

приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо 

учасник справи надав докази неможливості їх подання до 

суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали 

від нього. 

4. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами 

апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде 

встановлено порушення норм процесуального права, які є 

обов'язковою підставою для скасування рішення, або  

неправильне застосування норм матеріального права.  

5. В суді апеляційної інстанції не приймаються і не 

розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не 

були предметом розгляду в суді першої інстанції.  

 

 

 

Положення ст.270 Проекту ГПК 

викласти в наступній редакції: 

«Апеляційний господарський суд не 

зв'язаний доводами апеляційної 

скарги і перевіряє законність і 

обґрунтованість рішення місцевого 

господарського суду у повному обсязі. 

В суді апеляційної інстанції не 

приймаються і не розглядаються 

позовні вимоги та підстави позову, що 

не були предметом розгляду в суді 

першої інстанції.» 

 

 

 

Перегляд справи в апеляційному 

порядку в межах доводів та вимог 

апеляційної скарги, може призвести до 

звуження завдань господарського 

судочинства.  

Оскільки судовий захист суб’єктів 

господарювання зобов’язує суд відійти 

від принципу диспозитивності, надавши 

юридичну оцінку судовому рішенню у 

повному обсязі, навести свої мотиви та 

доводи, з яких апеляційний 

господарський суд виходив ухвалюючи 

своє рішення. Адже, результат 

перегляду судового рішення в межах 

доводів та вимог апеляційної скарги 

може прямо впливати на висновки щодо 

суті спору в цілому, навіть якщо такі 

висновки суду не є предметом 

апеляційного перегляду. 

При цьому, у випадках розгляду 

декількох вимог, пов’язаних між собою, 

висновки апеляційного суду щодо їх 

окремої частини можуть прямо 

впливати на результати розгляду інших 

вимог. 



До того ж, положення ст.270 Проекту 

ГПК дублюють положення ст.301 

зазначеного Проекту. 

Таким чином, повноваження суду 

апеляційної інстанції переходять до 

суду касаційної інстанції та 

створюються передумови для 

подвійного апеляційного розгляду.  

Отже, фактично, перетворюють першу 

апеляцію на формальність, через яку 

сторони мусять пройти заради права на 

звернення до «справжньої» апеляції, що 

є неприпустимим. 

Стаття 271. Порядок розгляду апеляційної скарги  

 

4. Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка 

справа, за чиєю скаргою та на судове рішення якого суду 

розглядається. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Закінчивши з'ясування обставин і перевірку їх 

доказами, суд апеляційної інстанції надає учасникам 

справи можливість виступити у судових дебатах у такій 

самій послідовності, в якій вони давали пояснення.  

8. На початку судового засідання суд може оголосити про 

час, який відводиться для судових дебатів. Кожній особі, 

яка бере участь у розгляді справи в апеляційному суді, 

надається однаковий проміжок часу для виступу.  

9. Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої 

кімнати.  

 

 

 

Положення ч.4 ст.271 проекту ГПК 

викласти в наступній редакції:  

«Суддя-доповідач відкриває судове 

засідання і оголошує, яка справа, за 

чиєю скаргою та на судове рішення 

якого суду розглядається». 

 

 

 

 

Положення ч.7 ст.271 ГПК України 

виключити. 

 

 

У положенні ч.8 ст.271 Проекту ГПК 

замість слів «судових дебатів» 

зазначити «пояснень сторонами по 

справі та іншими учасниками 

судового процесу». 

Положення ч.9 ст.271 Проекту ГПК 

викласти у наступній редакції: «Після 

 

 

Положення ч.4 ст.271 Проекту ГПК 

України суперечить положенню ч.1ст.33 

цього Проекту, оскільки в разі 

колегіального розгляду визначення 

судді-доповідача для розгляду 

конкретної справи здійснюється 

Єдиною судовою інформаційно-

телекомунікаційною системою під час 

реєстрації документів  

 

Положення ч. 7, 8, 9  ст. 271 Проекту 

суперечить положенню, викладеному в 

ч.8 ст.253 цього Проекту, оскільки 

розгляд судом справи в порядку 

спрощеного позовного провадження 

здійснюється за наявними у справі 

матеріалами без проведення судових 

дебатів.  

 

 

 



 

 

 

11. Суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в 

разі неявки у судове засідання учасника справи, щодо 

якого немає відомостей про вручення йому судової 

повістки, або за його клопотанням, коли повідомлені 

ним причини неявки будуть визнані судом поважними.  

 

апеляційного перегляду справи по суті, 

суд виходить до нарадчої кімнати.» 

 

Положення п.11 ст.271 Проекту ГПК  

викласти у  наступній редакції: 

«Суд апеляційної інстанції відкладає 

розгляд справи в разі неявки у судове 

засідання учасника справи або за його 

клопотанням, коли повідомлені ним 

причини неявки будуть визнані судом 

поважними. » 

 

 

 

Змінити положення п. 11 Проекту ГПК 

України, у зв’язку з тим, що відсутність 

відомостей про вручення учаснику 

справи поштового повідомлення стане 

широким полем для умисного 

затягування розгляду справи внаслідок 

скоєння процесуальних диверсій, що 

суперечить Конституції України 

(зокрема ст.55). 

Стаття 273. Порядок розгляду апеляційної скарги, що 

надійшла до суду апеляційної інстанції після закінчення 

апеляційного розгляду справи 

 

1. Якщо апеляційна скарга надійшла до суду апеляційної 

інстанції після закінчення апеляційного розгляду справи, і 

особа, яка подала скаргу, не була присутня під час 

апеляційного розгляду справи, суд розглядає відповідну 

скаргу за правилами цієї Глави.  

2. У випадку відкриття апеляційного провадження за такою 

скаргою суд апеляційної інстанції може зупинити дію 

раніше прийнятої ним постанови та рішення суду першої 

інстанції, що оскаржується. 

3. За результатами розгляду апеляційної скарги суд приймає 

постанову відповідно до статті 283 цього Кодексу. При 

цьому за наявності підстав може бути скасовано раніше 

прийняту постанову суду апеляційної інстанції.  

4. Суд апеляційної інстанції розглядає скаргу, вказану в 

частині першій цієї статті, в межах доводів, які не 

розглядались під час апеляційного розгляду справи за 

апеляційною скаргою іншої особи. 

5. Суд відмовляє у відкритті провадження за апеляційною 

скаргою, поданою відповідно до частини першої цієї статті, 

якщо суд розглянув наведені у ній доводи під час 

 

 

 

 

Положення ст. 273 Проекту ГПК 

України –виключити повністю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація положень ст.273 ГПК 

України на практиці призведе до 

порушення основних принципів 

Організації Об’єднаних Націй про 

незалежність суддів, схвалених 

Генеральною Асамблеєю Організації 

Об’єднаних Націй у листопаді 1985 

року, рекомендації N R  (94) 12 

Комітету міністрів державам-членам 

щодо незалежності, ефективності і 

ролі суддів, та слугуватиме підставою 

для звинувачення суддів у 

некомпетентності, залежності і 

упередженості. 

У зазначеній статті нівелюються всі 

принципи господарського судочинства, 

зокрема, закладено механізм для 

скасування судового рішення, яке 

набрало закону силу та  є остаточним. 

До того ж, таке положення суперечить 



апеляційного розгляду справи за апеляційною скаргою 

іншої особи. 

п.2 ч.1 ст.176 Проекту ГПК, відповідно 

до якого суд відмовляє у відкритті 

провадження у справі, якщо є таке, що 

набрало законної сили, рішення суду у 

справі між тими самими сторонами, про 

той самий предмет і з тих самих підстав. 

Стаття 278. Підстави для скасування судового рішення 

та ухвалення нового рішення або зміни рішення  

 

1. Підставами для скасування судового рішення та 

ухвалення нового рішення або зміни судового рішення є:  

1) неповне з'ясування обставин, що мають значення для 

справи;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Неправильним застосуванням норм матеріального права 

 

 

 

Положення  п. 1 ч. 1 ст. 278 Проекту 

ГПК -  виключити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення ч.2 ст.278 Проекту 

 

 

В Проекті ГПК змінена сама роль суді (з 

судді-слідчого на суддю-арбітра) при 

розгляді справи в частині збирання 

доказів, встановлення обставин справи.  

Також ст. 81 Проекту обмежено права 

зацікавлених сторін на надання доказів, 

але при цьому продовжує існувати 

можливість скасування рішення у 

зв’язку з неповним з'ясування обставин, 

що мають значення для справи.  

В юридичній доктрині доведено, що 

принцип абсолютної істини є 

неприйнятним для цивілізованого 

правосуддя, тим більше для 

професійного господарського процесу, 

де кожна зі сторін зобов’язана довести 

існування обставин, на які вона 

посилається в обґрунтування своїх 

вимог. 

Висновки суду мають відповідати 

доведеним сторонами обставинам. 

Тобто, завдання суду обмежується 

перевіркою, чи дійсно існують 

обставини в тому вигляді, як стверджує 

позивач, і чи правильно підведені під 

нього норми чинного права. 

 

Змінити ч. 2 ст. 278 Проекту ГПК 



вважається: неправильне тлумачення закону, або 

застосування закону, який не підлягає застосуванню, або 

незастосування закону, який підлягав застосуванню. 

Порушення норм процесуального права може бути 

підставою для скасування або зміни рішення, якщо це 

порушення призвело до неправильного вирішення справи. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Порушення норм процесуального права є обов'язковою 

підставою для скасування судового рішення суду першої 

інстанції та ухвалення нового судового рішення, якщо: 

2) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, 

якому було заявлено відвід і підстави його відводу 

визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованими;  

 

 

 

 

4. Зміна судового рішення може полягати в доповненні, 

виключенні або зміні його мотивувальної та (або) 

резолютивної частини. 

викласти у наступній редакції: 

«Неправильним застосуванням норм 

матеріального права вважається: 

або застосування закону, який не 

підлягає застосуванню, або 

незастосування закону, який підлягав 

застосуванню». 

 

 

 

 

 

 

 

Положення п.2 ч.3 ст.278 Проекту 

ГПК – виключити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

З положення ч.4 ст.278 Проекту ГПК 

виключити слова «мотивувальної та 

(або)». 

 

України, виключивши положення 

«неправильне тлумачення закону», у 

зв’язку з тим, що відповідно до 

приписів Конституції України та Закону 

України «Про Конституційний Суд 

України» до виключних повноважень 

Конституційного Суду України 
належить вирішення питання про 

відповідність законів та інших правових 

актів Конституції України та офіційне 

тлумачення Конституції та законів 

України. 

 

Оскільки п.1 ч.3 ст.278 охоплює зміст 

пункту 2, адже якщо судді заявлено 

відвід, але він його не відхилив та 

розглянув справу, ця справа вважається 

як розглянута неповноважним складом 

суду. 

 

 

 

 

Судова практика свідчить, що не  

підлягає скасуванню судове рішення,  

якщо апеляційною інстанцією буде 

з'ясовано, що його резолютивна частина 

є правильною, хоча б відповідні 

висновки місцевого господарського 

суду й не були належним чином 

обґрунтовані у мотивувальній частині  

рішення. Водночас апеляційний  

господарський суд у мотивувальній  

частині своєї постанови не лише  вправі, 

а й повинен зазначити  

власну правову кваліфікацію спірних  



відносин та правову оцінку  

обставин справи. 

Стаття 280. Підстави для скасування судового рішення і 

направлення справи для розгляду до іншого суду першої 

інстанції за встановленою підсудністю  

 

2. Справа не підлягає направленню на новий розгляд у 

зв'язку з порушеннями правил територіальної юрисдикції 

(підсудності), якщо учасник справи, який подав апеляційну 

скаргу, при розгляді справи судом першої інстанції без 

поважних причин не заявив про непідсудність справи. 

 

 

 

 

Положення ч.2 ст.280 Проекту ГПК 

України – виключити.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація зазначеного положення на 

практиці спричинить порушення права 

на інших учасників процесу на судовий 

захист, що суперечить ст.7 Закону 

України «Про судоустрій і статус 

суддів». 

Стаття 283. Постанова суду апеляційної інстанції  

 

1. Постанова суду апеляційної інстанції складається з:  

3) мотивувальної частини із зазначенням:  

в) мотивів прийняття або відхилення кожного 

аргументу, викладеного учасниками справи в 

апеляційній скарзі та відзиві на апеляційну скаргу; 
 

 

 

Підпункт «в» п.3 ч.1 ст.283 Проекту 

ГПК України викласти в наступній 

редакції: «в) прийняття або 

відхилення аргументів, викладених 

учасниками справи в апеляційній 

скарзі та відзиві на апеляційну 

скаргу». 

 

 

Недоцільно в судових рішеннях 

оцінювати досить детально всі можливі 

аргументи сторін, які можуть взагалі не 

стосуватись обставин справи. 

Наприклад, питання особистих 

стосунків сторін, їх реакції на поведінку 

учасників процесу, тлумачення дій 

судді тощо. 

 


