Що таке апеляційне
оскарження?
Якщо Вас не задовольняє рішення місцевого суду, яке
не набрало законної сили, якщо, на Вашу думку, суд
неправильно встановив обставини (факти), або неправильно застосував до них норми матеріального права чи порушив правила судочинства (процесуальний
закон), то Ви можете оскаржити таке рішення з цих
підстав до відповідного апеляційного суду через суд,
який його постановив.

Що таке касаційне
оскарження?

Портал Судова влада України
www.court.gov.ua
Єдиний державний реєстр судових рішень
http://www.reyestr.court.gov.ua
Верховний Суд України
http://www.scourt.gov.ua/
Конституційний Суд України
http://www.ccu.gov.ua/uk/index
Вищий спеціалізований суд України з розгляду
цивільних і кримінальних справ
http://sc.gov.ua

Касаційна скарга подається щодо рішення, яке набуло
законної сили.

Вищий господарський суд України
http://www.arbitr.gov.ua/

Підставами для касаційного оскарження можуть бути:

Вищий адміністративний суд України
http://www.vasu.gov.ua/

➜ неправильне застосування судом норм матеріального права;

➜ порушення норм процесуального права.
Суд касаційної інстанції не встановлює і не перевіряє фактичні обставини справи і розглядає
справу лише в межах поданої касаційної скарги.

Які повноваження
Конституційного Суду
УкраїнИ?
Конституційний Суд виконує важливу роль, перевіряючи відповідність прийнятих вищими державними органами нормативно-правових актів Конституції Укра
їни, а також надає офіційне тлумачення Конституції та
Законів України.

Вища рада юстиції
http://www.vru.gov.ua/
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
http://vkksu.gov.ua/
Європейський суд з прав людини
http://www.echr.coe.int/echr/
Венеціанська комісія Ради Європи
http://www.venice.coe.int/
Пам’ятайте, перед вчиненням будь-яких
значущих юридичних дій варто отримати
консультацію юриста
Брошури, буклети та відеоролики про судову систему
України підготовлені та видані за підтримки Проекту USAID
«Україна: верховенство права» у співпраці з Радою суддів
України та Державною судовою адміністрацією України

оновлене видання

Корисні посилання

Путівник
по судовій системі
України

Путівник по судовій системі України

Суди - самостійна гілка
державної влади в Україні.
“Державна влада в Україні здійснюється
на засадах її поділу на законодавчу,
виконавчу та судову”
(Ст. 6 Конституції України)
Які органи в Україні наділені правом
здійснювати правосуддя?
“Правосуддя в Україні здійснюється
виключно судами”
“Юрисдикція судів поширюється на всі
правовідносини, що виникають у державі”
“Судочинство здійснюється
Конституційним Судом України та
судами загальної юрисдикції»
(Ст. 124 Конституції України)
Як побудована судова система?

ФОРМИ ПРАВОСУДДЯ

Види судочинства

ЦИВІЛЬНЕ
СУДОЧИНСТВО

(судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального
права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом;
2) перегляд справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною
міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;

ГОСПОДАРСЬКЕ
СУДОЧИНСТВО

АДМІНІСТРАТИВНЕ

КРИМІНАЛЬНЕ

СУДОЧИНСТВО

СУДОЧИНСТВО

3) н адання висновку про наявність чи відсутність у діяннях, в яких
звинувачується Президент України, ознак державної зради або
іншого злочину; внесення за зверненням Верховної Ради України
письмового подання про неможливість виконання Президентом
України своїх повноважень за станом здоров’я;
4) з вернення до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України.

Система судів ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
Верховний Суд України
Вищі спеціа лізовані с уди
Вищий адміністративний суд
України

Вищий господарський суд
України

Вищий спеціалізований суд
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами
загальної юрисдикції.

Апе ляційні с уди

Форми правосуддя:

➜ Цивільне Судочинство
➜ Господарське Судочинство
➜ Адміністративне Судочинство
➜ Кримінальне Судочинство

Апеляційні загальні суди:
областей; м. Києва; м. Севастополя;
АР Крим

Апеляційні адміністративні суди

Апеляційні господарські суди

Таким чином, в Україні діють чотири спеціалізації судів:

➜ Загальні суди – вирішують цивільні та кримінальні справи; міс-

Місцеві с уди

цеві загальні суди також розглядають і окремі категорії адміністративних справ;

➜ Господарські суди – вирішують господарські справи;
➜ Адміністративні суди – вирішують лише адміністративні справи;
➜ Верховний Суд України у межах наданої йому компетенції розглядає цивільні, кримінальні, господарські, та адміністративні справи:
1) перегляд справи з підстав неоднакового застосування судами

Місцеві загальні суди: районні;
районні у містах; міські; міськрайонні

Місцеві (окружні) адміністративні
суди: областей; м. Києва;
м. Севастополя; АР Крим

Місцеві господарські суди: областей;
м. Києва; м. Севастополя; АР Крим

