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Передмова

Вітчизняна теорія адміністративної юстиції має багату історію. У кінці 
ХІХ—на початку ХХ ст. у цій сфері плідно працювали, зокрема, М. О. Куп
лєваський, О. Ф. Євтихієв, В. Л. Кобалевський. Не  залишилася ця тема 
поза  увагою українських вчених і в  радянський  період (Г. О. Пєтухов,
Є. Г. Пушкар, М. Й. Штефан, Ф. Д. Фіночко, О. М. Якуба та ін.). З ураху
ванням їх напрацювань на початок XX ст. було розроблене сучасне вчення
про задачі та систему адміністративних судів. Разом із тим слід визнати,
що цілісна доктрина адміністративної юстиції у вітчизняній юриспруден
ції поки що відсутня. Багато питань, які виникають у практиці адміністра
тивних судів, залишаються без вичерпних відповідей з боку науки.
На сьогодні фундаментальні дослідження проведено у таких напрямах:
відмежування адміністративної юрисдикції від інших видів судової юрис
дикції, перегляд судових рішень у порядку адміністративного судочинства,
участь прокурора в адміністративному судочинстві. Окремих результатів 
досягнуто у вивченні таких інститутів адміністративного процесу, як прин
ципи адміністративного судочинства, підсудність адміністративних справ,
учасники процесу, докази і доказування, процесуальні строки, підготовче 
провадження, забезпечення позову, судове рішення.
З метою узагальнення наявних теоретичних знань вже видано низку
підручників та посібників. Серед них, зокрема, посібник колективу авторів 
за редакцією Р. О. Куйбіди та В. І. Шишкіна «Основи адміністративного 
судочинства та адміністративного права» (2006), посібник О. В. Кузьменко 
«Адміністративна юстиція в Україні» (2007), підручник колективу авторів за 
редакцією С. В. Ківалова «Адміністративне процесуальне (судове) право»
(2007), посібник А. Т. Комзюка, В. М. Бевзенка, Р. С. Мельника «Адміністра
тивний процес України» (2007), посібник колективу авторів за редакцією
Т. О. Коломоєць та Г. Ю. Гулєвської «Адміністративна юстиція. Адміністра
тивне судочинство» (2007), посібник  Е. Ф. Демського  «Адміністративне 
процесуальне право України» (2008). Важливою подією у розвитку адміні
стративної юстиції стало видання у 2007 р. Настільної книги судді «Адмі
ністративна юстиція України» за загальною редакцією Голови Вищого адмі
ністративного суду України  О. М. Пасенюка, яка користується великим
попитом у фахівців, перш за все, суддів та пересічних громадян.
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Підручник, який Ви тримаєте в руках, укладений переважно суддями 
Вищого адміністративного суду України та Верховного Суду України. Суд
ді, як ніхто інший, знайомі з усім комплексом проблем, що на сьогодні ви
никають при розгляді адміністративних справ. Отже, у даному підручнику
надаються конкретні рекомендації із вирішення цих проблем на практиці 
та пропонуються теоретичні підходи щодо вирішення подібних проблем у
майбутньому.
Відомо, що адміністративна  юстиція як комплексне  правове  явище 
складається із трьох частин: процесуальної, предметної та організаційної.
Тому в  підручнику дається характеристика  як адміністративної юстиції
у цілому (Розділ І), так і кожної з її частин окремо — процесуальної части
ни (Розділи II—VII), предметної частини (Розділ VIII), організаційної частини 
(Розділ X). Найбільше  уваги  приділено  процесуальній частині, адже саме 
вона формує серцевину адміністративної юстиції та характеризує її суть.
Однорідність відносин адміністративного судочинства та методів їх пра
вового регулювання, на нашу думку, свідчить про виникнення нової галу
зі права — адміністративного судового права.
Публічно-правові спори, що становлять предмет діяльності адміністра
тивних судів, за своєю галузевою належністю досить різноманітні — кон
ституційні, адміністративні, фінансові, земельні, митні тощо. Проте перева
жають серед них спори, що виникають із адміністративних правовідносин.
Тому Розділ VIII підручника присвячено саме адміністративному праву.
Окремий розділ (Розділ IX) присвячено рішенням Європейського суду
з прав людини, що стосуються питань адміністративного судочинства. Ви
вчення цих рішень важливе принаймні з двох причин. По-перше, згідно з
українським законодавством практика згаданого суду є джерелом права 
і має враховуватись, у тому числі, й при здійсненні адміністративного су
дочинства. По-друге, рішення Європейського суду з прав людини відігра
ють істотну роль у формуванні європейських стандартів належного публіч
ного адміністрування. Більшість із цих стандартів закріплені у ч. 3 ст. 2
Кодексу адміністративного судочинства України і обов’язкові для застосу
вання при перевірці правомірності дій публічної адміністрації. Таким чи
ном, з метою засвоєння та використання змісту того чи іншого стандарту
судді  повинні вільно орієнтуватись  у практиці  цієї міжнародної судової
установи.

Список умовних скорочень
ГК України — Господарський кодекс України
КАС України — Кодекс адміністративного судочинства України
КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення
СК України — Сімейний кодекс України
ЦК України — Цивільний кодекс України
ЦПК України — Цивільний процесуальний кодекс України


Розділ I
Адміністративна юстиція
в системі судової влади
в Україні

Глава 1
Система судової влади
в Україні
Судова влада — це система судових органів держави, їх повноважен
ня та власне діяльність, що спрямована на виконання повноважень. За
значені елементи органічно пов’язані між собою. У разі відсутності одного 
з них доводиться говорити про неповноту поняття «судова влада».
Виходячи з логіки Конституції та законів України до основних ознак 
судової влади можна віднести її незалежність, самостійність, відособленість,
виключність. Ці ознаки близькі за значенням, але кожна з них має влас
ний зміст.
Незалежність судової влади повинна гарантуватися особливим поряд
ком фінансування судів, матеріальним та побутовим забезпеченням суд
дів, їх соціальним захистом. Внутрішній рівень незалежності судової влади 
обумовлює, з одного боку, власне діяльність суду щодо здійснення право
суддя, а з іншого — статусні гарантії суддів.
Принцип незалежності суддів спрямований не тільки на убезпечення
суддів від протизаконного впливу органів і осіб. Він покликаний підняти 
самостійність та відповідальність суддів при вирішенні будь-якого право
вого питання. Це означає, що суд кожного разу сам зобов’язаний встано
вити всі обставини справи, самостійно підібрати норму закону і зробити з
неї правові висновки. Суд не пов’язаний висновками, що зроблені іншими 
органами у обставинах справи. Достовірність фактів, встановлених орга
нами управління докладним чином перевіряється у судовому засіданні.
У суду відсутні будь-які інші, окрім процесуальних, зв’язки зі сторона
ми. Це забезпечує ряд переваг судової процесуальної форми над порядком
вирішення правових спорів іншими органами — об’єктивність при вирі

Стефанюк В. С. Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / Київ
ський нац. ун-т імені Тараса Шевченка / В. С. Стефанюк. — К., 2000. — 20 с.
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шенні спорів; кращу пристосованість до встановлення істини, до правиль
ного вирішення правових питань. Хоча слід визнати й істотні недоліки су
дового порядку вирішення правового спору — громіздкість процесуальної
форми та тривалість розгляду справи.
Самостійність судової влади полягає в тому, що закон наділяє суди всі
ма повноваженнями, необхідними для здійснення їх функцій. Адміністра
тивна юрисдикція органів виконавчої влади не підміняє дії суду навіть част
ково, вона лише передує судовому розгляду. Рішення цих органів не впли
вають на самостійність суду. Суди у своїй діяльності нікому не підзвітні.
Натомість їх рішення, які набрали чинність, мають силу закону у конкрет
них справах та обов’язкові для виконання усіма суб’єктами права на всій 
території держави. Діяльність інших органів держави, які залучаються для
сприяння відправленню правосуддя, не підміняє діяльність суду.
Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відпо
відно до закону не є учасниками судового процесу, з приводу проваджен
ня конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено 
процесуальним законом.
Відособленість судової влади означає, що суд посідає в державному ме
ханізмі особливе становище, зумовлене специфікою виконуваних ним функ
цій, умов та порядку його діяльності. Суди не входять у будь-яку іншу си
стему державних органів, нікому не підпорядковуються.
Виключність судової влади полягає в тому, що вона здійснюється тіль
ки судами, які входять до єдиної судової системи України. Ніякі інші орга
ни й посадові особи не мають права здійснювати судову владу, а судові 
органи не вправі передавати кому б то не було навіть часткове виконання
своїх повноважень. Виходячи з єдності судової влади і правосуддя та не
обхідності концентрації судової влади можна сформулювати тезу про те,
що правосуддя — це форма реалізації судової влади. Судова влада як влада 
державна крім як  у правосудді втілюватися не  може і  не  повинна. Ви
ключність як характерна риса судової влади і є свого роду ключем до по
няття правосуддя в правовій державі.
Правова держава фактично утворюється в суспільстві тоді, коли пра
во постає центром життя суспільства, коли відношення між громадянами 
та державою є відношеннями права, а не сили, а непорушність правового 
положення громадянина гарантована правосуддям, в якому інституалізу
ється правовий зв’язок між державою і особою.
Суд повинен забезпечити  захист соціально-економічних, політичних
прав, особистих прав та свобод громадян. Судовий захист — найвища га
рантія забезпечення прав та свобод громадян, оскільки суд посідає певне 
Боннер А. Т., Квиткин В. Т. Судебный контроль в области государственного управ
ления / А. Т. Боннер, В. Т. Квиткин. — М., 1973. — С. 8—14.

Бойко В. Ф. Судова реформа в Україні: стан і перспективи : навч. посіб. / В. Ф. Бой
ко. — К. : МАУП, 2004. — С. 14.
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становище у системі влади. Таким чином, сутність правосуддя, насамперед,
полягає в тому, що воно повинне втілювати виключність судової влади в 
державі. Звідси зрозуміло, чому зміни в політичній, економічній, соціаль
ній сферах суспільства нерозривно пов’язані з побудовою правової держа
ви, правовою реформою й установленням виключності судової влади.
Крім виключності судової влади, в  правосудді  повинна втілюватися
повнота судової влади. Повнота судової влади — невід’ємна якість право
суддя. Вона виявляється в тому, що в правовій державі правосуддя має
бути доступним. Інакше кажучи, всі громадяни повинні мати рівні можли
вості для використання судового захисту своїх прав і охоронюваних зако
ном інтересів. Крім того, повнота судової влади передбачає, що всі без ви
нятку громадяни визнаються рівними перед законом і судом, поставленими 
в однакові умови. Ця аксіома підтверджена соціально-історичною практи
кою і закріплена в міжнародно-правових документах зі справ людини. Так,
згідно зі ст. 8 Загальної декларації прав людини кожна людина має право 
на ефективне відновлення в правах компетентними національними суда
ми у випадку порушення її основних прав, які надані їй конституцією чи 
законом.
Якщо виключності судової влади, так  би  мовити, генетична ознака 
правосуддя, стверджує відділення судової влади від законодавчої і вико
навчої, то повнота судової влади є функціональною ознакою правосуддя,
визначає його сферу, тобто сферу реалізації судової влади.
У громадській свідомості ідея правосуддя зв’язується саме з повнотою
судової влади. Дійсно, повнота судової влади, поряд з її виключністю, до
зволяє називати правосуддя «правосуддям», дозволяє розглядати інститут
правосуддя як гарантію реалізації свободи і справедливості, правового по
рядку.
Ідея повноти судової влади як принцип закріплена в чинному законо
давстві. Згідно зі ст. 10 Кодексу адміністративного судочинства України 
правосуддя в адміністративних справах здійснюється на засадах рівності 
перед законом і судом усіх громадян незалежно від їх походження, соціаль
ного і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мо
ви, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та ін
ших обставин. Повнота судової влади закріплена в Конституції України, яка 
проголосила право громадян на судовий захист основним правом громадя
нина, що відповідає міжнародно-правовим стандартам. У ст. 14 Міжнарод
ного пакту про громадянські й політичні права передбачено, що кожний 
громадянин має право при розгляді будь-якого кримінального звинувачен
ня, яке  пред’явлене йому, чи  при визначенні його  прав  та обов’язків  у
будь-якому цивільному процесі  на справедливий  та  публічний  розгляд

Цивільне процесуальне право України : підруч. для юрид. вузів і фак. / В. В. Ко
маров, В. А. Бігун, П. І. Радченко та ін.; за ред. В. В. Комарова. — Х. : Основа, 1992. —
С. 10.
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справи компетентним, незалежним й  безстороннім судом, створеним на 
основі закону.
Характеристика правосуддя як форми реалізації судової влади з її ви
ключністю і повнотою потребує визначити не тільки генетичну, функціо
нальну, а й  предметну ознаку судової влади, тобто  зміст судової влади і 
правосуддя як діяльності, спрямованої на певний соціальний об’єкт.
Зміст судової влади, на відміну від законодавчої і виконавчої, полягає у
визначенні виду і обсягу суб’єктивних прав і юридичних обов’язків суб’єк
тів права. Ці права і обов’язки встановлюються на основі застосування су
дом норм права і відповідних фактичних обставин. Реалізація судової вла
ди, отже, завжди пов’язана з розглядом конкретної юридичної справи, з
забезпеченням прав людини.
Предметна ознака правосуддя соціально детермінована потребами за
безпечення реалізації прав всіх і кожного, а  правосудна  форма  захисту
прав громадян шляхом розгляду і вирішення юридичної справи, а не шля
хом адміністративних велінь, ставить громадянина в рівне становище не 
тільки з іншими громадянами, а й з державою. Ось чому саме судова влада 
є фактором обмеження від втручання будь-кого в правовий статус грома
дянина і в системі  «розподілу влади», є тією противагою, яка  забезпечує
невід’ємні і недоторканні права особи. Ця глибока закономірність висвіт
лює зміст і  функцію правосуддя в  правовій  державі  як охоронця прав і 
свобод особи. При цьому правосуддя являє собою єдину форму забезпечен
ня законності і справедливості в стосунках з участю громадян, принципо
во нове взаємовідношення особи і правосуддя. Громадянин стає не тільки 
носієм різноманітних прав, а й безпосереднім захисником їх у суді, він ви
ступає, так би мовити, споживачем судової влади і законності.
Щодо сутнісної характеристики  правосуддя через предметну ознаку
судової влади, то воно повинне являти собою приведену модель взаємовід
ношення правосуддя, держави і особи. Це має практичне значення, бо ко
рекція вказаного взаємовідношення неминуче веде до деформації право
суддя, зниження правового захисту особи в суспільстві.
Таким чином, предметна ознака судової влади втілюється в потрібно
му напрямі функціонування правосуддя, яке шляхом вирішення юридич
них справ сприяє судовому здійсненню прав і свобод особи в суспільстві,
реалізації законності і справедливості в державі.
Соціальна функція, зміст правосуддя повинні зводитися тільки до ви
рішення справ, інші функції на суди покладатися не повинні. Утверджен
ня правосуддя як форми розгляду юридичних справ повністю відтворює
предметне функціонування судової влади, несе певне соціально-правове 
навантаження і відображає особливості судової діяльності.
До обов’язкових ознак судової влади належить також владний харак
тер повноважень суду. Вимоги та розпорядження суддів при здійсненні 
ними правосуддя обов’язкові для всіх без винятку державних органів, юри
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дичних осіб і громадян. Судові рішення, на відміну від актів інших орга
нів, мають законну силу. Рішення, так би мовити, прирівнюється до сили 
закону. Саме в законній силі актів судового правозастосування виявляєть
ся судова влада як дійсна влада.
Нарешті, правосуддя як правозастосовча діяльність характеризується
специфічною процесуальною формою. На відміну від інших процесуаль
них форм, процесуальна форма правосуддя і її дотримання зв’язуються з
законністю судових рішень.
Процесуальна форма є методом роботи суду. Тільки неухильне додер
жання цього методу робить можливим встановлення дійсних обставин спра
ви і правильне застосування норм закону. Ознакою правосуддя є здійснення
його в процесуальній формі, тобто у формі судового засідання, що забезпе
чує максимум умов для встановлення істини у справі й реального захисту
прав суб’єктів права. Демократизм судової процесуальної форми закладе
ний  у передумовах організації судової системи: колегіальність  розгляду і 
вирішення справ, незалежність судів і підкорення їх тільки закону, глас
ність судового розгляду. Законність та обгрунтованісь судових рішень пере
віряється колегіально.
Усі зазначені вище та багато інших ознак, які є водночас проявами су
дової влади, тісно пов’язані з безпосереднім здійсненням правосуддя, але 
виходять за його межі. Це дозволяє дійти висновку, що правосуддя — хоча 
й основний, проте лише один із багатьох інших способів здійснення судо
вої влади.
Правосуддя здійснюється системою судів, засади побудови якої закріп
лено у ст. 125 Конституції України. Основними засадами виступають тери
торіальність та спеціалізація.
Головним обов’язком держави є утвердження прав та свобод людини.
Тому місцеві суди мають бути територіально наближені до людей, з тим,
щоб кожен громадянин знав свій суд і не був змушений вибирати у склад
ній судовій системі той, у якому він має захищати свої права. Цій вимозі 
відповідає існуюча мережа районних (міських, міськрайонних) судів згідно 
з адміністративно-територіальним поділом держави.
На підставі конституційного принципу спеціалізації на місцевому рів
ні судів створено спеціалізовані господарські та адміністративні суди. Пер
ші забезпечують захист прав та інтересів учасників господарських відно
син; другі — захист прав фізичних та юридичних осіб від порушень з боку
органів держави, місцевого самоврядування при виконанні останніми влад
них управлінських функцій. Усі інші цивільні та кримінальні справи роз
глядаються районним та міськими судами, військовими судами  гарнізо
нів, за винятком окремих категорій справ, розгляд яких віднесено до ком
петенції судів вищого рівня.
Щодо побудови судової системи по вертикалі, то вона відповідає про
цедурі розгляду справ у першій інстанції, в апеляційному та касаційному
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порядках. Перевірка законності та обґрунтованості судами судових рішень 
суду першої інстанції є надзвичайно важливим засобом охорони прав і за
конних інтересів учасників усіх видів судочинства.
Перегляд справи в апеляційному порядку передбачає можливість пере
вірити за скаргою учасника судового процесу або іншої особи, зачепленої
рішенням суду першої інстанції, обставини справи щодо наявності певних
правовідносин на основі вивчення як тих доказів, що були досліджені в 
суді першої інстанції, так і нових.
Касаційне оскарження рішень усіх апеляційних судів проводиться до 
відповідних підрозділів Верховного Суду України (щодо рішень у цивіль
них та кримінальних справах), вищих спеціалізованих судів (щодо рішень 
у господарських та адміністративних справах). Для рішень вищих спеціа
лізованих судів повторною касаційною інстанцією є Верховний Суд Украї
ни. Він є найвищою судовою інстанцією, що здійснює остаточну перевірку
судових рішень. Рішення Вищого адміністративного суду України перегляда
ються Верховним Судом України лише за винятковими обставинами (ст. 237
Кодексу адміністративного судочинства України).
Верховний Суд зобов’язаний не тільки усувати недоліки в застосуван
ні законів шляхом повторного касаційного розгляду рішень судів загальної
юрисдикції, а й запобігати таким порушенням через роз’яснення практи
ки застосування законів у постановах Пленуму Верховного Суду України.
Враховуючи складність та важливість для суспільства окремих катего
рій справ їх розгляд у першій інстанції має бути віднесений до юрисдикції
судів вищого  рівня. З огляду на  це  під юрисдикцію апеляційних судів,
крім спеціалізованих, передано розгляд у першій інстанції певних катего
рій кримінальних та цивільних справ. Вищий адміністративний суд Украї
ни як суд першої інстанції розглядає спори щодо встановлення Централь
ною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референ
думу та спори щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента 
України.
Організація адміністративних судів в Україні відповідає двом основ
ним критеріям: з одного боку, ці суди мають бути доступними для всього 
населення, а з другого — їх організація повинна мінімізувати можливості 
незаконного впливу з боку органів державної влади на суддів. Це зумови
ло особливість системи місцевих адміністративних судів. На найближчому
до громадян рівні — району чи міста — розгляд окремих категорій адміні
стративних справ (за участю органів місцевого самоврядування, за участю
органів, що накладають адміністративні стягнення) покладено на районні,
міські, міськрайонні загальні суди. Решту адміністративних справ віднесе
но до предметної підсудності окружних адміністративних судів, за винят
Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес : монографія / В. С. Стефанюк. —
Х. : Консум, 2003. — С. 48.
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ком випадків, коли  позивач  має можливість сам обирати компетентний 
місцевий адміністративний суд.
Початок формування системи спеціалізованих адміністративних судів 
був покладений Указом Президента України «Про Апеляційний суд Украї
ни, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України» від
1 жовтня 2002 р. № 889/2002. Указом від 7 листопада 2002 р. Президент
України визначив кількість суддів  Вищого адміністративного суду Украї
ни — 65 одиниць. Судова палата в адміністративних справах Верховного 
Суду України у кількості 7 суддів була створена постановою Президії Вер
ховного Суду України від 29 вересня 2005 р. № 20.
Законом України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. перед
бачено, що  місцеві окружні  та апеляційні адміністративні суди  утворю
ються в округах відповідно до Указу Президента України (статті 21, 25).
На виконання цих приписів Президент України своїм Указом від 16 листо
пада 2004 р. визначив для цих судів округи. Компетенція місцевих окруж
них адміністративних судів була поширена на територію відповідної об
ласті  та  на  території міст Києва  та  Севастополя. Також  було визначено 
7 апеляційних адміністративних судів: Дніпропетровський, Донецький,
Київський, Львівський, Одеський, Севастопольський, Харківський. Цим же 
Указом визначається кількість суддів, що входять  до складу кожного із
окружних чи апеляційних адміністративних судів.
У складі апеляційного адміністративного суду можуть  утворюватися
судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціа
лізацією в межах адміністративної юрисдикції. У цих судах для вирішення
організаційних питань має діяти президія.
У Вищому адміністративному суді України, як і в апеляційних судах,
для вирішення організаційних питань діє Президія у складі голови, його 
заступників, заступників голів палат, а також суддів цього суду, кількіс
ний склад яких визначається Пленумом Вищого адміністративного суду
України. Судді обираються до складу Президії загальними зборами суддів 
цього суду шляхом таємного голосування.
Для вирішення загальних питань діяльності адміністративних судів у
Вищому адміністративному суді України діє Пленум, до складу якого вхо
дять всі судді Вищого адміністративного суду України та голови апеляцій
них адміністративних судів.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.

Охарактеризуйте незалежність як одну із основних ознак судової влади.
Розкрийте зміст самостійності судової влади.
Що означає відособленість судової влади?
У чому проявляється виключність судової влади?
Як Ви розумієте повноту судової влади?
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6. Що становить предметну ознаку правосуддя?
7. У чому полягає особливість судової процесуальної форми як методу діяль
ності суду?
8. Назвіть основні структурні елементи вітчизняної системи адміністратив
них судів.

Глава 2
Поняття
адміністративної юстиції
Однією із характерних рис розвитку сучасної держави є постійне зро
стання важливості діяльності публічної адміністрації. У XX ст. органи пуб
лічної влади додатково до свого традиційного завдання — гарантування
законності  та  порядку — взяли  на себе виконання ряду нових функцій,
що спрямовані на забезпечення добробуту громадян, розвиток матеріаль
них та соціальних умов їх життя. Важливою рисою такої діяльності держа
ви є те, що вона повинна мати правову форму — будь-яка дія чи рішення
органу влади має базуватись на праві. Згідно з Основним Законом Україна 
також взяла на себе обов’язок дотримуватися вимог, які пред’являються
до держави, що визнає себе «зв’язаною правом». До таких вимог традицій
но відносять, по-перше, запровадження у державному механізмі розподі
лу влади. Законодавчий орган, будучи вищим колегіальним представниць
ким органом, має конституційні прерогативи у взаємовідносинах із інши
ми органами публічної влади. Через закон як акт вищої юридичної сили 
парламент має можливість усувати із управлінської практики адміністра
тивну сваволю, урівноважувати у взаємних правах та обов’язках громадя
нина, з одного боку, та державу — із іншого. Друга вимога концепції «пра
вової держави» випливає із першої та  полягає у підзаконному характері 
діяльності органів публічної адміністрації. Головною ж ознакою держави,
що «зв’язана правом», називають гарантованість суб’єктивних прав грома
дян від порушень  з боку адміністративних органів. Зокрема суб’єктивні 
права забезпечуються відповідальністю уряду і міністрів перед парламен
том, а також можливістю з боку громадян використовувати судову форму
захисту проти будь-яких дій адміністративних органів. Таким чином, адмі
ністративна юстиція як одна із форм судового захисту є неодмінною при
належністю «правової держави».
Адміністративна юстиція стала складатися в більшості країн у другій 
половині XIX ст. Вона формувалася в різних країнах індивідуально, з ура
хуванням наявних соціальних умов і традицій, зазнаючи впливу усталених
Чечот В. Д. Административная юстиция. Теоретические проблемы / В. Д. Чечот. —
Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. — С. 8—20.
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на той період пануючих теоретичних поглядів. У результаті цього системи 
адміністративної юстиції, що склалися в деяких країнах, істотно відрізня
ються одна від одної. Ці розходження серйозно ускладнюють можливість 
визначення самого поняття «адміністративна юстиція».
Сам по собі термін «адміністративна юстиція» внутрішньо суперечливий,
тому що поєднує різні за своєю сутністю поняття «адміністрація» і «юсти
ція». Адміністрація у розумінні діяльності — це управління, допомога (з по
гляду характеру діяльності), а в організаційному плані — це виконавчо-роз
порядницькі органи державного управління і їх посадові особи. Юстиція —
це  законність, справедливість, правосуддя, що  здійснюється системою
судових установ. Між управлінням і правосуддям існують розходження як 
у самому змісті діяльності, так і в зовнішніх формах її прояву.
Системі органів публічної влади притаманна централізація, підпоряд
кованість нижчестоящого органу вищестоящому. Органи цієї системи на
ділені широким комплексом повноважень, у числі яких вирішення питань 
про право (юрисдикційна діяльність) становить не основну частину. Не всі 
дії адміністративних органів можуть і повинні відбуватися в процесуаль
ній формі.
Правосуддя, у свою чергу, полягає у застосуванні права до встановле
них у судовому процесі юридичних фактів. Здійснюючи застосування пра
ва органи  правосуддя забезпечують  захист права. Це  головна  їх задача.
Діяльність органів правосуддя в силу особливого характеру задач, що сто
ять перед ними, виділена в особливу галузь державної діяльності; органи 
правосуддя формуються в особливому порядку окремо від інших держав
них органів і  посідають стосовно всіх цих органів особливе  положення.
При розгляді конкретних справ судді незалежні і підкоряються тільки зако
ну. Уся діяльність зі здійснення правосуддя відбувається тільки в детально 
регламентованій законом процесуальній формі.
З огляду на ці особливості правосуддя та управління термін «адміністра
тивна юстиція» загалом можна тлумачити як розгляд і вирішення спорів з
приводу управління (адміністрація), органами, що здійснюють правосуддя
(юстиція).
Виділяють кілька загальних рис, що характеризують цей інститут у ці
лому.
По-перше, для всіх систем адміністративної юстиції характерне відне
сення до її відання спорів, що виникають у сфері адміністративного управ
ління між громадянами чи юридичними особами, з одного боку, і адміні
стративними органами з іншого. Коло і зміст цих спорів індивідуальні в 
кожній окремій національній системі права, однак загальним для всіх спорів 
є їх адміністративно-правовий характер. В одних системах установлюєть
ся принцип, за яким всі адміністративно-правові спори можуть розгляда
тися в органах адміністративної юстиції, а в інших до компетенції відпо
відних органів віднесені лише окремі категорії спорів. Одні системи допус
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кають розгляд тільки спорів  з приводу індивідуальних адміністративних
актів, інші допускають також і можливість оспорювання законності нор
мативних правових актів. Однак, як би не розрізнялися між собою систе
ми у окремих країнах, наявність суперечки про адміністративне право ха
рактеризує адміністративну юстицію як спірну юрисдикцію в адміністра
тивних справах.
По-друге, у всіх системах адміністративної юстиції як юрисдикційний 
орган використовується орган, спеціально створений і пристосований до 
вирішення правових спорів. У одних випадках цю роль відіграють зовсім
незалежні від адміністрації загальні суди, що, крім адміністративних, мо
жуть вирішувати й інші спори (цивільні, сімейні, трудові тощо). В інших
випадках юрисдикційні функції покладаються на спеціальні адміністратив
ні суди, які організуються поза системою адміністративних органів. Мож
ливе використання як юрисдикційних органів спеціальних відомчих «ква
зісудів», що вирішують спори тільки в межах свого відомства. Створюються
також певні комбінації судових і адміністративних органів.
По-третє, кожна система адміністративної юстиції припускає, що роз
гляд і вирішення адміністративних спорів відбувається з дотриманням су
дової процесуальної форми. Залежно від відповідної системи можуть за
стосовуватися цивільно-процесуальна, адміністративно-процесуальна чи,
нарешті, так звана квазісудова форма.
В. Д. Чечот свого часу дав таке визначення адміністративної юсти
ції — це порядок розгляду і вирішення в судовій процесуальній формі спо
рів, що виникають у сфері адміністративного управління між громадянами 
чи юридичними особами, з однієї сторони, й адміністративними органа
ми — з іншої, здійснювана юрисдикційними органами, спеціально створе
ними для вирішення правових спорів. Запропоноване визначення залиша
ється актуальним і сьогодні та показує, що діючі в різних країнах системи 
адміністративної юстиції не дозволяють пов’язувати цей інститут із обов’яз
ковою наявністю системи адміністративних судів. У той самий час  роз
гляд і вирішення адміністративних спорів у рамках самої адміністрації не 
може розглядатися як одна з форм адміністративної юстиції. З цього по
гляду ні прокурорський нагляд, ні відомчий чи позавідомчий контроль од
ного органу адміністрації за  діяльністю іншого  (адміністративний конт
роль) не можна віднести до «інструментів» адміністративної юстиції. Про 
адміністративну юстицію можна говорити лише в тому випадку, коли ви
рішення адміністративних спорів здійснюється спеціальним юрисдикцій
ним органом, що у тому чи іншому ступені відділений від так званої актив
ної адміністрації і діє в рамках особливої процедури, яка передбачає усі чи 
окремі гарантії судової процесуальної форми.
Наведені ознаки адміністративної юстиції та її визначення дозволяють 
виділити три аспекти сутності даного правового явища: матеріальний, ор
ганізаційний та формальний.
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Матеріальний аспект обумовлюється природою правового спору, у ви
рішенні  якого існує потреба. Адміністративно-правовий  характер спору
дозволяє розкрити такі елементи інституту адміністративної юстиції, як її
предмет; задачі; суб’єктний склад правовідносин, із яких може виникати 
спір; межі повноважень органу адміністративної юстиції.
Предметом діяльності органу адміністративної юстиції є відносини дер
жавного  управління у широкому розумінні  (публічного  управління). Під
ним слід розуміти різновид соціального управління як цілеспрямований та 
організуючий вплив органів  держави  та інших уповноважених законом
суб’єктів на усі сторони державного та суспільного життя згідно з цілями 
державної політики. До кола суб’єктів публічного управління включаються
не тільки органи виконавчої влади та їх посадові особи, а також і посадові 
особи законодавчої влади, місцевого самоврядування і навіть посадові осо
би судової влади при виконанні ними адміністративних та інших позапро
цесуальних функцій. Названі суб’єкти є носіями публічного інтересу, під
ставою якого є суспільне благо.
Реалізуючи на практиці публічний інтерес суб’єкт управління формує
державну волю, волю іншого публічно-правового утворення (суб’єкта фе
дерації, автономного утворення у складі унітарної держави, територіальної
громади тощо) у формі правового рішення та адресує його іншим суб’єк
там публічного управління або фізичним (юридичним) особам. Керуючий 
суб’єкт та керований об’єкт вступають  у публічно-правове відношення,
причому перший моделює поведінку керованого, а останній зобов’язаний 
слідувати адресованим йому приписам.
Суб’єкт публічного управління, що здійснює керуючий вплив, є обов’яз
ковим учасником публічно-правових відносин і посідає особливе правове 
положення. Він наділяється владними повноваженнями, що зумовлює не
рівність сторін у правовідношенні й можливість примусового здійснення
вимог керуючого суб’єкта. Разом із тим, носій владних повноважень позбав
лений права діяти на підставі своєї вільної волі та власних інтересів. У пуб
лічно-правовому відношенні ключове значення має обов’язок суб’єкта управ
ління виконувати свої владні повноваження виключно для досягнення ці
лей суспільного та державного характеру, що передбачені законами. Таким
чином, дія адміністративної юстиції поширюється на сферу публічно-пра
вових відносин, які відмінні за своєю матеріально-правовою природою від
приватноправових відносин.
Задачі адміністративної юстиції повністю збігаються із загальними за
дачами правосуддя як одного із видів державної влади  — це  розгляд та 
вирішення правового спору, захист порушених суб’єктивних прав особи,
утвердження законності у державі. Безпосередньою задачею адміністра

Детальніше  про  захист прав особи  у сфері адміністративного  управління див.:
Шишкин В. И. Конституционное право на обжалование в суд действий должностных
лиц / В. И. Шишкин. — К. : Политиздат Украины, 1990.
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тивної юстиції як однієї з гілок правосуддя є вирішення публічно-право
вих спорів.
Специфіку публічно-правового (адміністративного) спору відображає
не  тільки його  матеріально-правова  природа, а й особливий суб’єктний 
склад. Обов’язковим учасником такого спору є суб’єкт публічного управлін
ня. Другою стороною у спорі може виступати фізична (юридична) особа 
або інший суб’єкт публічного управління. За юридичним характером взаємо
дії між учасниками управлінські спори можуть бути поділені на два види:
спори, що виникають  на основі вертикальних публічно-правових відно
син, та спори, що виникають із горизонтальних публічно-правових відно
син. Для вертикальних публічно-правових відносин характерна наявність 
однієї з таких ознак — або співпідпорядкованість сторін у правовідношен
ні, наприклад між вищестоящим та  нижчестоящим органом влади, або 
юридична залежність одного учасника відносин від іншого, наприклад гро
мадянина від органу влади.
Горизонтальні публічно-правові відносини складаються між сторона
ми, які не пов’язані організаційною співпідпорядкованістю чи юридичною
залежністю. Суб’єкти таких відносин, хоча і мають владні повноваження,
фактично рівноправні та незалежні один від одного.
Приватна особа не може нести відповідальність за акт, прийнятий пуб
лічною адміністрацією, а тому не може бути належною стороною в управ
лінському спорі. Тому спори між громадянами чи організаціями, що не є
суб’єктами публічного управління, не можуть бути віднесені до публічноправових спорів. Виняток становлять випадки, коли приватній організації
передано (делеговано) окремі владні повноваження для сприяння громадя
нам у реалізації своїх прав.
Специфіка публічно-правового спору також зумовлена підставою його 
виникнення. Нею є порушення суб’єктом публічного управління прав, сво
бод та інтересів особи. Таке порушення може стати результатом дій, безді
яльності суб’єкта публічного управління або наслідком прийняття ним нор
мативного чи індивідуального правового акта.
Виникає питання про межі повноважень органів адміністративної юсти
ції, тобто про те, які з матеріально-правової точки зору дії (бездіяльність),
правові акти органів влади можуть виступити підставою публічно-право
вого спору. Ці межі залежать від двох чинників: правових підстав управ
лінського спору; принципу, що визначає коло управлінських спорів, підві
домчих органу адміністративної юстиції.
Перший чинник зумовлений різним ступенем правової зв’язаності пуб
лічної адміністрації. Якщо закон в імперативній формі визначає повнова
ження органу публічного управління щодо реалізації суспільного інтересу,
то діяльність даного органу цілком залежить від приписів законодавця. Ви
значені законом публічні права громадян та організацій забезпечують їм
захист від вторгнення у їх життя і діяльність органів публічного управління.
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Разом із тим, органи публічного управління користуються правом на 
адміністративний  розсуд як  при визначенні конкретних задач  публічної
діяльності, так і при виборі доцільних засобів для досягнення поставленої
мети. Це пов’язано із потребою органів влади у дискреційних повноважен
нях для можливості діяти за своїм вибором. Дані дії не повинні стати сва
волею, що є грубим посяганням на норми права.
Обсяг повноважень, що наданий органу для діяльності на основі розсу
ду, може бути різним. У одному випадку закон визначає межі діяльності 
органів публічної влади, надаючи їм у цих рамках певну свободу. Інший 
випадок складається, коли закон у силу свого загального характеру не пе
редбачив  певної ситуації у сфері  управління. Якщо  у першому випадку
адміністрація своїм актом перевищить указані повноваження, то такий акт
буде визнаний  протиправним, оскільки  призводить  до  порушення прав 
особи. У другому випадку орган публічного управління вступає із особою
у фактичне відношення, не врегульоване законом. При цьому законода
вець не передбачає конкретного обов’язку адміністрації вчиняти певним
чином, а тому в особи не виникає право вимагати від органу влади вчи
нення певних дій.
Другий чинник, що визначає межі повноважень органів адміністратив
ної юстиції, є відображенням способу окреслення кола  правових спорів,
що підвідомчі цим органам. Теорія та практика судового контролю за пуб
лічною адміністрацією виділяє два основних способи: 1) перелічення спо
рів або 2) загальна компетенції. Перший спосіб передбачає закріплення у
законі переліку спорів, що належать до компетенції органу адміністратив
ної юстиції. Другий спосіб, що передбачений у ст. 124 Конституції Украї
ни та ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України, передбачає
віднесення до компетенції органу юстиції усіх публічно-правових спорів,
крім окремих їх категорій.
З огляду на викладене та керуючись загальнотеоретичними підходами 
до визначення правового спору можливо сформулювати поняття публіч
но-правового спору. До ознак правового спору традиційно відносять: на
явність матеріально-правових відносин між учасниками спору; характер
взаємного становища сторін спору; наявність суб’єктивного інтересу учас
ників; практична значимість вирішення спору.
Перша ознака спору передбачає припущення його учасників про існу
вання матеріальних правовідносин між ними. Публічно-правовий спір може 
виникати із конституційних, адміністративних, фінансових та інших пра
вовідносин, зміст яких становить, з одного боку, обов’язок органу публіч
ної адміністрації вчинити певний акт на користь особи, а з іншого боку —
право особи вимагати виконання цього обов’язку від органу публічної адмі
ністрації як від носія владних повноважень. Фактична  наявність таких
Бринцев О. В. Правова сутність економічних спорів та способи їх вирішення : мо
нографія / О. В. Бринцев. — Х. : Право, 2005. — С. 36.
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правовідносин не має значення для констатації наявності спору. Крім того,
особа має бути переконана у тому, що правовідносини перебувають у ста
ні порушення норми.
По-друге, правовий спір характеризується рівністю учасників спору
перед законом, а не один перед одним. Тому спір існує безвідносно до рів
ності чи нерівності його учасників у матеріальних правах.
Третьою ознакою спору є мета його учасників — доведення правомір
ності своїх інтересів, їх захист усупереч інтересам протилежної сторони.
Особа-позивач очікує на захист своїх суб’єктивних інтересів, а відповідач —
орган публічної адміністрації — на захист публічних інтересів.
І, нарешті, четверта ознака полягає у тому, що в результаті вирішен
ня правового спору обидва учасники мають можливість досягнути визна
ченості у змісті правовідносин.
Отже, для цілей з’ясування суті адміністративної юстиції під публічноправовим спором можна  розуміти  правовий конфлікт у сфері  публічної
адміністрації, що ініційований особою з метою захисту суб’єктивних прав 
(свобод, інтересів), які вона вважає порушеними.
У свою чергу, організаційний та формальний аспекти адміністратив
ної юстиції між собою тісно  пов’язані. Перший  передбачає існування у
складі державного апарату органів, що створені для розгляду та вирішен
ня публічно-правових спорів; другий  передбачає наявність спеціального 
процесуального порядку розгляду управлінських спорів.
Правове закріплення організаційний та частково матеріальний аспек
ти отримують у законах про судоустрій або законах про органи публічної
адміністрації, що  посідають  у системі  публічної адміністрації автономне 
становище та спеціалізуються на вирішенні публічно-правових спорів, —
«квазісудові органи». Формальний аспект (судові процедури) та основна час
тина матеріального аспекту (перелік справ, віднесених до компетенції орга
ну юстиції) знаходять відображення у відповідних процесуальних законах,
зокрема законах (кодексах) про адміністративне судочинство або у зако
нах та підзаконних нормативних актах про процедури діяльності «квазісу
дових органів». Аналізуючи моделі адміністративної юстиції провідних країн
світу, М. М. Тищенко  дійшов  цікавого висновку щодо співвідношення її
формального та процесуального аспектів: масштабне оновлення відповід
ного процесуального законодавства, як правило, супроводжується істотни
ми кроками у напрямі відособлення органів адміністративної юстиції у са
мостійну гілку судової влади.
Питання про місце адміністративної юстиції як комплексного правово
го інституту у вітчизняній системі права завжди було у фокусі уваги укра
їнських науковців. Із прийняттям Кодексу адміністративного судочинства 
України (далі — КАС України) це питання, крім суто теоретичного значен
Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес : підруч. для вищих навч.
закл. / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. — К. : Літера ЛТД, 2001. — С. 331.
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ня, набуло також і практичної ваги. Одна частина юристів-теоретиків схи
ляється до думки, що процесуального елементу адміністративної юстиції
(у розумінні діяльності адміністративних судів) для формування нової са
мостійної галузі права —адміністративно-судового права — цілком достат
ньо. Інші ж науковці переконані, що процедури адміністративного судо
чинства окрему галузь права здатні сформувати лише у поєднанні з іншим
правовим інститутом — так званою адміністративною процедурою (поряд
ком розгляду та вирішення індивідуальних адміністративних справ орга
нами публічної адміністрації).
Для вирішення даного  питання необхідно  проаналізувати співвідно
шення адміністративного судочинства із процедурами діяльності публічної
адміністрації. На нашу думку, між цими двома правовими утвореннями 
існує безпосередній і достатньо тісний взаємозв’язок. Він зумовлений тим,
що вони мають спільну мету — забезпечення фізичним та юридичним осо
бам можливості безперешкодно реалізувати свої права, свободи, інтереси 
та обов’язки у сфері функціонування публічної адміністрації. Таким чином,
предмет діяльності адміністративних судів та предмет діяльності органів 
публічної адміністрації збігається; ним є відносини  у сфері  державного 
управління.
Спільність мети та предмета діяльності зумовлює частковий збіг окремих
елементів адміністративного судочинства, з одного боку, та адміністратив
ної процедури — з іншого.
Перш за все, йдеться про схожість деяких принципів цих двох право
вих інститутів. У адміністративній процедурі фактично існує презумпція
правомірності дій та вимог особи, а в адміністративному процесі — «пре
зумпція вини» органу влади-відповідача. В адміністративній процедурі —
покладення обов’язку зі збирання доказів на орган публічної адміністрації,
а в адміністративному процесі, відповідно, — покладення такого обов’яз
ку на суд.
По-друге, предмет доказування в адміністративній процедурі частково 
збігатиметься із предметом доказування в адміністративному судочинстві.
Цей  предмет становлять  фактичні обставини, що стосуються реалізації
особою своїх прав, свобод, інтересів чи обов’язків. Орган публічної адміні

Авер’янов В. Б. Процесуальний аспект адміністративного права: особливості тлу
мачення / В. Б. Авер’янов // Державне управління: проблеми адміністративно-право
вої теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К. : Факт, 2003. — С. 42; Ком
зюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України : навч. посіб. /
А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. — К. : Прецедент, 2007. — С. 91; Адміні
стративне процесуальне (судове) право України : підруч. / за заг. ред. С. В. Ківалова. —
О. : Юрид. літ., 2007. — С. 10.

Кузьменко О. В., Гуржій Т. О. Адміністративно-процесуальне право України : під
руч. / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій; за заг. ред. О. В. Кузьменко. — К. : Атіка, 2007. —
С. 15—18, 54—57; Демський Е. Ф. Адміністративно-процесуальне право України : навч.
посіб. / Е. Ф. Демський. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — С. 10—22.
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страції першим досліджує такі фактичні обставини та дає з цього приво
ду свій висновок. У свою чергу, суд має проконтролювати, чи відповідає
цей висновок дійсності.
Загальновідомо, що адміністративне судочинство та адміністративна 
процедура доповнюють одне одного у питанні забезпечення контролю за 
адміністративним актом. Так, адміністративний суд має пріоритет у вирі
шенні питання про правомірність акта; адже судове рішення з цього пи
тання є остаточним. У свою чергу, публічна адміністрація, що переглядає
адміністративний акт, має виключне право оцінювати його доцільність.
Можна навести ще один приклад такого взаємного доповнення. Перевага 
адміністративного процесу в тому, що суд при вирішенні публічно-право
вого спору є неупередженим. Разом із тим, адміністративна процедура є
оперативнішою та надає публічній адміністрації більший обсяг повнова
жень для поновлення прав особи; перш за все, повноваження щодо скасу
вання оскарженого адміністративного акта  та  прийняття замість  нього 
нового акта.
Адміністративний  порядок оскарження акта, будучи альтернативою
щодо судового порядку перегляду цих актів, здатний істотно розвантажи
ти адміністративні суди. Значну частину публічно-правових спорів може 
вирішити сама ж публічна адміністрація ще до того, як вони будуть пере
дані відповідними приватними особами до адміністративного суду. Прав
да, в Україні цей потенціал адміністративної процедури не використову
ється. Конституційна норма про право особи на судове оскарження проти
правної владної діяльності витлумачена Конституційним Судом у спосіб,
що дозволяє звернення до суду без обов’язкового попереднього вирішення
спору в адміністративному порядку.
Разом із тим, між адміністративним судочинством та адміністратив
ними процедурами є істотні відмінності.
По-перше, суд не призначений для самоініціативного (ex officio) здійс
нення контролю за публічною адміністрацією. Судовий процес здійснюєть
ся лише у разі надходження позову від особи, яка вважає, що діями пуб
лічної адміністрації порушено її права. У свою чергу, один із видів адміні
стративної процедури  передбачає, що  приводом для розгляду справи  є
ініціатива самої ж публічної адміністрації, яка провадитиме такий розгляд.
По-друге, адміністративні  процедури відрізняються від судових про
цедур за своїм змістом. У ході адміністративних процедур переважна біль
шість операцій із виявлення, фіксації та в деяких випадках оцінки фактич
них даних здійснюється саме на стадії адміністративного розслідування.
Можливо, через це в адміністративних процедурах досить часто зустріча
ється припис  про  право  зацікавлених осіб брати  участь  у розслідуванні
справи, що здійснюється апаратом органу, і набагато рідше — припис про 
право цих осіб брати участь у розгляді справи, що здійснюється власне са
мим органом. Для судового процесу, де діє принцип безпосередності дослі
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дження обставин справи, такий підхід неприпустимий. Зокрема є непри
пустимою ситуація, коли  до судового  розгляду справу готуватиме  якась 
інша посадова особа, аніж суддя. У судовому процесі відсутня стадія роз
слідування, що передує заслуховуванню справ на засіданні. Одержавши 
заяву і визнавши, що поданих матеріалів достатньо для початку розгляду
справи, суд приступає до судового слідства за цими матеріалами безпосе
редньо на своїх засіданнях.
По-третє, однією з основних засад правосуддя є усність судового про
цесу; за загальним правилом, суд розглядає справи у відкритому судовому
засіданні. Наявність у зацікавленої особи фундаментального права особис
того спілкування із судом при безпосередньому дослідженні ним обставин
справи є однією з умов, за якої судова процедура може бути визнана належ
ною. У свою чергу, в адміністративних процедурах непоодинокими є ви
падки розгляду справи у формі листування всіх учасників справи (письмова 
форма розгляду), усунення сторін від спільної з органом публічної адміні
страції безпосередньої оцінки фактичних обставин як на стадії розсліду
вання, так і при вирішенні справи. У судовому процесі письмове прова
дження є лише винятком із загального правила.
По-четверте, органи та посадові особи, що провадять адміністративні 
процедури, є складовою частиною публічної адміністрації. За таких умов 
навіть за наявності положення про формальну самостійність певного адмі
ністративного органу при вирішенні справи він все одно не застрахований 
від неформальних впливів із боку вищестоящих адміністративних органів.
Більше того, більшість «квазісудових органів» позбавлені навіть формаль
ної самостійності: їх рішення, як правило, потребують затвердження з бо
ку відповідного органу публічної адміністрації. Саме через наведену обста
вину адміністративні  процедури  діяльності адміністративних органів, у
тому числі й «квазісудових органів», не слід об’єднувати із процедурами ді
яльності адміністративного суду.
Ми погоджуємося із низкою інших аргументів, висловлених, зокрема,
А. Т. Комзюком, В. М. Бевзенком та Р. С. Мельником щодо неприпустимо
сті об’єднання норм про адміністративну процедуру разом із нормами про 
адміністративне судочинство в єдину галузь права.
У наукових джерелах зустрічаємо  твердження, що адміністративна 
процедура, як і вся діяльність із надання адміністративних послуг, за сво
їм характером не є управлінською. Так, Е. Ф. Демський вказує, що вона 
спрямована на забезпечення реалізації та захисту прав й інтересів приват
них осіб у ході вирішення індивідуальних справ, і це, на його думку, є до
статнім аргументом для поєднання адміністративної процедури з адміні
Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України :
навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. — К. : Прецедент, 2007. — С. 91;
Адміністративне процесуальне (судове) право України : підруч. / заг. ред. С. В. Ківало
ва. — О. : Юрид. літ., 2007. — С. 53—55.
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стративним судочинством. Подібні твердження є наслідком зародження
і розвитку у надрах адміністративного права, поряд із традиційною підва
линою цієї галузі — потребою забезпечення публічного інтересу, — ще од
нієї — потреби забезпечення реалізації прав і свобод приватних осіб. Про
те, на нашу думку, друга із названих підвалин не може, принаймні в умо
вах сучасного суспільства, скласти серйозну конкуренцію першій; інститут
заходів державного регулювання (згодом модернізований в інститут адмі
ністративних послуг) власне і виник для забезпечення саме публічного ін
тересу, а не для забезпечення прав приватних осіб. Якщо ж «людиноцент
ристьке» начало помилково поставити із публічним началом на один щабель,
то це дійсно може призвести до розколу всередині предмета адміністратив
ного права та виведення із його складу інститутів, де наявність приватного 
інтересу є особливо інтенсивною. Виходячи із цього ми заперечуємо можли
вість виключення адміністративних послуг (а разом із ними й адміністра
тивних процедур) зі складу предмета адміністративного права, а тим біль
ше, їх включення до предмета адміністративно-судового права.
Характеризуючи адміністративну юстицію необхідно  звернути  увагу
на суміжну з нею форму вирішення адміністративних спорів — адміністра
тивну юрисдикцію. У вітчизняній  юридичній  науці  застосовувались  два 
критерії для виокремлення явища, що позначалося поняттям «адміністра
тивна юрисдикція» — суб’єктний склад правовідносин та складові предме
та адміністративної юрисдикції.
Використання першого із цих критеріїв дозволяє виділяти два підходи 
у теоретичній інтерпретації адміністративної юрисдикції, які умовно мож
на позначити як «управлінський» (вузький) та «багатосуб’єктний» (широкий 
підхід). Управлінський  підхід розглядає адміністративну юрисдикцію як 
установлену законами діяльність органів публічного управління, їх поса
дових осіб щодо вирішення адміністративних справ, у тому числі справ 
про  застосування відповідних юридичних санкцій в адміністративному
порядку (без звернення до суду), та, одночасно, як коло справ, що підляга
ють віданню адміністративних установ, на відміну від справ, що входять 
до компетенції судів. При такому підході із кола суб’єктів адміністратив
ної юрисдикції виключаються судові органи і не допускається можливість 
її судової форми.
Нова  парадигма, яка  б відповідала становленню в  Україні  правової
держави, могла б визначати адміністративну юрисдикцію як діяльність су
дів із вирішення публічно-правових спорів у поряду адміністративного су
дочинства (загальне правило), а також як діяльність квазісудових органів 
із вирішення цих спорів у особливому судоподібному порядку та діяльність 
органів активної адміністрації із вирішення адміністративних скарг, пода
Демський Е. Ф. Адміністративно-процесуальне право України : навч. посіб. /
Е. Ф. Демський. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — С. 19.
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них на  рішення і  дії лінійно  підпорядкованих органів  та  посадових осіб
(виняток). Такий підхід відповідатиме первісному розумінню юрисдикції
як «проголошення права органом, що має право судити». У країнах із роз
винутими традиціями належного правосуддя до компонентів юрисдикції
як владно-примусової діяльності прийнято відносити: 1) повноваження ке
рувати судовим процесом, який необхідно передує прийняттю будь-якого 
рішення; 2) повноваження судити, вирішувати спір, власне «правоговори
ти»; 3) повноваження, що забезпечує підкорення і виконання прийнятого 
рішення.
Якщо підходити до адміністративної юрисдикції саме із цих позицій,
то її слід розглядати, перш за все, як судову функцію щодо розгляду та ви
рішення адміністративних справ, а частиною виконавчо-розпорядчої діяль
ності вона може виступати лише у виняткових випадках, що передбачені 
законом. Юрисдикційні повноваження можуть передаватись органам ви
конавчої влади лише у суворо обмежених межах і на підставі закону. Адмі
ністративно-судова юрисдикція, здійснювана у рамках адміністративного 
судочинства, має складати основу, серцевину всієї адміністративно-юрис
дикційної діяльності.
Розгляд адміністративних спорів  може  доручатися квазісудовим ор
ганам (апеляційним або узгоджувальним радам, комісіям, палатам тощо),
які створюються в апараті органів  управління виключно  з цією метою.
Процедури їх діяльності можуть визначати самі відомства. Головне, щоб
регламенти діяльності квазісудових органів максимально відображали прин
ципи «належної процедури». Разом із тим, рішення таких органів не є оста
точними та можуть бути переглянуті судом загальної юрисдикції або адмі
ністративним судом. На відміну від судів, квазісудові органи, переглядаючи 
оскаржений адміністративний акт на основі критеріїв законності, ефектив
ності, доцільності, можуть змінити його чи прийняти новий. В Україні по
дібні органи створені у системі Державної податкової служби, Державного 
комітету з технічного  регулювання та споживчої політики, Міністерства 
освіти і науки та ряді інших центральних та місцевих органів державної
влади.
Таким чином, використовуючи як критерій основні групи суб’єктів, що 
здійснюють адміністративно-юрисдикційну діяльність у характерних для них
процесуальних формах, можна виділити три її основні різновиди: 1) адміні
стративно-судова юрисдикція; 2) квазісудова адміністративна юрисдикція;
3) адміністративна юрисдикція, що здійснюється лінійно вищестоящими 
ланками апарату держави щодо нижчестоящих поряд зі своєю основною
управлінською діяльністю, тобто поєднуючи із оперативно-виконавчою ді
яльністю.

Зеленцов А. Б. Административная юстиция как форма административной юрис
дикции / А. Б. Зеленцов // Проблемы административной юстиции : матер. семинара. —
М. : Статут, 2002. — С. 110.
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Стосовно предмета адміністративної юрисдикції слід зазначити, що в 
теорії адміністративного права існують два підходи з цього питання. Пер
ший підхід полягає у тому, що адміністративно-юрисдикційна  діяльність 
складається з вирішення виключно публічно-правових конфліктів — пуб
лічно-правових спорів та справ із застосування адміністративного примусу.
Перша категорія конфліктів може ініціюватися громадянами чи організа
цією як перед судом, так і перед органом управління у порядку адміністра
тивного оскарження. Друга категорія справ  пов’язана із застосуванням
публічною адміністрацією чи судами санкцій  до  порушників  публічного 
правопорядку або ж із застосуванням органами публічної адміністрації за
ходів  примусу — запобіжних, припиняючих порушення, правопоновлю
ючих. Другий підхід ґрунтується на тезі, що юрисдикційною є діяльність орга
ну публічної адміністрації із вирішення будь-якої справи (як конфліктної,
так і безконфліктної), що належить до його компетенції.
Вважаємо, що причиною виникнення наведених двох відмінних підхо
дів є характерне для вітчизняної науки хибне уявлення про природу акта,
що приймається за результатами вирішення публічно-правового конфлікту.
Традиційно висновок про юрисдикційну природу такого акта виводився
із призначення акта — оформити індивідуальний припис (волевиявлення)
відповідного адміністративного органу з приводу застосування до право
порушника певної санкції. І при цьому не враховувалося, що правопоруш
ник міг виконати такий припис добровільно. У такому випадку за своєю
формою акт про застосування санкції істотно не відрізнявся від акта, що 
приймається в ході «позитивної» (неконфліктної) діяльності адміністратив
ного органу.
Виникає запитання, а чи є взагалі підстави для відмежування рішень 
із вирішення публічно-правових конфліктів від решти рішень органів пуб
лічної адміністрації? На нашу думку, є. Принципова відмінність юрисдик
ційного акта полягає у тому, що він може бути реалізований у примусово
му порядку. Таким чином, до адміністративно-юрисдикційної діяльності 
слід відносити не будь-яку діяльність публічної адміністрації з приводу ви
рішення публічно-правових конфліктів, а лише ту, яка завершується прий
няттям акта, що може бути реалізований всупереч волі правопорушника у
примусовому порядку.

Див., напр. : Шергин А. П. Административная юрисдикция / А. П. Шергин. — М. :
Юрид. лит., 1979. — 144 с.; Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. :
у 2 т. / ред. кол: В. Б. Авер’янов (гол.). — К. : Юридична думка, 2004. — Т. І. Загальна 
частина. — С. 492—495.

Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України : підруч. / В. К. Кол
паков, О. В. Кузьменко. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — С. 285—286.

Центр політико-правових реформ. Попередні результати дослідження заходів адмі
ністративного примусу в правовій системі України : матер. міжнар. конф. «Реформу
вання процедур накладення адміністративних стягнень і застосування заходів адміні
стративного примусу» (30—31 жовтня 2008 р., м. Київ). — С. 156—158.
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Беручи до уваги обидва критерії — суб’єктний та за змістом діяльнос
ті, — можна стверджувати, що адміністративна юрисдикція — це, перш
за все, діяльність судів із вирішення відповідних публічно-правових спо
рів, а крім того діяльність органів публічної адміністрації з приводу прий
няття актів, які  можуть  бути виконані  у примусовому порядку, зокрема 
рішення про застосування дисциплінарного стягнення до державного служ
бовця, рішення про стягнення із підприємця фінансової санкції у позасу
довому порядку. Такий підхід свідчить, що за своїм змістом адміністратив
на юстиція може бути цілком включена до поняття адміністративної юрис
дикції, водночас обсяг адміністративної юрисдикції є набагато ширшим
за обсяг адміністративної юстиції.
Незважаючи на спільну цільову спрямованість адміністративної юсти
ції та юрисдикції публічної адміністрації — вирішення публічно-правових
спорів — їм притаманні суттєві відмінні риси. Суд, на противагу адміні
стративному органу, не має права із власної ініціативи започатковувати 
юрисдикційну діяльність, у той час, як  публічна адміністрація без цього 
повноваження не змогла б належно виконувати свої завдання. Вирішення
спорів із метою захисту прав особи не є основною функцією органу управ
ління; його основне завдання — забезпечити особі умови для реалізації своїх
прав, свобод, інтересів  та обов’язків, тобто  так  звана  «позитивна» діяль
ність із виконання закону.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Дайте визначення адміністративної юстиції.
2. Розкрийте зміст матеріального, організаційного та процесуального аспек
тів адміністративної юстиції.
3. До якої галузі права належать норми про адміністративне судочинство?
4. Дайте визначення публічно-правового спору. Чи може компетенція орга
нів адміністративної юстиції поширюватися на спори між органами публічної
адміністрації?
5. Діяльність начальника районного контрольно-ревізійного відділу держав
ної контрольно-ревізійної служби в Україні з приводу застосування до головно
го спеціаліста цього відділу дисциплінарного стягнення не належить до змісту
адміністративної юстиції. Чи вірне це твердження?
6. Територіальне відділення Антимонопольного комітету України за заявою
підприємця, який вважав свої права  порушеними, зобов’язало  порушника 
спростувати поширені ним неправдиві відомості. Чи виступало територіальне 
відділення при розгляді цієї справи як орган адміністративної юстиції?
7. Наведіть приклади юридичних справ, які включаються до поняття адмі
ністративної юрисдикції, проте, водночас, не належать до адміністративної
юстиції.
Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні : монографія /
Ю. С. Педько. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2003. — С. 43.
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Глава 3
Завдання та предмет
адміністративної юстиції
У вітчизняній юридичній теорії та практиці перед судовим контролем
за державним управлінням ставилися два основні завдання: захист прав,
інтересів особи у її відносинах із адміністративним органом та перевірка 
законності актів управління. Перше завдання полягало у поновленні су
дом лише  тих прав особи  при взаємодії з адміністративними органами,
які надавалися їй конституційними та іншими нормами. Громадянин не 
визнавався носієм природних прав, рівним із державою учасником полі
тичних відносин. Лише зі зміною політичного режиму в Україні особа одер
жала можливість реалізовувати так звані суб’єктивні публічні права: пра
ва на участь в управлінні державними справами, права на невтручання
держави у приватне життя, права на отримання послуг з боку держави,
права щодо користування об’єктами публічної власності. Вітчизняна нау
ка адміністративного права пропонує таке визначення суб’єктивного пуб
лічного права — закріплена нормами конституційного, адміністративного 
чи права місцевого самоврядування особлива юридична можливість осо
би діяти, користуватись певним соціальним благом чи управлінською по
слугою, брати участь в управлінні державними справами чи вирішувати 
питання місцевого значення, що забезпечена прямим юридичним обов’яз
ком органу публічної адміністрації сприяти  цьому, в  разі  невиконання
останнім цього обов’язку звертатися за захистом до адміністративного су
ду. Спираючись  на  пряму дію норм Конституції, у якій  формалізується
зміст цих прав, громадянин має можливість вимагати від держави у особі 
органів публічної адміністрації належної організації та безпосереднього ви
конання кореспондуючих обов’язків.
При виконанні другого із завдань суд перевіряє законність та обґрун
тованість  реалізації органом публічної адміністрації, його  посадовою чи 
службовою особою компетенції (наданих законом повноважень). Критерія
ми такої перевірки є: відповідність оскарженого акта приписам, що вста
новлені  у законі; дотримання органом меж  повноважень, наданих йому

Николаева Л. А., Соловьева А. К. Административная юстиция и административное 
судопроизводство: зарубежный опыт и российские традиции: сборник / Л. А. Николаева,
А. К. Соловьева. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. — С. 256; Старилов Ю. Н.
Административная юстиция. Теория, история, перспективы / Ю. Н. Старилов. — М. :
НОРМА, 2001. — С. 20.

Еллинек Г. Общее учение о государстве / Г. Еллинек; вступ. статья докт. юрид.
наук, проф. И. Ю. Козлихина. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. — С. 394—
412.

Константій О. Суб’єктивні публічні права як об’єкт забезпечення адміністратив
ним судочинством / О. Константій // Право України. — 2006. — № 8. — С. 98.
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законом; дослідження органом передбачених у законі обставин, що є під
ставою прийняття акта; збереження чинності  законом, на основі  якого 
прийнято акт; відсутність спотворення смислу закону, що  покладений в 
основу рішення; додержання правил, строків, форми та процедур прийнят
тя акта.
Сучасна  наука адміністративного  права  додає до  переліку завдань 
адміністративної юстиції ще два: 1) оцінка якості виконання встановле
них для посадових осіб обов’язків, які спрямовані на посилення юридич
них гарантій особи, та  2) забезпечення правового статусу особи  шляхом
реалізації заходів відповідальності до органів публічної адміністрації, їх по
садових та службових осіб за  невиконання чи  неякісне виконання своїх
обов’язків. Постановка цих задач перед судом зумовлена тим, що голов
ним критерієм законності та достатності заходів організуючого впливу пуб
лічної адміністрації є зміст суб’єктивних прав та свобод особи. Хоча орган
адміністративної юстиції і  не  може вдаватися до  перевірки  доцільності 
адміністративного акта по суті, усе ж застосування адміністративного роз
суду оцінюється з точки  зору адекватності критеріїв його  застосування
змістові прав особи.
З метою виконання зазначених завдань органи адміністративної юсти
ції реалізують такі функції: правозахисна, правоохоронна, контрольна, пра
вопоновлююча, превентивна, виховна. Перші дві функції є основними. Пра
возахисна функція передбачає вжиття органом адміністративної юстиції
заходів, які захищають порушені адміністративним органом права, свобо
ди чи інтереси особи. У такий спосіб усуваються перешкоди у реалізації
особою її правових можливостей. Суд забезпечує у разі необхідності вжит
тя примусових заходів до органу публічної адміністрації, якщо той не ви
конав чи неналежно виконав свій обов’язок щодо конкретної особи. Захи
щаючи права конкретної особи-позивача, суд одночасно здійснює охорону
режиму законності у цілому. Притягнення до відповідальності адміністра
тивного органу за порушення прав певної особи зменшує ймовірність того,
що цей самий або інший адміністративний орган вчинить подібне пору
шення закону повторно.
Решта названих функцій є допоміжними щодо основних. Так, контроль
на функція, будучи також спрямованою на захист прав особи, полягає у
перевірці законності оскарженого рішення, дії чи бездіяльності органу пуб
лічної адміністрації. Особливістю виконання цієї функції судом є те, що 
реалізується вона виключно за ініціативою особи, яка вважає, що її права 
порушені. Крім того, суд, на відміну від квазісудового органу юстиції, не 
має права вдаватися до перевірки суті дискреційного адміністративного 
Старилов Ю. Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы /
Ю. Н. Старилов. — М. : НОРМА, 2001. — С. 73.

Педько  Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в  Україні  : монографія /
Ю. С. Педько. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2003. — С. 51—61.


31

Розділ I. Адміністративна юстиція в системі судової влади в Україні

акта (прийнятого на основі адміністративного розсуду). Основними крите
ріями судового контролю є справедливість, повага до гідності особи, її пра
ва та інтереси.
Правопоновлююча функція забезпечує результативність судового за
хисту прав особи. У разі невиконання судового рішення в адміністратив
ній справі судовий процес залишається незавершеним, і наданий при цьо
му захист — неефективний. Системним порушенням у сфері  публічної
адміністрації покликана  запобігати  превентивна  функція суду. Органом
адміністративної юстиції мають вживатися заходи щодо виявлення та усу
нення причин та умов, які зумовили порушення прав особи-позивача, за
ходи  щодо  притягнення порушника  до  дисциплінарної відповідальності.
Формою вжиття таких заходів є окремі ухвали суду про наявність підстав 
для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення,
дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними, окремі ухвали про 
вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню
закону.
Виконуючи виховну функцію, суд має враховувати, що порушення за
кону та прав особи з боку органу публічної адміністрації може бути як умис
ним, так і без наміру. Реакцією на умисне порушення може бути застосу
вання заходів відповідальності до органу публічної адміністрації; застосу
вання заходів процесуального примусу до осіб, які порушують встановлені 
у суді правила або перешкоджають здійсненню правосуддя в адміністра
тивній справі тощо. Разом із тим, порушення прав особи може бути наслід
ком двозначності закону, браку кваліфікації у публічного службовця тощо.
У таких випадках суд вчиняє виховний вплив на порушників шляхом на
лежного доктринального тлумачення закону в мотивувальній частині судо
вої постанови. Проголошені у такий спосіб судження стають невід’ємною
частиною правових меж державного управління.
Доречним буде  зупинитися ще  на одному аспекті  значимості адміні
стративної юстиції. На переконання окремих науковців для повсякденно
го функціонування демократичної правової держави цей вид юстиції є ще 
більш важливим, аніж конституційна юстиція. На підтвердження цієї тези 
наводяться досить вагомі аргументи. По-перше, органи адміністративної
юстиції вирішують незрівнянно більшу кількість спорів між державою та 
громадянином, аніж органи конституційної юстиції. Хоча конституційний 
суд і приймає рішення із важливих питань щодо взаємовідносин держави 
та особи, все ж його вплив на повсякденні правовідносини не є значним.

Слід зауважити, що у вітчизняній теорії права ще не запропоновано назву заходів 
відповідальності, що застосовуються судом до відповідача в адміністративній справі з
метою захисту прав особи-позивача.

Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю. Н. Административное право: история
развития и основные современные концепции / Д. Галлиган, В. В. Полянский, Ю. Н. Ста
рилов. — М. : Юристъ, 2002. — С. 336.
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По-друге, саме адміністративна юстиція здатна нейтралізувати найбільшу
для демократичної правової держави  загрозу — протиправну діяльність 
виконавчої влади; на відміну від інших владних органів органи виконав
чої влади завдяки своєму кадровому, матеріальному та компетенційному
потенціалу вчиняють найбільш масштабний та найбільш інтенсивний вплив 
на суспільство в цілому та на окремо взятих громадян. У свою чергу, кон
троль з боку конституційної юстиції спрямований на діяльність переваж
но законодавчого органу, який за своїми владними можливостями значно 
слабший.
Як вже зазначалось, важливим елементом матеріально-правового аспек
ту адміністративної юстиції є її предмет. Під ним слід розуміти публічноправове охоронне відношення, що виникає на підставі порушення орга
ном публічної адміністрації прав, свобод чи інтересів особи. Змістом тако
го відношення є, з одного боку, право особи на захист від актів держави 
(територіальної громади), а із іншого — обов’язок відповідача визнати та 
реалізувати юридичну необхідність вчинення певної дії, утриматись від неї
чи іншим чином поновити право особи.
Вже сам факт існування держави зумовлює потребу визнати за особою
право на захист від можливого владного втручання у сферу її приватно
правової свободи. Акти  цивільного  законодавства визначають  змістовне 
наповнення цієї сфери. У свою чергу, публічно-правові норми визначають 
межі владного втручання до сфери приватних прав (свобод) і одночасно 
указують на можливі засоби захисту від переступу цих меж. При цьому не 
всяке порушення суб’єктом владних повноважень своїх обов’язків корес
пондує праву особи вимагати його припинення. Право на захист (задово
лення позову) у особи-позивача в межах публічного охоронного відношен
ня виникне за двох умов. По-перше, суд має встановити обов’язок органу
влади вчинити певну дію (прийняти рішення). По-друге, має бути доведе
но правову заінтересованість особи у виконанні цього обов’язку саме на її
користь. Закон у вигляді так званої захисної норми має гарантувати особі 
право вимагати від органу публічної адміністрації виконання певного обо
в’язку на свою користь. У разі відсутності такої норми, навіть при вияв
ленні порушення норм законодавства, адміністративний суд має відмови
ти у задоволенні позову.
У законодавстві недоцільно закріплювати перелік можливих порушень 
органів публічної адміністрації у їх відносинах із особою. Перелік прав та

Люхтергандт Отто. Административная юстиция — ключевой институт демокра
тического правового государства / Отто Люхтергандт // Матер. 1-го німецько-україн
ського колоквіуму з адміністративного процесуального права (м. Лейпциг, 2—6 лютого 
2009 р.). — С. 1—4.

 Шмідт Г. Співвідношення та взаємозв’язок управління, адміністративного права 
та адміністративно-правового захисту / Г. Шмідт // Адміністративна юстиція: євро
пейський досвід і пропозиції для України / авт.-упоряд. : І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. —
К. : Факт, 2003. — С. 527.

33

Розділ I. Адміністративна юстиція в системі судової влади в Україні

свобод останньої не є вичерпним. У кожному конкретному випадку орган
юстиції має встановити, в який спосіб орган влади протиправно ухилився
від належного виконання свого обов’язку щодо уповноваженої особи. Разом
із тим, у науковій літературі усе ж пропонуються найбільш типові форми 
порушень суб’єктивних публічних прав особи:
— активна діяльність органу влади, що може полягати у прийнятті про
типравних рішень, вчиненні дій, що не входять до компетенції цього органу;
— бездіяльність, що полягає у невиконанні передбачених нормативноправовими актами обов’язків;
— створення фактичних чи формальних перешкод у реалізації особою
своїх прав;
— відмова у прийнятті рішення, яке згідно із законом гарантує особі 
реалізацію чи захист своїх прав;
— покладення на особу обов’язку, що не передбачений законом;
— порушення прав особи  під час  застування різноманітних заходів 
адміністративного примусу.
Порушення прав особи можуть мати як форму правових актів (норма
тивних та індивідуальних), юридично-значимих дій, адміністративних до
говорів, так і форму організаційних та матеріально-технічних дій, які без
посередньо не тягнуть юридичних наслідків, однак можуть фактично по
рушити права особи.
Розглянемо регулятивні правовідносини, з яких може виникнути пуб
лічно-правовий спір через правопорушення з боку органу публічної адмі
ністрації.
Виходячи зі змісту суб’єктивних прав, які визнаються за особою у сфе
рі публічної адміністрації, можна виділити чотири категорії охоронюваних
правовідносин: з приводу реалізації особою свого абсолютного  права  на 
невтручання з боку держави; з приводу участі особи у політичній системі 
держави; з приводу отримання від держави адміністративних, соціальних
та інших послуг; з приводу користування об’єктами державної (комуналь
ної) власності.
У рамках першої категорії відносин особа реалізує право на свободу.
Носій свободи  має можливість вимагати від органів  публічної влади  не 
втручатись у сферу приватного життя. Зміст відносин з приводу надання
управлінських послуг становлять різного роду державні реєстрації, ліцензу
вання, сертифікації, акредитації, атестації. Їх результатом є адміністра
тивні рішення та акти, які є передумовою для реалізації особою своїх прав 
та інтересів. Соціальні послуги отримуються особою у вигляді виплат кош
тів із публічних фондів (державного, місцевого бюджетів, позабюджетних
цільових фондів), у вигляді соціального обслуговування. Реалізуючи полі
тичні права особа може виступити учасником виборчого процесу, відно
Педько  Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в  Україні  : монографія /
Ю. С. Педько. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2003. — С. 92.
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син публічної служби, ініціатором петиції (пропозиції) до органу публічної
адміністрації, учасником процедур розробки  проекту адміністративного 
акта тощо.
Перелічені відносини регулюються переважно нормами трьох публіч
них галузей законодавства — конституційної, адміністративної, фінансової.
Хоча публічні прав та обов’язки особи і органу публічної адміністрації мо
жуть міститися також і в актах інших галузей законодавства. Для деталь
ного огляду відносин, із яких може виникнути публічно-правовий спір, до
цільно виділити у кожній із вказаних галузей інститути, які закріплюють 
за особою відповідні правові можливості у сфері публічного управління.
Розпочнемо з адміністративних правовідносин, оскільки саме вони пе
реважно становлять предмет діяльності органу адміністративної юстиції.
За матеріально-правовим змістом адміністративні відносини поділяються
на вертикальні та горизонтальні.
Перші виникають як у середині апарату держави між органами, під
розділами апарату органів, так і  у зовнішніх відносинах при  здійсненні 
організуючого впливу на приватних осіб. Внутрішньоорганізаційна діяль
ність органів публічної адміністрації відбувається без участі громадян, за 
винятком осіб, які реалізують у цих відносинах свої права як публічні служ
бовці. До компетенції адміністративного суду належать спори з приводу
прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення зі служ
би; тобто відносини «особа—держава». Разом із тим, відносини «посада—
держава» не включаються до предмета розгляду: особа, яка реалізує поса
дові обов’язки, не має права оскаржувати рішення, одержане нею на вико
нання, а так само дії керівництва.
У свою чергу, вертикальні адміністративні правовідносини з приводу
зовнішнього організуючого впливу піддаються законом щільному регулю
ванню і передбачають взаємні права та обов’язки громадян і органів пуб
лічної адміністрації. Прикладами спорів із приводу нормативно-правових
актів є справи щодо оскарження акта, який не набрав чинності у передба
ченому законом порядку; щодо оскарження протиправного акта, який був 
скасований до звернення особи із позовом; щодо оскарження акта, прий
нятого із неналежним використанням права на адміністративний розсуд.
Предметом оскарження у адміністративному суді можуть стати дії, які 
вчиняються на виконання нормативно-правового акта. Наприклад, орган
виконавчої влади на виконання підзаконного управлінського акта збира
тиме інформацію з метою організації реалізації фізичними та юридични
ми особами їх суб’єктивних прав. Такі дії можуть стати предметом оцінки 
в органі адміністративної юстиції.
Аналогічно можуть стати предметом оскарження виконавчі дії, вчине
ні на основі актів управління індивідуального характеру, які, однак, безпо
Козлов Ю. М. Горизонтальные управленческие отношения / Ю. М. Козлов // Со
ветское государство и право. — 1973. — №12. — С. 66.
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середньо не спрямовані на забезпечення реалізації права чи обов’язку гро
мадян. Наприклад, на виконання рішення про спорудження нової гілки 
залізниці певні державні спеціалізовані установі дають висновки в тому
числі з приводу конкретного маршруту гілки. В той самий час таке розмі
щення гілки здатне зачепити права і свободи громадян. Тому такий висно
вок може стати предметом оскарження.
До владних дій в рамках вертикальних відносин можна віднести такі 
юридично-значимі дії, як державні реєстрації (обліки), державне посвід
чення фактів, що мають юридичне значення, фіксація фактів порушень,
фіксація фактів, які  мають  юридичне  значення, експертні  дослідження
(освідування). Владність цих дій проявляється в односторонньому порядку
їх вчинення, в обов’язковості визнання їх наслідків усіма суб’єктами пра
ва. А ці наслідки можуть бути різноманітні.
Значення реєстрації полягає в тому, що сам факт реєстрації та зміст
зареєстрованих даних впливають на наявність та зміст відносин, які вини
кають, змінюються в силу обставин, що описані зареєстрованими даними.
Тобто на плин правовідносин випливає не сама реєстрація, а обставини,
що реєструються. Наприклад, тимчасова правова охорона в межах нада
ного за заявкою опису сорту рослин надається заявнику від дати подання
заявки для реєстрації сорту, а не з моменту реєстрації. Тому при оскар
женні дій органу реєстрації на адміністративний суд може бути покладе
на задача примусити такий орган до дій певного змісту. При цьому необ
хідно розрізняти державну реєстрацію як індивідуальний правовий акт і 
як юридично-значиму дію.
Предметом оскарження також  можуть  бути  певні  юридично-значимі 
дії, які вчиняються на виконання індивідуального  правового акта. Візь
мемо, скажімо, наслідки державної реєстрації інноваційного проекту. На 
його виконання спеціально уповноважений центральний орган виконав
чої влади публікує інформацію про реєстрацію у своєму бюлетені, видає
суб’єкту інноваційної діяльності свідоцтво про державну реєстрацію. Які 
порушення можливі при виконанні цих обов’язків даним органом? Можна 
припустити, що ними можуть стати вчинення неправомірної дії, невчи
нення дій. Прикладом першого порушення може слугувати внесення не
вірних відомостей в публікацію про державну реєстрацію інноваційного 
проекту.
Типовим предметом оскарження також можуть бути індивідуальні пра
вові акти, юридично-значимі дії, на підставі яких вчиняються дії у рамках
Новоселов В. И. Граждане как субъекты советского административного права /
В. И. Новоселов // Субъекты советского административного права : межвуз. сб. науч.
тр. — Свердловск : СЮИ, 1985. — С 34—37.

Стаття 32 Закону України  «Про охорону прав  на сорти  рослин» від 17 січня
2002 р. // Голос України. — 2002. — 12 березня.

У даному випадку реєстрація є правовим актом. Див.: Стаття 13 Закону України 
«Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р.// Голос України. — 2002. — 9 серпня.
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цивільних (продаж конфіскованого державою майна), господарських (укла
дення договорів про продаж майна із державного резерву), трудових (укла
дення трудового договору) та інших приватних правовідносин.
Організаційні, матеріально-технічні дії також можуть протиправно за
чепити права особи. Наприклад, особа може оспорити до суду дії міської
ради щодо благоустрою території, що проводиться із порушенням планів 
розвитку території.
Окремо слід зупинитися на бездіяльності як предметі оскарження. Під
нею слід розуміти невчинення дії, яку носій публічної влади зобов’язаний 
був вчинити. Бездіяльність  може  призвести  до: неможливості  реалізації
особою суб’єктивного права чи обов’язку в правовідносинах з іншими су
б’єктами права, з якими такі особи теж перебувають у взаємовідносинах;
неможливості  започаткування особою інших правовідносин за власною
ініціативою; неможливості реалізації законного інтересу. Надсилання осо
бі інформаційного повідомлення про відмову в задоволенні її заяви (клопо
тання) у разі, якщо закон вимагає викладати таку відмову в формі право
вого акта, також носить ознаки протиправної бездіяльності.
Іншою за юридичною значимістю та негативними наслідками для юри
дичних осіб є відповідно відмова у прийнятті акта та неправомірний акт
про відмову. Такою відмовою (актом про відмову) орган не надає чи не ви
знає за особою суб’єктивного права, не визнає наявності правовідносин,
не змінює правовідносини або не припиняє їх. Тобто різні за змістом адмі
ністративні акти можуть означати відмову в задоволенні інтересів фізич
ної і юридичної особи.
Існування горизонтальних адміністративних відносин у сфері зовніш
нього впливу на приватних осіб пов’язується з розвитком таких правових
інститутів, як адміністративні процедури та адміністративний договір.
Предметом оскарження, перш за все, можуть виступати різного роду
процедурні дії та рішення, які спрямовуються органом публічної адміністра
ції на забезпечення розгляду, вирішення справи та виконання адміністра
тивного акта. Такими рішеннями на учасників адміністративних процедур
чи інших осіб протиправно може бути покладена заборона щодо вчинен
ня певної дії, обов’язок щодо вчинення певної дії або ж вилучено певні до
кументи. Особа може вимагати захисту своїх прав шляхом визнання про
типравним вилучення органом влади певних речей як доказів у індивіду
альній адміністративній справі.
Предметом оскарження можуть бути порушення, вчинені при прове
денні тендерних процедур. Наприклад, може бути оскарженим розкриття
тендерних пропозицій замовником не у визначений день, час та (чи) не у
визначеному місці при закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти.

Пункт 53 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти у
редакції від 19 листопада 2008 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї
ни № 1017 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 80. — Ст. 2692.
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Близько до горизонтальних відносин за своєю природою стоять дого
вірні.
У вітчизняній теорії адміністративного права широко вживається та 
нещодавно отримав нормативне закріплення у Кодексі адміністративного 
судочинства України термін «адміністративний договір». Однак насправді 
це поняття охоплює значно ширше коло договірних відносин, які регулю
ються як нормами адміністративного, так і публічними нормами деяких
інших галузей  законодавства. Тому як адміністративні  договори  можна 
розглядати, зокрема, бюджетні, компетенційні, змішані. Так, на підставі 
договорів про передачу видатків здійснюється передача прав щодо здійс
нення видатків на виконання делегованих самоврядних повноважень або 
власних самоврядних повноважень. Сторонами  таких договорів  можуть 
бути територіальні громади сіл, селищ, міст, міські ради, районні ради. Дії
щодо виконання цих договорів теж можуть стати предметом судового оскар
ження.
До змішаних договорів слід віднести договори про перерозподіл влад
них повноважень та коштів між органами місцевого самоврядування, до
говори про здійснення спільних програм між місцевими державними адмі
ністраціями та органами місцевого самоврядування. Ці договори є зміша
ними через те, що їх предметом є як владні повноваження, так і фінансові 
кошти.
Особливе місце серед публічних договорів посідають угоди про розпо
діл продукції. Ми приєднуємося до позиції про змішану приватно-публіч
ну природу цих угод. Предметом цієї угоди є два рівні публічних функцій 
Української держави. До першого належать адміністративні функції. За
кон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14 вересня 1999 р. вка
зує на декотрі з них: обмеження, зупинення, припинення Кабінетом Міні
стрів України користування надрами під час виконання угоди (ч. 2 ст. 17),
встановлення порядку і розміру платежів за користування надрами і збо
ру за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бю
джету (п. 8 ст. 25), надання інвесторам погоджень, квот, ліцензій на корис
тування надрами та ведення підприємницької діяльності, актів про надан
ня гірничого відводу та інших дозволів, пов’язаних із виконанням робіт,
передбачених угодою (ч. 3 ст. 4). А ч. 2 ст. 27 цього Закону взагалі залишає
відкритим перелік адміністративних актів (дій), які диспозитивно врегу
льовуються угодою.
До другого, вищого, рівня належить законодавча функція України. Пе
релік рішень, які вилучаються із відання Верховної Ради України, є вичерп
ним: визначення складу витрат, що належать до валових витрат виробниц
Пункт 7 ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 трав
ня 1997 р. // Офіційний вісник України. — 1997. — № 25.

Коморний О. Правова природа угод про розподіл продукції / О. Коморний // Пра
во України. — 2002. — №4. — С. 43.
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тва та обігу (абз. 3 п. 5 ст. 19), визначення форми оплати податку на при
буток (абз. 2 п. 4 ст. 25), встановлення норм амортизації (абз. 6 п. 4 ст. 25),
встановлення пільг щодо податку на прибуток (абз. 8 п. 6 ст. 25). Підвідом
чість адміністративному суду спорів з приводу виконання цих зобов’язань,
на нашу думку, є беззаперечною та виправданою. Адже від імені України 
ці угоди укладають адміністративний орган (Кабінет Міністрів України) та 
органи, що традиційно виконують частково і управлінські функції (Верхов
на Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради).
Важливим є питання про форми захисту адміністративним судом прав 
інвесторів. Згідно із умовами договору, як видно із вищенаведеного, Украї
на може зобов’язуватись як до вчинення нездійснених дій, так і видання
адміністративних актів.
Розглянемо фінансові правовідносини та, відповідно, дії, які вправі вчи
няти носії публічної влади в їх рамках. Щодо бюджетно-правових відно
син, то вони знаходяться за межами предмета нашого дослідження, оскіль
ки є внутрішньоорганізаційними. У юридичних і фізичних осіб акти про 
бюджет не викликають виникнення прав і обов’язків, тобто ці фінансові 
правовідносини не є зовнішніми. А от податкові правовідносини спір у рам
ках процедур адміністративної юстиції породити здатні.
М. П. Кучерявенко виділяє наступні права податкових органів у рам
ках цих відносин: а) контрольні (проведення податкових перевірок, одер
жання від платника податку необхідних документів, аналіз документації
платника); б) організаційні (припинення діяльності, ліквідація чи реоргані
зація підприємств, вилучення документів і предметів платника у вигляді 
доказів); в) облікові (одержання інформації від платників); г) інформаційні
(використання засобів масової інформації). Отже, всі дії, вчинені на вико
нання цих повноважень, є владними за своєю природою і здатні виступи
ти предметом судового оскарження.
Крім того, права громадян можуть бути порушені невладними діями 
або бездіяльністю податкового органу. Такі дії мають вчинятися на вико
нання певної вимоги платника податку, наприклад, вимоги про надання
інформації.
Перейдемо до розгляду інститутів конституційного права з метою з’ясу
вання змісту охоронних правовідносин, що можуть виникати на їх основі.
Спершу поглянемо на інститут конституційного ладу. Він є складеним
і опосередковує всі інші інститути конституційного права. Тому вважа
ється, що його норми хоча і не породжують конкретних правовідносин,
однак впливають  на  них. На  нашу думку, цього  досить  для того, щоб
на основі ч. 2 ст. 8 Конституції України особа могла вимагати у суді за
хисту права на використання мови національної меншини (ст. 10), пра

Конституційне право України / за ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. —
К. : Український центр правничих студій, 1999. — С. 63.
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ва на забезпечення державою захисту її прав як суб’єкта права власнос
ті (ст. 13) тощо. Політичні партії, громадські організації, засоби масової
інформації є гарантами конституційного ладу. Вони теж зможуть зверта
тися до адміністративного суду з позовами на акти, дії інших суб’єктів 
конституційних відносин, скажімо, дії та підзаконні акти Верховної Ра
ди  України, вчинені всупереч  закону, на  незаконні акти  Президента 
України.
Особливо розвинутою на сьогодні є практика захисту своїх суб’єктив
них прав громадянами, політичними партіями та іншими учасниками ви
борчого процесу та референдумів. Переважна частина дій і рішень вибор
чих комісій, комісій  з проведення референдуму, їх членів вчиняються в 
рамках конституційних процедур. До них, зокрема, можна віднести: вимо
гу члена Центральної Виборчої Комісії (ЦВК) про надання учасником ви
борчого процесу бухгалтерсько-фінансового звіту; здійснення членом ЦВК
агітації за кандидатів, політичні партії на виборах, «за» або «проти» питань,
винесених на всеукраїнський референдум; рішення комісії про позбавлен
ня права участі на своєму засіданні суб’єктів процесу, тобто кандидатів у
депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб; ненадання уповноваже
ній особі партії можливості виступити на засіданні комісії; відмова заці
кавленим особам у присутності  на  засіданні  ЦВК при  розгляді  їх заяв,
скарг; опитування членами ЦВК на її засіданнях зацікавлених осіб з пи
тань, не внесених до порядку денного засідань; відмова у видачі довідки 
про дату і час прийняття документів на реєстрацію кандидатів у народні 
депутати тощо.
Зміст даних конституційних відносин складають як владні, так і невлад
ні дії уповноважених органів. Так, дільничні комісії зобов’язані забезпечи
ти можливість ознайомлення виборців із виборчими списками кандидатів 
у депутати від партій та іншими документами, або ж так само виборчі ко
місії передають кандидатам у народні  депутати інформаційні  плакати  у
відповідній кількості. Бездіяльність комісії щодо вчинення цих організа
ційних дій може бути оскаржена до суду.

Частина 3 ст. 29 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня
2004 р.// Голос України. — 2004. — 9 липня.

Частина 5 ст. 29 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня
2004 р.// Голос України. — 2004. — 9 липня.

Частина  5 ст. 34 Закону України  «Про вибори народних депутатів  України» від
25 березня 2004 р.// Голос України. — 2004. — 20 квітня.

Частина 15 ст. 72 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від
25 березня 2004 р.// Голос України. — 2004. — 20 квітня.

Стаття 29 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 р.//
Голос України. — 2004. — 9 липня.

Частина  3 ст. 58 Закону України  «Про вибори народних депутатів  України» від
25 березня 2004 р.// Голос України. — 2004. — 20 квітня.

Частина  2 ст. 32 Закону України  «Про вибори народних депутатів  України» від
25 березня 2004 р.// Голос України. — 2004. — 20 квітня.
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Поділ дій на владні та невладні, на нашу думку, має значення для ви
значення судом порушення права особи-позивача та обрання належного 
способу захисту. Аналіз Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» від 25 квітня 2004 р. як фрагменту публічного законодавства дає
підстави припустити, що невладними діями права і свободи, як правило,
порушуються, а владними — у здійсненні прав створюються перешкоди.
Таке припущення можна проілюструвати таким прикладом. Вчиняючи не
владну дію окружна виборча комісія передає кандидату в  депутати  на
лежну кількість інформаційних плакатів. Тобто в даному правовідношенні 
кандидат володіє суб’єктивним правом одержати плакати. У випадку не
виконання відповідного обов’язку комісією право залишається нереалізо
ваним, порушеним. Вчиняючи, у свою чергу, владну дію, член дільничної
виборчої комісії видає повторно виборчий бюлетень виборцю, який припу
стився помилки  при  заповненні  первісно виданого  бюлетеня. В даному
випадку суб’єктивне право виборця полягає у можливості звернутися з від
повідною заявою до члена комісії. Таке  право  неможливо  порушити, бо 
воно передбачає активну поведінку громадянина. Тому при відмові вида
ти інший бюлетень член виборчої комісії створює перешкоди у реалізації
суб’єктивного права — права голосу. Через це у рішенні про визнання не
правомірною невладної дії суд зобов’язаний буде поновити порушене пра
во, а при наданні захисту від владної дії — усунути перешкоди у реалізації
суб’єктивного права.
Не менш важливим у конституційному праві є інститут громадянства.
Підставою для виникнення публічно-правового конфлікту в цій сфері мо
же стати Указ Президента із питання про припинення громадянства. За
кон України «Про громадянство України» дає кілька прикладів дій інших
державних органів, які здатні стати предметом оскарження в адміністра
тивному суді. Так, згідно з пунктами 6, 7 ч. 1 ст. 24 цього Закону спеціаль
но уповноважений орган виконавчої влади з питань громадянства видає
особам, які набули громадянство України, паспорт громадянина України,
інші  документи; вилучає у осіб, громадянство  яких припинене, паспор
ти, інші документи; а згідно з абз. 9 ст. 1 Закону цей самий орган вносить 
до відповідних облікових документів запис про набуття особою громадян
ства.
Перейдемо до інституту конституційних прав, свобод і обов’язків лю
дини і громадянина. Реалізація цього інституту, на нашу думку, є показни
ком ступеня демократичності держави. Всі ці права поділяються за зміс
том і сферою дії на: права і свободи у сфері особистого життя і безпеки 
людини; у сфері державного і суспільно-політичного життя; у сфері еконо
мічної, соціальної, культурної діяльності.
Пункт 11 ст. 83 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від
25 березня 2004 р.// Голос України. — 2004. — 20 квітня.
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Громадянські (особисті) права і свободи людини варто віднести до та
кого розряду прав по теорії публічного права, як право на невтручання.
Дане право може бути порушене як дією, так і бездіяльністю носіїв публіч
ної влади. Дією може бути заподіяне незаконне (неконституційне) обме
ження свободи, передбаченої однією із правових норм статей 27—35 Кон
ституції України. Наприклад, особа матиме можливість оскарження в адмі
ністративному суді  незаконного  перешкоджання у поширені інформації
(ч. 2 ст. 34 Конституції). В даному випадку адміністративний суд зможе 
скористатися своїм правом визнати дію неправомірною. Додатковим спо
собом захисту може стати покладення на орган публічної влади обов’язку
поширити інформацію або надати позивачу сприяння у поширенні інфор
мації.
Дана група норм може бути порушена також і бездіяльністю органів 
публічної влади. Це матиме місце у тому випадку, коли вони не вживати
муть дій щодо захисту особи від порушення її конституційних свобод ін
шими фізичними або юридичними особами.
Група політичних прав і свобод громадян у теорії публічного права ви
діляється в окрему категорію суб’єктивних публічних прав. Більшість із
них закріплені в статтях 36—40 Конституції України. Їх реалізація підда
ється деталізованому регулюванню іншими галузями права. Тому публічні 
спори будуть вирішуватись на основі саме цих галузей.
Організаційна  діяльність  держави  щодо  забезпечення реалізації осо
бою економічних прав і свобод гарантується кількома суб’єктивними пуб
лічними правами. Право приватної власності гарантується правом на не
втручання, право  на  підприємницьку діяльність  за ст. 42 Конституції є
складеним. Щодо можливості здійснення діяльності та її видів, то це є пра
вом на невтручання. Що ж до державного захисту конкуренції підприєм
ницької діяльності, то в даному випадку право на підприємницьку діяль
ність є правом на публічну послугу з боку держави. Перший із складових
елементів  цього конституційного  права  буде  захищатись адміністратив
ним судом шляхом визнання неправомірними дій, а другий — визнання
неправомірною бездіяльності. На останньому випадку хотілося б окремо 
зупинитися.
Бездіяльність носія публічної влади може мати форму невидання під
законного нормативного акта, до видання якого він зобов’язується зако
ном. Наприклад, таким нормативним актом мав би бути передбачений по
рядок реєстрації певного виду підприємницької діяльності чи порядок на
дання іншої публічної послуги з боку держави. Без такого нормативного 
акта підприємцю створюються перешкоди у реалізації його конституцій
ного права.
Третє суб’єктивне  публічне  право, що  гарантує належну організацію
використання економічних прав і свобод — право користування об’єкта
ми публічної власності — належить до категорії публічних речових прав.
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Безпосередньо це право може стати предметом захисту в адміністративно
му суді в тому випадку, коли земельне право (право оренди земельної ділян
ки), екологічне (користування надрами) або інша галузь законодавства про 
довкілля допустить наявність прогалин у правовому регулюванні. В тако
му разі адміністративний суд змушений буде на основі комплексного за
стосування ст. 41 та інших статей Конституції України захистити публічне 
право. Такі ситуації виникають тоді, коли адміністративна практика, хо
ча і прямо не суперечить законам, у той самий час спотворює дух Консти
туції.
Аналогічно  до  попередніх у суді  можуть  бути  захищені соціальні  та 
культурні права і свободи.
Предметом судових спорів можуть, на нашу думку, стати організаційнопроцедурні відносини  з реалізації Верховною Радою України  її повнова
жень. Захищаючи своє суб’єктивне право на участь в управлінні державни
ми справами народний депутат може оскаржити до суду дії і бездіяльність 
керівництва Верховної Ради України, керівництва комітетів, тимчасових
комісій. До дій, які здатні перешкодити у реалізації цього політичного пра
ва, можна віднести: ненадання слова для виступу, позбавлення депутата 
права виступу на пленарному засіданні, безпідставне закриття головуючим
засідання, відмова головуючого на пленарному засіданні оголосити відпо
відь на депутатський запит на вимоги депутата.
З метою поновлення порушеного права адміністративний суд повинен
мати право зобов’язати головуючого на засіданні Верховної Ради України 
вжити визначених судом заходів для надання депутату змоги реалізувати 
відповідне повноваження. При цьому така діяльність суду не буде втручан
ням у питання політичного розсуду парламенту. Всі рішення Верховної Ра
ди України (як процедурні, так і по суті справи) є дискреційними. Однак 
питання реалізації депутатами їх службових повноважень не належать до 
процедурних питань, оскільки вони не вирішуються конституційним скла
дом Верховної Ради України. Ці питання вирішуються головуючим на пле
нарному засіданні. Їх умовно можна назвати питаннями оперативної орга
нізації роботи парламентарів на засіданні парламенту.
Права народного депутата можуть зазнати порушення і при організа
ції засідань комітетів, підкомітетів, комісій, інших органів парламенту. На
приклад, голова підкомітету може перешкодити виступу депутата із пра
вом дорадчого голосу на його засіданні, не приєднати окрему думку члена 
комітету до рішення, рекомендації, висновку комітету. Поновлюючи дані 
права  народних депутатів суд може  зобов’язати керівників відповідних
органів виконати свої організаційні обов’язки перед парламентарями. При 
Пункт 5 ст. 30 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня
1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19. — Ст. 134.

Пункт 2 ч. 2 ст. 27 Закону України  «Про комітети  Верховної Ради  України» від
4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19. — Ст. 134.
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цьому суд не повинен давати політичну оцінку порушенням і вимагати пе
регляду рішення парламенту (його органу) в разі політичної вагомості об
ставин та їх оцінок, які має намір повідомити депутат.
Аналогічні публічні спори можуть виникати з приводу діяльності депу
татів місцевих рад.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Назвіть два головних завдання адміністративної юстиції.
2. Які правовідносини становлять предмет адміністративної юстиції?
3. Дайте визначення та назвіть основні види суб’єктивного публічного пра
ва особи.
4. Наведіть приклади публічно-правових спорів, що можуть виникати із
адміністративних правовідносин.
5. Наведіть приклади публічно-правових спорів, що можуть виникати із
конституційно-правових відносин.
6. Наведіть приклади публічно-правових спорів, що можуть виникати із
фінансових правовідносин.

Глава 4
Принципи
адміністративної юстиції
Адміністративна юстиція як правове утворення поєднує у собі матері
альні норми (судоустрій) та процесуальні норми (судочинство). Теорія права 
розробила низку засад, які відображають вимоги належного запровадження
та узгодженого розвитку як першої, так і другої групи норм. А. М. Колодій 
пропонує такі  принципи ефективного керування юридичним процесом,
у тому числі правосуддям: синхронності, рівності, збалансованості, поділу
сфер регулювання, демократичності, неодноманітності, антибюрокра
тичності, законності, надійності, доступності, раціональності, послідов
ності, гарантованості. Представники науки судового права визнають, що 
зазначені принципи можуть мати застосування і у дослідженні та вдоско
наленні інституту адміністративної юстиції.
Принцип синхронності передбачає одночасне запровадження матері
альних та відповідних процесуальних норм. Це сприятиме як узгодженос
ті їх приписів між собою, так і зручності практичного застосування обох
груп норм. Принцип рівності передбачає, що процесуальні норми мають 
Колодій А. М. Принципи права України / А. М. Колодій. — К. : Юрінком Інтер. —
С. 87—90.

Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: монографія / В. С. Стефанюк. —
Х. : Консум, 2003. — С. 42—43.
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бути того самого рівня, що і матеріальні норми. Так, якщо матеріальні нор
ми закріплені у законі, то і норми про процедуру повинні мати форму за
кону. Принцип збалансованості вимагає узгодженості процесуальних норм
із нормами матеріального права. На жаль, при запровадженні адміністра
тивної юстиції в Україні з метою прискорити розвиток матеріального адмі
ністративного  права  низку його інститутів  передали  на  розгляд адміні
стративного суду в незавершеному вигляді. Йдеться про інститут публічної
служби на державних політичних посадах, інститут адміністративних до
говорів, інститут принципів адміністративних процедур.
Не сприяє належному розвитку адміністративної юстиції в Україні ігно
рування ще одного принципу — поділу сфер регулювання. Всупереч при
пису Кодексу адміністративного судочинства  України  про  те, що  норми 
законодавства про адміністративне судочинство переважно вичерпуються
цим Кодексом, законодавець прийняв низку матеріальних законів, якими 
врегулював  процедуру діяльності адміністративного суду щодо  розгляду
окремих категорій справ.
Принцип демократичності  передбачає, що  юридичний  процес, який 
регламентує порядок  реалізації владовідносин, передбачених матеріаль
ним правом, має бути демократичним, тобто здійснюватись із забезпечен
ням прав, свобод і обов’язків громадян. Принцип неодноманітності вима
гає, щоб юридичний процес був багатоваріантним і диспозитивним. Тобто 
він має передбачати  різні  процесуальні  засоби  реалізації матеріальних
норм. Принцип законності юридичного процесу забезпечує відповідність 
його нормативної основи нормам і принципам вищої юридичної сили, нор
мам матеріального права.
Принцип надійності процесу встановлює, що останній із високим сту
пенем ймовірності має забезпечувати настання результату — розгляду і ви
рішення адміністративної справи та виконання судової постанови у разі 
задоволення адміністративного позову. Принцип доступності передбачає
наявність двох аспектів: зрозумілість юридичних процедур для пізнання
та забезпечення можливості реальних дій у цих процедурах.
Принцип раціональності має забезпечувати необхідний для досягнен
ня правового  результату ступінь  деталізації поведінки. Законодавець  не 
повинен допускати зарегульованості процесу. Принцип послідовності озна
чає сувору черговість виконання дій у межах процедури. Від її дотриман
ня залежить оперативність та результативність юридичного процесу. Прин
цип гарантованості в юридичному процесі передбачає наявність засобів,
які забезпечують належне здійснення правосуддя в адміністративних спра
вах. Із цього приводу доцільно звернути увагу на новий для українського 
законодавства про адміністративне судочинство інститут заходів процесу
ального примусу.
Через тісний зв’язок законодавства про адміністративне судочинство 
із матеріальними нормами, на застосування яких воно спрямоване, у науці 
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адміністративного права пропонують виділяти принципи взаємного функ
ціонування цих двох груп норм.
Першим висувають принцип системного (комплексного) функціонуван
ня норм інституту адміністративної юстиції. До змісту цього принципу
входять вимоги, що передбачають узгодженість компетенції адміністратив
них судів з сферою юрисдикції решти ланок державного механізму пра
возахисної спрямованості; вимога узгодженості процесуальних інститутів 
юстиції з матеріальними  нормами адміністративного  права. На сьогодні 
можна виявити чимало точок дотику між цими групами норм: залучення
суб’єкта владних повноважень як співвідповідача (ст. 52 КАС України), за
стосування засобів забезпечення адміністративного позову (ст. 117), вирі
шення питань процесуального правонаступництва (ст. 55), допуск пред
ставника суб’єкта владних повноважень (ст. 56), визначення способу ви
конання судового рішення (статті 168, 263), визначення способу судового 
захисту (ст. 162 КАС України) тощо.
Процедури адміністративної юстиції доцільно розвивати одночасно із
процедурами  розгляду органами  публічної адміністрації індивідуальних
адміністративних справ. Концептуальна та термінологічна неузгодженість 
законодавства про адміністративне судочинство та адміністративно-про
цедурного законодавства дезорієнтує особу в доводах перед судом щодо 
наявності  порушення її прав, ускладнює оцінку в суді  діяльності органу
публічної адміністрації, гальмує виконання рішень судів у адміністратив
них справах.
Наступний принцип — правової законності, виводять із положення ст. 8
Основного  Закону, за  якою в  Україні визнається принцип верховенства 
права. Із цього  положення робиться висновок  про  те, що  неприпустимо 
покладення на адміністративні суди завдання застосовувати до осіб стяг
нення за адміністративні  правопорушення та інші санкції, передбачені 
нормами адміністративного права. Адже адміністративна юстиція є інсти
тутом правозахисним, а не каральним.
Окремою групою принципів  є ідеї про  демократичність, гласність  та 
транспарентність (прозорість) адміністративної юстиції. Їх втілення у прак
тику адміністративного судочинства забезпечить виявлення та усунення
як системних, так і нетипових проблем у функціонуванні публічної адміні
страції. Гарантований судом доступ громадян до інформації про діяльність 
органів публічної адміністрації забезпечить оперативне та якісне усунен
ня причин та умов, що призводять до порушення суб’єктивних прав та ін
тересів.

Педько  Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в  Україні  : монографія /
Ю. С. Педько. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2003. — С. 61—65.

Битяк Ю., Писаренко Н. Процесуальна форма відправлення правосуддя в спорах
за участю суб’єктів владних повноважень / Ю. Битяк, Н. Писаренко // Право Украї
ни. — 2006. — № 10. — С. 78—81.
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І, нарешті, принцип доцільності. Він підкреслює важливість належно
го процесуального забезпечення виконання другої задачі адміністративної
юстиції — контролю за законністю рішень та дій органів публічної адміні
страції. Суд повинен володіти повнотою засобів витребування від такого 
органу звіту про мотиви прийняття оскарженого акта. Будь-які рішення,
дія чи бездіяльність мають вчинятись органом влади виключно задля досяг
нення суспільного блага, реалізації прав та свобод громадян. Відхилення
діяльності органу від цієї мети тягне за собою його відповідальність у поряд
ку адміністративного судочинства.
Будучи відносно відокремленими групами норм судоустроєві та проце
суальні приписи є відображенням двох автономних груп принципів: про 
організаційний  устрій адміністративної юстиції та  про  процес  розгляду
адміністративних справ. Хоча слід визнати, що зміст цих принципів не є
виключно організаційним або тільки процесуальним.
Конституція України передбачає такі переважно судоустроєві за зміс
том принципи: здійснення правосуддя виключно судами (ст. 124), тери
торіальності і спеціалізації побудови системи судів  загальної юрисдик
ції (ст. 125), участі народу безпосередньо у здійсненні правосуддя через
народних засідателів і присяжних (ст. 124), виборності і призначуваності 
суддів (ст. 128), незалежності суддів і підкорення їх тільки закону (ст. 129),
здійснення правосуддя професійними суддями  та  у визначених зако
ном випадках народними засідателями і присяжними (ст. 127), законнос
ті (п. 1 ст. 129), доступності й гарантованості судового захисту прав і сво
бод людини і громадянина (ч. 3 ст. 8, ч. 4 ст. 32, частини 1, 2 ст. 55, ч. 1
ст. 59, п. 9 ст. 129), участі громадськості для захисту прав і свобод грома
дян (ст. 36).
Здійснення правосуддя виключно судами. Правосуддя в адміністра
тивних справах виступає однією з форм державної діяльності — судової
влади, яка здійснюється судами шляхом розгляду і вирішення справ адмі
ністративної юрисдикції у встановленому законом порядку. Конституція
України  (ст. 124) визначила, що  правосуддя в  Україні  здійснюється ви
ключно судами. Делегування функцій судів, а  також  привласнення цих
функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Юрис
дикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у дер
жаві.
Здійснення правосуддя виключно судами випливає з чинних засад по
ділу державної влади України на три відокремлені державні влади — зако
нодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 Конституції України), які урівноважу
ють одна одну. Цей принцип означає недопустимість втручання в здійс
нення правосуддя органів  законодавчої і виконавчої влади  як  у формі 

Полянский  Н. Н., Строгович  М. С., Савицкий  В. М., Мельников  А. А. Судебное 
право / Н. Н. Полянский, М. С. Строгович, В. М. Савицкий, А. А. Мельников. — М. :
Наука, 1983. — С. 127.
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вирішення і перегляду рішень у судових справах, так і у формі впливу на 
суддів.
Захист суб’єктивних прав особи, що надається квазісудовими органа
ми, до правосуддя не належить. Спільність мети щодо захисту прав і вико
нання аналогічних правосуддю завдань не може бути достатньо об’єдную
чою ознакою для конструювання єдиного  поняття правосуддя, оскільки 
форми і методи діяльності суду і квазісудових органів є різними. Суд загаль
ної юрисдикції в системі органів, які здійснюють захист публічних прав,
посідає окреме  місце і  має пріоритет над юрисдикцією органу публічної
адміністрації. Пріоритет проявляється в  перевазі  над іншими  формами 
правового захисту, зокрема у тому, що: а) суд приймає завершальне рішен
ня в спорі, якщо такий спір був попередньо розглянутий у позасудовому
порядку; б) суд перевіряє законність і обґрунтованість рішень і постанов 
державних органів і посадових осіб, які були прийняті щодо конституцій
них, адміністративних, податкових та інших правовідносин у галузі управ
ління.
Принципи територіальності, спеціалізації (автономності) та інстан
ційності. Перший із названих принципів означає те, що юрисдикція окре
мих організаційних ланок адміністративної юстиції поширюється на певні 
території, які можуть збігатись або не збігатись із адміністративно-терито
ріальними одиницями. Територіальними судами загальної юрисдикції від
повідно  до ст. 20 Закону України  «Про судоустрій  України» виступають 
Верховний Суд України, Вищі спеціалізовані суди, апеляційні суди, місцеві 
суди. За Кодексом адміністративного судочинства України місцеві та апе
ляційні адміністративні суди є окружними, тобто їх територіальна юрисдик
ція може не збігатись із межами адміністративно-територіальних одиниць 
України.
У судах загальної юрисдикції спеціалізація проявляється у їх внутріш
ній будові. У складі апеляційного адміністративного суду можуть утворю
ватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою
спеціалізацією. У Вищому адміністративному суді також утворюються па
лати  для розгляду окремих категорій справ. У Верховному Суді  України 
створюється і діє судова палата в адміністративних справах для перегляду
справ за винятковими обставинами. Ознакою спеціалізованих судів є на
явність своїх вищих судових органів.
Вимога автономності передбачає організаційну незалежність адмініст
ративних судів від органів публічної адміністрації.
Останній із названих організаційних принципів передбачає єдність си
стеми адміністративних судів із розподілом на відповідні інстанційні лан
ки — суди першої інстанції, апеляційні та касаційний (Вищий адміністра
тивний суд України).
Принцип участі народу безпосередньо у здійсненні правосудця через на
родних засідателів і присяжних, закріплений ст. 124 Конституції України,
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у вітчизняній моделі адміністративної юстиції не реалізований. Розгляд адмі
ністративних справ у порядку адміністративного судочинства провадиться
професійними суддями, тоді як залучення народних засідателів до здійс
нення правосуддя надавало б адміністративному судові народного харак
теру, свідчило б про його демократизм, було б надійною гарантією встанов
лення об’єктивної істини у справі і правильного вирішення справ, забезпе
чувало  б законність, переконливість, обґрунтованість і виховне  значення
судових рішень.
Участь засідателів посилює довір’я суспільства до суду, є одним з інсти
тутів оплоту свободи особи і пріоритету права, тим демократичним ідеа
лом, при якому громадянин бере участь у здійсненні судової влади, яка не 
повинна цілком і повністю перебувати в руках професіоналів, незалежно 
від їх кваліфікації і ступеня усвідомленої відповідальності.
Принципи виборності і  призначуваності суддів визначений ст. 128
Конституції України, за якою перше призначення на посаду професійного 
судді строком на п’ять років здійснюється Президентом України. Всі інші 
судді судів загальної юрисдикції обираються Верховною Радою України без
строково, в порядку, встановленому законом.
Незалежність суддів і підкорення їх тільки законові. При  здійсненні 
правосуддя судді незалежні, підкоряються тільки закону і нікому не підзвіт
ні (ст. 129 Конституції України, ст. 3 Закону «Про статус суддів»). Незалеж
ність суддів інтерпретується як їх самостійність, непов’язаність при здійс
ненні правосуддя будь-якими обставинами та іншою, крім закону, волею
(п. 4.1 Мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від
1 грудня 2004 р. № 19‑рп/2004). Це означає, що судді вирішують адміні
стративні справи на основі закону, в умовах, що виключають сторонній 
вплив на них. Ніякі державні органи, політичні партії, громадські органі
зації і посадові особи не мають права впливати на них, вказувати судові,
як необхідно вирішити конкретну справу, розв’язати касаційну скаргу або 
заяву про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. Суд
ді є незалежними від осіб, які беруть участь у справі, від посадових осіб
суду і прокуратури.
Непідзвітність суддів відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону «Про статус суд
дів» означає, що суддя не  зобов’язаний  давати  будь-які  пояснення щодо 
суті розглянутих справ або справ, які знаходяться в його провадженні, а 
також давати їх будь-кому для ознайомлення, інакше як у випадках і по
рядку, передбачених законом.
Згідно  зі ст. 126 Основного  Закону незалежність  та  недоторканність 
суддів гарантуються Конституцією та законами України. Такі гарантії за
кріплені, зокрема, статтями 3, 11—15, 31, 42, 44, 45 Закону «Про статус 
суддів»; статтями 14—17, 118—123 Закону «Про судоустрій України»; стат
тями 376—379 Кримінального кодексу України.
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Так, ст. 11 Закону «Про статус суддів» визначила такі способи забезпе
чення незалежності суддів: встановлення порядку їх обрання і звільнення;
визначення юридичної процедури здійснення правосуддя; таємниця нара
ди суддів при винесенні рішень; відповідальність за неповагу до суду або 
втручання в розв’язання конкретних справ; створення необхідних органі
заційно-технічних умов для діяльності суддів, а також матеріальне і соці
альне забезпечення суддів.
Здійснення правосуддя професійними суддями та у визначених законом
випадках народними засідателями і присяжними (ст. 127 Конституції).
Судді адміністративного суду є носіями судової влади в Україні, які здійс
нюють  правосуддя. Судді  є посадовими особами  державної влади, які в 
конституційному порядку наділені повноваженнями здійснювати право
суддя і виконувати свої обов’язки на професійній основі в судах загальної
юрисдикції (ст. 1 Закону «Про статус суддів»). Професійні судді не можуть 
належати  до  політичних партій  та  профспілок, брати  участь  у будь-якій 
політичній  діяльності, мати  представницький  мандат, обіймати  будь-які 
інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім науко
вої, викладацької та іншої творчої діяльності у вільний від роботи час (ст. 5
Закону «Про статус суддів»).
На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією
суддів громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років, який має
вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше трьох років 
та володіє державною мовою. До того ж, суддею спеціалізованого суду мо
же бути також громадянин, не молодший тридцяти років, який проживає
в Україні не менш як десять років, володіє державною мовою, має вищу
освіту в  галузі  знань, що охоплюються межами  юрисдикції відповідного 
спеціалізованого суду, має фахову підготовку з питань юрисдикції цих су
дів та стаж роботи за спеціальністю не менше п’яти років.
Судді зобов’язані: при здійсненні правосуддя дотримуватися Консти
туції і законів України, забезпечувати повний, всебічний та об’єктивний роз
гляд справ з додержанням встановлених законом строків; не розголошува
ти відомостей, що становлять державну, іншу таємницю, відомостей про 
особисте життя громадян та інших відомостей, про які вони дізналися під
час розгляду справи у судовому засіданні, для забезпечення нерозголошен
ня яких було прийняте рішення про закрите судове засідання; додержува
тися вимог несумісництва, службової дисципліни та розпорядку роботи су
ду; не допускати вчинків та будь-яких дій, що ганьблять звання судді і мо
жуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалеж
ності (ст. 6 Закону «Про статус суддів»).
Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя адмі
ністративними судами  заслуговує на  увагу і  є питанням de lega ferenda.
Участь  засідателів  у прийнятті  рішень  зробить  правосуддя більш прозо
рим, підвищить довіру до адміністративних судів. Засідателів доцільно до
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бирати із числа членів об’єднань громадян, професійних об’єднань підпри
ємців та інших невладних організацій, що спеціалізуються на захисті прав 
громадян. Стаття 60 чинного КАС України передбачає участь таких орга
нізацій як законних представників особи (перш за все, приватної особипозивача). Ця модель ґрунтується на традиційному вітчизняному досвіді 
участі подібних організацій у судовому процесі. Проте її ефективність не
висока. Лише незначна частина вітчизняних суб’єктів громадянського су
спільства активно діють в адміністративному судочинстві. Державі вигід
но, щоб був задіяний потенціал решти таких суб’єктів, подібно до того, як 
він використовується у процесі вироблення рішень органами виконавчої
влади. У свою чергу, громадські утворення також будуть зацікавлені у та
кій співпраці із державою та охоче  надсилатимуть своїх представників 
для участі у вирішенні справи. Ймовірно, що випадки нез’явлення їх пред
ставників на судове засідання будуть рідкісним явищем.
Засідателів варто залучати до розгляду справи у суді першої інстанції.
Справа у тому, що засідателі корисні, перш за все, при оцінці питань фак
ту. А ці питання в основному вирішуються судами саме першої інстанції.
Суди решти інстанцій на цих питаннях концентруються меншою мірою.
Витрати, що пов’язані з участю у процесі, відшкодовуватимуться засідате
лям за рахунок державного бюджету. У такий спосіб держава опосередко
вано надаватиме хоч і незначну, проте знакову фінансову підтримку тим
громадським утворенням, які у провадженні своїх статутних завдань є дійс
но активними.
Законність є однією з основних засад судочинства  (п. 1 ч. 3 ст. 129
Конституції). Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи держав
ної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’я
зані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед
бачені Конституцією та законами України. Судді при здійсненні правосуд
дя підкоряються лише закону (ст. 129 Конституції). Громадяни зобов’язані 
неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не по
сягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (ч. 1 ст. 68 Консти
туції).
Таким чином, Конституція послідовно проводить у життя принцип за
конності, який є невід’ємним елементом демократичної правової держави.
Здійснення правосуддя у адміністративних справах відповідно до цієї за
сади передбачене ст. 9 КАС України.
Законність правосуддя вимагає, щоб уся діяльність не тільки суду, а й 
усіх суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин була підпо
рядкована законові. Вони мають суворо дотримуватися і виконувати ви
моги всіх інших принципів процесу, які характеризують адміністративне 
судочинство. Порушення і недодержання навіть одного з них тягне за со
бою порушення законності.

51

Розділ I. Адміністративна юстиція в системі судової влади в Україні

Принцип законності визначається тим, що суд у своїй діяльності при 
вирішенні справ  повинен правильно  застосовувати  норми  матеріально
го права до конкретних правовідносин. По-друге, здійснення правосуддя
неможливе без додержання норм процесуального права. Вся діяльність су
ду підпорядкована чинному законодавству про адміністративне судочин
ство. Прийняте судом рішення у справі має бути законним і обґрунтованим
(ст. 159 КАС). Однією із гарантій принципу законності є право на апеля
ційне та касаційне оскарження судового рішення.
Гарантованість і доступність судового захисту прав і свобод людини
і громадянина. Відповідно до ст. 55 Конституції права і свободи людини і 
громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскар
ження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, орга
нів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Кожному гарантується судовий захист права вимагати вилучення будьякої інформації, у тому числі й від органів публічної адміністрації, а також 
право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої проти
правним збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої ін
формації (ч. 4 ст. 32 Конституції України).
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду
для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосе
редньо на підставі Конституції України гарантується (ч. 3 ст. 8 Конститу
ції). Це право забезпечується реальною можливістю для усякої заінтересо
ваної особи  звернутися в  установленому порядку на  захист порушеного 
права, свободи чи інтересу (ст. 104) та широкою можливістю використати 
численні процесуальні засоби для активної процесуальної діяльності. Беру
чи  участь  у справі особа  має право  знайомитися з матеріалами справи,
робити з них витяги, одержувати копії рішень, ухвал, постанов та інших
документів, що є в справі, брати участь у судових засіданнях, надавати 
докази, брати участь в їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, да
вати усні і письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування
та заперечення, оскаржувати рішення і ухвали суду та ін.
При визначенні  змісту доступності судового  захисту слід виходити  з
комплексного характеру цього поняття, яке охоплює: організаційну та про
цесуальну спроможність суду прийняти кожну особу, яка потребує захис
ту; наявність необхідних умов для реалізації кожним громадянином кон
ституційного права на судовий захист; правову допомогу при здійсненні 
судочинства; забезпечення виконання судових рішень тощо.
Громадяни можуть вести свої справи в суді особисто або через своїх
представників. Судовий  захист характеризується доступністю процесу:
суд територіально наближений до населення, процесуальний порядок су
дочинства і процесуальні форми виконання процесуальних дій є прости
ми, зрозумілими, дійсно  демократичними, точно  передбаченими  у КАС
України.
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Стаття 8 Закону України «Про судоустрій України» вказує, що кожен
має право користуватися правовою допомогою при вирішенні справ у суді.
Правову допомогу при вирішенні справ у судах в Україні надають адво
кати, а також інші особи. Порядок та умови надання правової допомоги,
права й обов’язки адвокатів, а також інших осіб, які мають право на зай
няття правовою діяльністю і  беруть  участь  у судочинстві, визначаються
законами. У випадках, передбачених законом, правова допомога надаєть
ся безоплатно.
Участь громадськості в адміністративному судочинстві для захисту
прав і свобод громадян. Громадяни України мають право на свободу об’єд
нання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту
своїх прав і свобод (ст. 36 Конституції). З цією метою в судочинстві в адмі
ністративних справах допускається участь  представників  громадських
організацій і трудових колективів. Принцип участі громадськості в адміні
стративному судочинстві реалізується в участі профспілок та інших гро
мадських організацій з метою захисту прав та інтересів інших осіб (ст. 60
КАС України).
До переважно процесуальних за змістом принципів адміністративної
юстиції (принципів судочинства) доцільно відносити: гласність та безпо
середність розгляду справи, диспозитивність, змагальність, офіційність,
обов’язковість рішення суду, повне фіксування судового процесу техніч
ними засобами, раціональну процесуальну форму, неможливість проце
суального сумісництва, судову істину, процесуальну рівноправність сто
рін, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судового рі
шення.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Назвіть та розкрийте загальний зміст принципів узгодженого розвитку
матеріального та процесуального права, що забезпечують ефективність юри
дичного процесу.
2. Охарактеризуйте  принципи взаємного  функціонування норм законо
давства  про адміністративне судочинство, з одного  боку, та  матеріальних
норм, що підлягають застосуванню у процесі адміністративного судочинства,
із іншого боку.
3. Перелічіть судоустроєві (організаційні) принципи адміністративної юстиції.
4. Які вимоги входять до змісту принципу здійснення правосуддя виключ
но судами?
5. Що означають принципи територіальності, спеціалізації (автономності)
та інстанційності?
6. Розкрийте  зміст принципу незалежності суддів і  підкорення їх тільки 
законові.
7. Назвіть процесуальні принципи адміністративної юстиції.
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Глава 5
Основні інститути
адміністративної юстиції
До основних інститутів адміністративної юстиції відносять: інститут
ініціювання (звернення) до органу адміністративної юстиції, строки роз
гляду публічно-правового спору, тимчасовий судовий  захист, підстави 
(критерії) контролю з боку органу адміністративної юстиції, повноважен
ня органу юстиції за результатами перегляду правового акта чи дії.
Запровадження в Україні позовного порядку перегляду актів органів 
публічної адміністрації стало істотнім кроком у напрямі до розширення
меж судового контролю за  законністю у сфері  державного  управління.
Цивільний процесуальний кодекс УРСР 1963 р. передбачав особливу фор
му судового захисту прав громадян у взаємовідносинах із органами управ
ління — скаргу. Однак такий правовий засіб гарантував особі ініціюван
ня публічно-правового спору лише у процесуальному розумінні; вважалося,
що такий спір існує лише у часових межах судового процесу. Як зазнача
лося у літературі того часу, конфлікт між особою та адміністративним орга
ном не був матеріально-правовим за своєю природою. Започаткований 
особою у суді спір виникав із приводу адміністративних процесуальних
прав громадян, якими вони наділяються при розгляді їхньої адміністра
тивної справи в органах виконавчої влади, в органах місцевого самовря
дування. Порушуючи процедурні права громадян, зазначені органи пере
шкоджали у набутті чи реалізації суб’єктивних матеріальних приватних
і публічних прав. Адміністративний акт (дія) був підставою, передумовою
виникнення таких прав. Саме неналежне виконання обов’язків у процесі 
прийняття такого акта  (вчинення дії) і  було  предметом спору. Фактично 
публічно-правовий спір зводився до спору про адміністративний акт.
Суто процесуальний характер публічно-правового спору приводив до 
суджень про те, що для його вирішення не потрібно доказів, доказування,
оцінки доказів; про те, що суд, розглядаючи скаргу на адміністративний 
акт, установлює, насамперед, відповідність даного акта закону, тобто ви

Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю. Н. Административное право: история
развития и основные современные концепции / Д. Галлиган, В. В. Полянский, Ю. Н. Ста
рилов. — М. : Юристъ, 2002. — С. 334����������������������������������������������
—346; Николаева Л. А., Соловьева А. К. Админи
стративная юстиция и административное судопроизводство: зарубежный опыт и рос
сийские традиции : сборник / Л. А.Николаева, А. К. Соловьева. — СПб. : Юридический 
центр Пресс, 2004. — С. 120—138.

 Трубников П. Применение судами законодательства об обжаловании действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан / П. Трубников // Законность. —
1994. — №11. — С. 6.

Масленников М. Можно ли считать жалобу административным иском? / М. Мас
ленников // Российская юстиция. — 1998. — №5. — С. 24.
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рішує питання не факту, а права. Розглядаючи скаргу щодо акта, суд усу
вався від дослідження обставин, які були підставою для виникнення у дер
жави певного обов’язку перед особою. Залишалося не вирішеним питання
про об’єкт матеріальних правовідносин (зокрема матеріальне чи нематері
альне благо), який особа домагалася отримати від держави.
У свою чергу, адміністративний позов дозволяє особі ініціювати публіч
ний спір, перш за все, у його матеріально-правовому розумінні.
Частина 2 ст. 55 Конституції України називає діяльність особи зі звер
нення до суду за захистом прав, порушених органами публічної адміністра
ції, — оскарженням. Однак таке формулювання позначає не зміст вимоги 
особи, а сферу виникнення правового спору — публічне управління.
На підставі наукової літератури можна виділити такі риси адміністра
тивного позову у порівнянні із судовою скаргою, що була передбачена віт
чизняним цивільним процесуальним законодавством до 1 вересня 2005 р.
Традиційно до елементів позову відносять предмет, підстави і зміст.
Предмет позову в науці судового права визначають як матеріальноправову вимогу позивача до відповідача, щодо якої суд повинен винести 
рішення. В адміністративно-судовому позовному провадженні  як  пред
мет позову буде виступати вимога громадянина, юридичної особи про на
лежне виконання органом публічної адміністрації обов’язків, що кореспон
дують відповідному суб’єктивному публічному праву особи. У свою чергу,
предметом скарги була вимога належного розгляду адміністративним орга
ном індивідуальної справи, від якого залежить виникнення (підтвердження)
приватних чи публічних суб’єктивних матеріальних прав, безперешкодна 
реалізація законних інтересів. У скарзі  громадянин не  міг вимагати від
адміністративного органу виконання матеріально-правових обов’язків.
Другим елементом позову називається підстава позову. Під нею розу
міють обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, доводить факт
порушення своїх прав або ймовірність  порушення нормативним актом
прав у майбутньому.
На відміну від позову, підставою скарги є обставини неналежного ви
конання адміністративним органом обов’язків щодо розгляду адміністра
тивної справи. Ще  А. І. Єлістратов  зазначав, що  підставою для позову є
суперечність адміністративного акта духу і меті закону, а не порушення
форми акта чи процедури його прийняття.
Таким чином, в адміністративно-позовному провадженні громадянин
одержав можливість вимагати визнання наявності обставин, у встановлен

Скитович В. В. Судебная власть как системное образование / В. В. Скитович //
Правоведение. — 1997. — №1. — С. 154.

Цивільне процесуальне право України / за ред. проф. В. В. Комарова. — Х. : Осно
ва, 1992. — С. 188.

Елистратов  А. И. Очерк административного  права  / А. И. Елистратов. — М. :
1927. — С. 174.
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ні яких йому було відмовлено адміністративним органом, або визнати не
існуючими обставин, що вважаються адміністративним органом установ
леними. І на підставі цього позивач може вимагати вчинення не вчиненої
дії, прийняття акта, вчинення дії безпосередньо на підставі рішення суду,
у випадках, передбачених законом, тощо.
Питання про підставу позову тісно пов’язане із судовим контролем над
дискреційними актами адміністративних органів. Юридичні  факти, що 
слугують підставою виникнення обов’язку таких органів, нерідко відносно 
визначені, їх обсяг досить широкий. Це дає можливість адміністративним
органам самим вирішувати з урахуванням визначених критеріїв час і обсяг
виконання своїх обов’язків перед громадянином. У теорії адміністративно
го судочинства в зв’язку з цим установилося принципове правило: адміні
стративні суди повинні мати право розглядати і вирішувати питання про 
межі свого контролю над дискреційними адміністративними актами.
Такий підхід цілком логічний. Суддя є «вищим експертом» з питань пра
ва. Саме право наділяє повноваженнями адміністративні органи; воно ви
значає умови і критерії виконання дискреційних повноважень. Отже, у
межах правових приписів суддя уповноважений контролювати викорис
тання адміністративного розсуду.
На  тісний  зв’язок  законності і  доцільності в  державному управлінні 
вказував В. Д. Чечот. Під правовою доцільністю він розумів коло обставин,
що  повинні  бути  залучені  для правильного вирішення справи  (відповід
ність цілям застосовуваної норми), і достатнє мотивування співвідношен
ня таких обставин з цілями юридичної норми.
Виходячи з викладеного, можна припустити, що адміністративні орга
ни за змістом своєї діяльності керуються не тільки правовими законами,
а й закономірностями розвитку тих відносин, що піддаються регулюючо
му впливу. Органи виконавчої влади повинні враховувати, приміром, фі
нансові, економічні, соціальні, зовнішньополітичні закономірності при ре
гулюванні фінансових ринків країни. Подібні закономірності знаходяться
поза межами розгляду оцінки з боку суду. Таким чином, можна стверджу
вати про існування юридичного і неюридичного критеріїв прийняття дис
креційних управлінських актів.
Третім елементом позову є його зміст. Він визначається як вимога по
зивача  до суду про  захист порушеного чи оспорюваного  права. Питань 
про зміст скарги не виникає — це відновлення суб’єктивних прав і свобод
громадян, що були порушені чи обмежені протиправним актом чи дією.
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Суд не бере на себе ухвалення рішення по суті питання, а лише скасовує
рішення і зобов’язує орган, посадову особу в установленому законом по
рядку задовольнити вимогу громадянина, забезпечити реалізацію суб’єк
тивних прав, свобод, інтересів громадян. Питання про зміст адміністра
тивного позову складніше. На відміну від цивільного права, в адміністра
тивному (публічному) праві відсутній перелік способів захисту суб’єктивних
публічних прав. Такий перелік є підставою для складання переліку повно
важень суду щодо вирішення адміністративної справи. А перелік  таких
повноважень визначить зміст вимог, які позивач міг би адресувати адмі
ністративному суду.
Вітчизняна наука пропонує об’єднувати усі можливі способи судового 
захисту в дві категорії: скасування (визнання нечинним) адміністративно
го акта та покладення на орган публічної адміністрації обов’язку вчинити 
певну дію (у широкому розумінні) на користь особи-позивача. Перша ка
тегорія способів спрямована  на вирішення юридичної долі оскарженого 
акта (дії); друга — на поновлення прав та інтересів особи-позивача.
Перш ніж оглянути кожен зі способів захисту, необхідно нагадати, що 
з моменту прийняття адміністративний акт вважається таким, що відпо
відає задачам і функціям виконавчої влади (презумпція дійсності), тобто 
є законним. Такою властивістю, вважається, що володіє і дефектний за 
юридичним змістом чи формою адміністративний акт. Така «прихована»
дефектність триває доти, поки дійсність акта не буде оспорена. Л. В. Коваль 
вказує, що первісно нікчемний акт може не виконуватись і без їх оспорю
вання. Однак цей акт на рівні із іншими актами теж може оспорюватися
до суду, оскільки немає підстав позбавляти зацікавлених осіб такої можли
вості.
Застосовуючи санкцію першої із названих категорій, суд анульовує
дію оскарженого акта. У разі якщо протиправний акт вже виконано, суд
має визначити спосіб повороту такого виконання. Крім того, якщо орган
публічної адміністрації добровільно скасував акт, адміністративному суду
належить підтвердити факт протиправності. Може виникнути питання, з
якого моменту акт вважається таким, що втратив чинність, — з моменту
його прийняття чи з моменту набрання законної сили судовим рішенням.
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Зазвичай, правильним вважається перший варіант, хоча можуть виника
ти ситуації, коли окремі правові наслідки анульованого рішення зберіга
ються. Такі ситуації зумовлюються захистом прав і свобод особи. Непра
вомірно видані акти також можуть викликати правові наслідки. Наступна 
констатація порушень закону, допущених при прийнятті таких актів, не 
повинна автоматично означати анулювання акта і створеного ним право
відношення чи суб’єктивного права, якщо сам громадянин жодних пору
шень закону не припустився.
Рішення суду про скасування адміністративного акта не слід розгляда
ти  як втручання в компетенцію адміністративного органу. Такий спосіб
захисту забезпечує безумовність та визначеність поновлення прав особи.
Тобто суд визначить і контролюватиме дійсне відновлення порушених ска
сованим актом прав і свобод. Крім того, суд має можливість визначати мі
ру розпадання правовідносин, що виникли на основі скасованого акта, і 
залишити чинними деякі юридичні наслідки скасованого акта.
Якщо оскаржується нормативний акт чи його частина, то визнання та
кого акта незаконним за рішенням суду саме по собі уже означає, що акт
вважається таким, що не має юридичної сили з моменту його прийняття,
та не вимагає будь-яких додаткових роз’яснень чи прийняття додаткових
нормативних актів для його зміни.
У разі визнання оскарженої дії чи бездіяльності протиправною суд мо
же  покласти  на орган влади обов’язок  здійснити  дію належним чином.
При цьому така дія розуміється широко і включає також рішення органу
влади. Так адміністративний суд має право зобов’язати відповідача прий
няти акт з урахуванням тих обставин, які були встановлені за результата
ми судового розгляду. Така санкція може бути вжита і у тому випадку, ко
ли орган публічної влади не прийняв дискреційний акт, хоча закон його до 
цього зобов’язував. Правда, слід визнати, що суд, зобов’язуючи прийняти 
такий акт, не може обумовити у судовій постанові його зміст.
Санкції, що застосовуються адміністративним судом, мають абсолют
ний характер. Тобто, якщо управлінське рішення було скасоване як проти
правне, то відповідна санкція стосується усіх суб’єктів, які мають управ
лінські повноваження, навіть тих, які не були учасниками розгляду спра
ви. Факт застосування санкції створює режим пов’язаності  подальших
управлінських дій із можливою негативною реакцією з боку суду.
Вивчення новітнього законодавства України дає можливість виділити 
такі типові приклади способів судового захисту.
Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю. Н. Административное право: история
развития и основные современные концепции / Ю. Галлиган, В. В. Полянський, Ю. Н. Ста
рилов. — М. : Юристъ, 2002. — С. 245.

Боннер А. Т., Квиткин В. Т. Судебный контроль в области государственного управ
ления / А. Т. Боннер, В. Т. Квиткин. — М., 1973. — С. 89—101.

Лория В. А. Административный процесс и его кодификация / В. А. Лория. — Тби
лиси. — Изд-во Тбилис. ун-та, 1986. — С. 251—265.
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По-перше, до компетенції адміністративного суду можна віднести пра
во  покладати  на адміністративний орган (державу) обов’язок  здійснити 
виплати з державного бюджету. Приміром, якщо державне казначейство 
і податковий орган не здійснять чи відмовляться здійснити податкове від
шкодування, то  платник  податків  має право оскаржити  ці  дії (бездіяль
ність) до суду шляхом подачі  позовної заяви. Адміністративно-позовний 
порядок дозволяє платнику податків не просто вимагати через суд від по
даткового органа здійснити розрахунок суми, що підлягає виплаті, і здійс
нити відповідно до такого розрахунку виплату, а стягнути суму коштів із
держбюджету безпосередньо на підставі рішення суду.
Наступним способом захисту може бути назване покладання на орган
(державу) обов’язку зробити певні дії на користь громадянина. Насампе
ред, змістом таких дій можуть бути соціальні послуги. Приміром, держав
ними і комунальними соціальними службами безоплатні послуги надають
ся громадянам, що не здатні до самообслуговування в зв’язку з похилим
віком, інвалідністю. Ці особи мають право на одержання інформаційних,
соціально-економічних, медичних, педагогічних, психологічних, соціальнопобутових послуг. Різновидом дій на користь позивача можуть бути управ
лінські послуги. Наприклад, імпортери, експортери, відтворювачі примір
ників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм,
баз даних мають право на одержання контрольних марок.
Як третій різновид дій на користь позивача можуть бути названі орга
нізаційні дії. Покладення обов’язку вчинити організаційні дії як спосіб за
хисту може бути застосований для гарантування суб’єктивних політичних
прав. Приміром, у такий спосіб може захищатися право на участь у дер
жавному управлінні. Громадські організації мають право запитувати й одер
жувати від органів військового  управління, правоохоронних органів ін
формацію, що не становить державну таємницю; знайомитися з умовами 
служби, життя і побуту військовослужбовців. Очевидно суд повинен мати 
можливість зобов’язати військову частину в певний день і час та у визна
ченому місці організувати зустріч представників громадської організації
з військовослужбовцями частини.
Четвертий можливий спосіб захисту суб’єктивних публічних прав спря
мований на захист прав на невтручання. Громадяни вправі захищатися,

Пункт 20.4 ст. 20 Закону України  «Про  податок  з доходів  фізичних осіб» від
22 травня 2003 р. // Голос України. — 2003. — 22 липня.

Стаття 5 Закону України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 р. // Голос 
України. — 2003. — 19 червня.

Стаття 4 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 18 липня 2003 р. //Голос 
України. — 2003. — 21 серпня.

Стаття 19 Закону України «Про демократичний цивільний контроль над воєнною
організацією і  правоохоронними органами  держави» від 19 червня 2003 р. // Голос 
України. — 2003. — 29 липня.
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наприклад, від неправомірного використання контррозвідувальними орга
нами наданих їм повноважень. Зокрема громадянам варто надати право 
вимагати в адміністративному суді припинення збирання документів і ві
домостей, що характеризують спосіб їхнього життя.
В юридичній літературі є усталеною думка про те, що суд не повинен
підміняти адміністративний орган, не повинен вирішувати справу по суті 
і приймати у ній рішення замість адміністративного органу. Вважаємо,
що цю позицію варто підтримати, але із таким застереженням. Якщо адмі
ністративний орган вірно встановить обставини у справі, однак зробить 
із них неправильний висновок, то суд дійсно не повинен приймати акт за
мість відповідача, але разом із тим суд має право зобов’язати, щоб такий 
акт був прийнятий адміністративним органом—відповідачем.
Після набрання судовим рішенням законної сили спірне  правовідно
шення перетворюється на безспірне шляхом установлення рамок конкрет
ної поведінки  на основі  застосованої норми  права. Законна сила  такого 
рішення поширюється тільки на суб’єктів даного публічно-правового спору.
Інший характер у судових рішень про визнання нечинними нормативноправових актів. Такий акт зачіпає права та інтереси не тільки осіб-учас
ниць конкретної адміністративної справи, а й  усіх осіб, на  яких поши
рюється його дія. Це обумовлює дві риси судових рішень про визнання не
чинним нормативного акта. По-перше, таке рішення обов’язкове не тільки 
для органу публічної адміністрації-відповідача, особи-позивача, а й  для
усіх осіб, чия діяльність регулювалась цим актом. По-друге, таке рішення
підлягає обов’язковому офіційному оприлюдненню. При цьому рекоменду
ється запровадити у процесуальному законодавстві заборону відповідаче
ві повторно приймати цей самий акт (акт у аналогічній редакції).
Істотнім для адміністративно-судової процесуальної форми є питання
про строки звернення до органу юстиції. Їх розмір має враховувати харак
тер правого акта (дії), що оскаржується. Особливих правил потребують стро
ки оскарження нормативно-правових актів. Адже, по-перше, такий акт,
регулюючи певні правовідносини, зачіпає права та свободи значного кола 
осіб. По-друге, нормативні акти розраховані на неодноразове застосування,
внаслідок чого  громадяни  можуть  «зіткнутися» із таким актом протягом
усього періоду його дії. Тому обчислення строку давності оскарження нор
мативного акта слід починати з моменту, коли особа зазнала протиправно
го впливу акта, а не з моменту набрання ним чинності.
Розмір процесуальних строків  розгляду адміністративної справи  має
бути менший у порівнянні з іншими видами судочинства. Це пов’язане з
тим, що однією із головних характеристик діяльності публічної адміністра
Статті 7, 11 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26 грудня
2002 р. // Голос України. — 2003. — 23 січня.

Студеникина М. С. Административная юстиция нуждается в правовом регулирова
нии / М. С. Студеникина // Журнал российского права. — 1997. — № 6. — С. 11—20.
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тивної є її оперативність. Тому адміністративний суд, очевидно, теж слід
наділяти можливістю оперативно реагувати на протиправну адміністра
тивну діяльність. Особливо актуально це питання стоїть при вирішенні ви
борчих спорів. З метою скорочення строку розгляду справи  доцільним є
застосування письмового  провадження. Це  дозволяє суду не витрачати 
час на додатковий виклик та допит свідків, заслуховування осіб, які бе
руть участь у справі.
Одним із ключових інститутів адміністративної юстиції є тимчасовий
судовий захист, який надається особі судом до того, як питання про за
конність управлінського акта буде вирішене по суті. Суть такого захисту
полягає у повному чи частковому зупиненні виконання акта; відновленні 
ситуації, яка існувала на момент прийняття акта; покладенні певного обо
в’язку на відповідний орган влади. Основою для вжиття цих заходів може 
стати: 1) загроза завдання актом значної шкоди, відшкодування якої не
минуче пов’язане із труднощами, або 2) очевидність вагомих підстав для
сумнівів у правомірності адміністративного акта. Особа, яка вважає, що 
її права порушуються, може ініціювати застосування таких заходів як до 
моменту звернення із адміністративним позовом, одночасно із поданням
позову, так і під час розгляду судової справи, однак до моменту прийнят
тя рішення.
Предмет адміністративної юстиції зумовлює специфіку інституту до
казування в адміністративному суді. На орган публічної адміністрації по
кладається тягар доказування правомірності своїх рішень, дій чи бездіяль
ності із посиланням на дотримання усіх вимог, що пред’являються до його 
діяльності. У зв’язку із цим можна говорити про своєрідну презумпцію пра
вомірності вимог особи-позивача у справах адміністративної юрисдикції.
Така особливість  процедури  доказування зумовлена  «фактором дійсних
можливостей» під час підготовки до судового розгляду. Позивач лише зобо
в’язаний доводити факт порушення його права. У цьому йому суд надає
істотну допомогу на виконання принципу офіційності адміністративного 
судочинства. У разі необхідності суд повинен витребувати в органу публіч
ної адміністрації необхідні документи, яких не вистачає у справі.
Суб’єктивні публічні права, будучи предметом судового захисту, зумов
люють специфіку у визначенні відповідача в адміністративній справі. Сто
ронами правоохоронного відношення, що виникає внаслідок порушення
прав особи, з одного боку є потерпіла особа, а із іншого — публічно-право
Рекомендація № К (89) 8 Комітету Міністрів державам-учасницям стосовно су
дового захисту в адміністративних справах, прийнята Комітетом Міністрів 13 вересня
1989 р. на 428-й нараді заступників міністрів // Основи адміністративного судочин
ства та адміністративного права : навч. посіб. / заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. —
К. : Старий світ, 2006. — С. 488—496.

Педько  Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в  Україні  : монографія /
Ю. С. Педько. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2003. — С. 129.
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ве утворення, від імені якого діяв орган (посадова особа)-порушник. Таки
ми публічно-правовим утвореннями можуть бути держава, суб’єкт федера
тивної держави, територіальна громада та інші юридичні утворення, які 
за законом мають право формувати публічну політику та владно її реалізо
вувати.
Критерії, на основі яких суд оцінює законність оскарженого акта. Ос
новним критерієм судової перевірки акта є принцип законності. Всереди
ні цього загального принципу існує багато специфічних принципів, що роз
робляються згідно із конституцією та законами тієї чи іншої держави, між
народними договорами. Ці принципи виконують подвійну функцію: вони 
поширюють свою дію на публічну адміністрацію і забезпечують підстави 
для судового контролю за нею.
Незалежно від національної моделі адміністративної юстиції усі вимо
ги до взаємодії публічної адміністрації із особою можна об’єднати у чоти
ри категорії: порушення форми, порушення закону, порушення компетен
ції, зловживання владою.
Порушення форми полягає у недотриманні процесуальних приписів.
Серйозні  процесуальні  помилки  є підставою для визнання акта  проти
правним. Помилки визнаються серйозними, якщо: 1) стосуються недотри
мання важливих процедур, які закріплені у законі про відповідну сферу
державного управління, або 2) пов’язані із порушенням порядку розгля
ду і вирішення індивідуальної справи особи (упередженість, неповідом
лення особи про процедурну дію, непроведення слухання, невмотивова
ність адміністративного акта). Так само порушення форми буде мати міс
це у разі прийняття рішення без його закріплення у належному правовому
акті.
Порушення закону пов’язані із недотриманням конституційних прин
ципів (наприклад рівності перед законом), конституційно-правових поло
жень про статус особи; конституційно-правових засад організації та діяль
ності публічної адміністрації.
Порушення компетенції (некомпетентність) передбачає, що особа, яка 
вчиняє дію, не має на це повноважень.
Проблема зловживання владою стосується більше внутрішніх аспектів 
адміністративної дії — мотивів, мети, обґрунтованості та пропорційнос
ті адміністративного акта (дії). У рамках цієї категорії конкретними підста
вами для визнання акта протиправним можуть бути: використання влади 
таким чином, що результат використання влади неочевидний; нечесне ви
конання дії; прийняття рішення із порушенням дискреційних повнова
жень.
Перевіряючи обґрунтованість адміністративного акта, суд у кожному
конкретному випадку самостійно повинен визначити коло обставин, які 
необхідні для з’ясування фактичної сторони справи та оцінки правомірнос
ті акта.
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Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Які риси адміністративного позову відрізняють його від судової скарги 
на діяльність адміністративного органу, що була передбачена Цивільним про
цесуальним кодексом УРСР 1963 р.?
2. Охарактеризуйте  межі судового контролю за  дискреційними актами 
публічної адміністрації.
3. Розкрийте зміст основних повноважень (способів захисту прав позива
ча), які орган адміністративної юстиції може застосувати з метою захисту прав 
особи від порушень з боку публічної адміністрації.
4. Назвіть чинники, які слід брати до уваги при встановленні у законодав
стві строків звернення до органу адміністративної юстиції та строків розгля
ду ним публічно-правового спору.
5. У чому полягає суть інституту тимчасового судового захисту?
6. Яка основна особливість інституту доказування у справах, що прова
дяться органами адміністративної юстиції?
7. Назвіть критерії, на основі  яких суд оцінює законність оскарженого 
акта.
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Адміністративне судочинство:
загальнотеоретичні
питання

Глава 1
Поняття
адміністративного
судочинства
За загальною теорією права система права є об’єктивним явищем. Її ви
никнення зумовлене зміною соціально-економічних відносин, яка потре
бує нових правових норм, що будуть відображати ці зміни, специфіку роз
витку суспільних відносин, на регулювання яких дані норми спрямовані.
Поступове накопичення однорідних правових норм потребує їх виокрем
лення, відмежування та систематизації.
Галузь права являє собою сукупність однорідних правових норм, спря
мованих на регулювання визначеної частини суспільних відносин, що ха
рактеризуються родовими ознаками.
Усі галузі права поділяються на матеріальні та процесуальні, що спів
відносяться між собою як зміст і форма, тобто процесуальні норми є фор
мою реалізації норм матеріального права.
Адміністративне судочинство є новою самостійною галуззю процесуаль
ного права, спрямованою на реалізацію та захист норм адміністративного 
права як матеріального. Право адміністративного судочинства має свій,
окремий від інших наук, предмет, метод, завдання. Воно ґрунтується на 
певних принципах, які, як правило, діють системно, в поєднанні одного з
іншими.
Голова Вищого адміністративного суду України О. Пасенюк у своїх ви
ступах неодноразово висловлював думку, що «адміністративна юстиція не є
структурою протистояння, а є структурою виправлення допущених суб’єк
тами владних повноважень помилок в їх управлінській діяльності». Таким
чином, поняття «адміністративне судочинство» необхідно розглядати через
призму поняття «адміністративна  юстиція», яке  по своїй суті  є ширшим
та поглинає в собі перше.
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Нормативне визначення адміністративного судочинства  надається в 
п. 4 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно 
до якого воно визначається як діяльність адміністративних судів щодо роз
гляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому ко
дифікованим законом. Наявність кодифікованого закону — Кодексу адмі
ністративного судочинства України, — прийнятого 6 липня 2005 р., а та
кож  усталена  з 2005 р. судова  практика  підтверджують самостійність 
адміністративного судочинства як окремої галузі права.
Адміністративне судочинство можна охарактеризувати як судовий по
рядок розгляду спорів, що виникають у сфері владного управління між фі
зичними та/або юридичними особами, з одного боку, та суб’єктами влад
них повноважень — з іншого. Наявність суб’єкта владних повноважень в 
адміністративному судочинстві є обов’язковою умовою.
Одразу необхідно зазначити, що поняття «адміністративне судочинство»
(адміністративний процес), на нашу думку, слід розглядати як адміністра
тивне судове право у значеннях:
— адміністративне судочинство як галузь юридичної науки;
— позитивне (об’єктивне) адміністративне судочинство як галузь права;
— адміністративне судочинство як окрема галузь правосуддя.
Адміністративне судочинство  як  галузь  юридичної науки  розглядає
чинне законодавство і судову практику його застосування, його історію та 
теорію, законодавство інших держав, яке регулює визначені правовідно
сини. Адміністративне судочинство має свій предмет і метод.
Як галузь науки адміністративне судочинство також доцільно розгля
дати як цілісну систему знань про правовий зміст процесів, явищ, процедур,
що склалися в теоретичній та практичній сферах адміністративного судо
чинства. Право адміністративного судочинства вивчає поняття і зміст пра
ва  на судовий  захист у публічно-правових відносинах, порядок і  форми 
його реалізації та механізм забезпечення.
Реалізація права адміністративного судочинства здійснюється за допо
могою позовного провадження.
Характерними рисами адміністративного судочинства як галузі права 
можна визначити наступні:
1) адміністративне судочинство є формою реалізації адміністративного 
права як права матеріального;
2) спрямоване на регулювання публічно-правових відносин;
3) одним із суб’єктів  завжди виступає суб’єкт владних повноважень;
4) наявність публічного інтересу;
5) наявність специфічного, лише йому притаманного, методу — імпе
ративно-диспозитивного з певними особливостями;
6) його норми встановлюються Верховною Радою України, що є вищим
органом законодавчої влади;
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7) воно знаходить вияв як у законах України, так і в міжнародних нор
мативно-правових актах.
Позитивне (об’єктивне) адміністративне судочинство являє собою су
купність юридичних норм, що встановлюють правила з’ясування:
1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги адмініст
ративного позову та заперечення проти нього, і якими доказами вони під
тверджуються;
2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку звернення до суду то
що), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвер
дження;
3) яку правову норму належить застосувати до спірних правовідносин;
4) чи підлягають задоволенню позовні вимоги;
5) як розподілити між сторонами судові витрати;
6) чи є підстави для негайного виконання постанови суду;
7) чи є підстави для скасування заходів забезпечення адміністративного 
позову тощо.
Адміністративне судочинство як галузь права включає в себе:
1) загальні положення (завдання адміністративного судочинства, ви
значення понять, які вживаються у КАС, законодавство про адміністра
тивне судочинство, принципи адміністративного судочинства, положен
ня щодо  правової допомоги  при вирішенні справ  у адміністративному
суді);
2) організацію адміністративного судочинства (адміністративну юрис
дикцію і підсудність адміністративних справ, склад суду, відводи, судові 
виклики і  повідомлення, фіксування адміністративного  процесу, норми 
щодо учасників адміністративного процесу тощо);
3) провадження в суді першої інстанції (звернення до адміністративно
го суду та відкриття провадження в адміністративній справі, підготовче 
провадження, судовий розгляд справи тощо);
4) перегляд судових рішень (апеляційне провадження, касаційне про
вадження, провадження за винятковими обставинами, провадження за 
нововиявленими обставинами);
5) процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адмі
ністративних справах;
6) заходи процесуального примусу;
7) прикінцеві та перехідні положення.
Адміністративне судочинство як окрема галузь правосуддя характери
зується:
1) наявністю триланкової системи спеціалізованих судів. На сьогодніш
ній день існують окружні, апеляційні адміністративні суди та Вищий адмі
ністративний суд України;
2) можливістю перегляду судового рішення за винятковими обстави
нами;
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3) наявністю кодифікованих процесуальних норм. На сьогоднішній 
день є чинним Кодекс адміністративного судочинства України;
4) наявністю так званого принципу презумпції вини суб’єкта владних
повноважень, якщо він виступає як відповідач. Фактично, на такого суб’єк
та покладений обов’язок довести правомірність своїх рішень управлінсько
го характеру, здійснення певних дій або бездіяльності (ст. 71 КАС України).
Цей принцип вирівнює фізичну або юридичну особу в спорі проти суб’єк
та владних повноважень, який, безумовно, має адміністративний інстру
ментарій тиску на громадянина або юридичну особу. Виходячи з даної нор
ми вважається, що суб’єкт владних повноважень є винним доти, поки не 
доведе свою невинність в адміністративному суді;
5) наявністю спеціально підготовлених суддів та працівників апарату;
6) наявністю спеціалізованого об’єкта судового захисту;
7) наявністю певної спеціалізації суб’єктного складу спірних правовід
носин. В адміністративних справах однією із сторін обов’язково має бути 
суб’єкт владних повноважень;
8) наявністю особливостей провадження в окремих категоріях адміні
стративних справ.
Крім того, адміністративне судочинство може розглядатися як соціаль
не явище, що характеризується додатковим підтвердженням належності 
громадянського суспільства в країні. Держава, в особі державних органів,
доволі обмежено використовує у публічних правовідносинах диспозитив
ний метод приватноправового регулювання, залишаючи досить широкою
можливість втручання в ці правовідносини шляхом імперативного регулю
вання або впливу.
Публічне право домінує в суспільствах, відносини в яких контролюють
ся державними органами, а  подекуди  державна  регламентація є майже 
тотальною. Адміністративне судочинство  є гарантією прав  та інтересів 
особи в царині публічно-правових відносин, стверджуючи, що особа має
можливість і право на судовий захист від свавілля суб’єктів владних пов
новажень. Як соціальне явище адміністративна юстиція представляє со
бою відповідь прогресивно налаштованої частини суб’єктів владних пов
новажень, юридичних осіб приватного права та громадян — авторитарно 
налаштованій частині суб’єктів владних повноважень.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Дайте загальну характеристику адміністративному судочинству.
2. Які ви знаєте ознаки права адміністративного судочинства?
3. Дайте визначення юридичній категорії «адміністративне судочинство».
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Глава 2
Завдання
адміністративного
судочинства
Основним завданням права адміністративного судочинства є сприян
ня правам та  законним інтересам осіб, а  також  захист порушених прав 
та законних інтересів осіб у сфері публічно-правових управлінських відно
син.
Завданням адміністративного судочинства є певний результат, заради 
досягнення якого й здійснюється адміністративне судочинство.
Адміністративне судочинство виникло у зв’язку з необхідністю здійс
нення захисту прав, свобод та інтересів  фізичних осіб у сфері  публічноправових відносин від порушень з боку органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єк
тів при здійсненні ними владних управлінських функцій, в тому числі й 
делегованих функцій. Зазначений захист і є завданням права адміністра
тивного судочинства.
Захист прав, свобод та інтересів зумовлений тим, що учасники публіч
но-правових відносин мають, як правило, нерівні можливості. Адже з од
ного боку, в зазначених правовідносинах виступає суб’єкт владних повно
важень — державний орган чи його посадова/службова особа або інший 
суб’єкт при здійсненні ним наданих державою владних управлінських функ
цій. Тобто, як правило, з одного боку, це фактично — держава, а з іншо
го — фізична чи юридична особа, права якої порушені або обмежені пев
ним суб’єктом владних повноважень.
У зв’язку з цим на адміністративний суд покладено обов’язок активно 
сприяти фізичним та юридичним особам у захисті їхніх прав, свобод та 
інтересів, що проявляється, зокрема, у реалізації частин 3 та 5 ст. 71 КАС
України. Водночас слід зауважити, що наведене зовсім не означає, що суд
в адміністративному процесі виконує роль захисника фізичних чи юридич
них осіб і, тим самим, упереджено ставиться до суб’єкта владних повно
важень, чим обмежує його  права. Сторони в адміністративному процесі 
наділені рівними процесуальними правами та обов’язками, суд однаково 
сприяє і позивачеві, і відповідачеві у забезпеченні можливості виконати 
покладені  на  них законом обов’язки, якщо виникають  ускладнення при 
виконанні їх самостійно. Наприклад, згідно з ч. 3 ст. 71 КАС суд сприяє в 
реалізації обов’язку надати докази і витребовує необхідні докази, якщо осо
ба, яка бере участь у справі (склад осіб, які беруть участь у справі, перед
бачений ст. 47 КАС), не  може самостійно  їх надати, або  зазначить суду
причини, в силу яких ці докази не можуть бути надані, а також, де та які 
саме докази знаходяться чи можуть знаходитися.
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При розгляді адміністративних справ суди обов’язково повинні з’ясу
вати певний перелік питань:
1) на якій підставі, у межах яких повноважень та у який спосіб, прий
нято рішення суб’єкта владних повноважень, вчинено дію або допущена 
бездіяльність;
2) чи передбачені такі повноваження Конституцією і законами України;
3) чи використані ці повноваження з метою, з якою вони надані;
4) чи враховані всі обставини, що мають значення для прийняття рі
шення (вчинення дії) — тобто обґрунтованість рішення;
5) чи враховані права особи на участь у процесі прийняття рішення;
6) чи прийняте рішення протягом розумного строку;
7) чи прийняте рішення неупереджено;
8) чи були дії суб’єкта владних повноважень добросовісними та розсуд
ливими;
9) чи прийняте рішення, вчинені дії або допущена бездіяльність з до
триманням принципу рівності перед законом;
10) чи прийняте рішення, вчинені дії або допущена бездіяльність з до
триманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідка
ми для прав, свобод, інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямо
ване це рішення (дія).
Визначаючи завдання адміністративного судочинства можна послати
ся на думку судді Верховного Суду України І. Самсіна, який вважає, що 
ч. 1 ст. 2 КАС необхідно викласти у такій редакції: «Завданням адміністра
тивного судочинства є захист прав та інтересів учасників публічно-право
вих відносин». Такої самої думки дотримується і А. Селіванов, який зазна
чає, що «сучасне адміністративне судочинство стає, у певному розумінні,
важливою формою захисту публічних прав та свобод людини і громадяни
на, а також законних інтересів публічних осіб».

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Назвіть основне завдання адміністративного судочинства.
2. Дайте загальну характеристику завданням адміністративного судочин
ства.
3. Який перелік питань адміністративні суди з’ясовують при розгляді адмі
ністративних справ?
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Глава 3
Предмет і метод
адміністративного
судочинства
Критеріями поділу права на галузі є наявність спеціальних предмета 
та методу правового регулювання.
Під предметом слід розуміти певну сукупність однорідних суспільних
відносин, на яку розповсюджує свою дію дана галузь права. Так, предме
том адміністративного судочинства є суспільні відносини, які виника
ють у результаті звернення до адміністративного суду осіб з адміністратив
ним позовом для захисту своїх прав та вирішення спорів:
1) фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень що
до оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових ак
тів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
2) з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження,
звільнення з публічної служби;
3) між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їх компе
тенції у сфері управління та компетенції, у тому числі делегованих повно
важень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання
адміністративних договорів;
4) за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встанов
лених законом;
5) щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом
референдуму.
Таким чином, предметом адміністративного судочинства є відносини,
які виникають у зв’язку з порушенням суб’єктивно-публічного права. Тому
право адміністративного судочинства як процесуальне право спрямоване 
саме на забезпечення чіткого застосування норм матеріального права до 
конкретних життєвих ситуацій таким чином і у такий спосіб, щоб унемож
ливити виникнення фактичних та юридичних помилок.
Компетенція адміністративних судів не розповсюджується на:
1) публічно-правові справи, віднесені до юрисдикції Конституційного 
Суду України;
2) публічно-правові справи, що належить вирішувати в порядку кримі
нального судочинства;
3) публічно-правові справи про накладення адміністративних стягнень;
4) публічно-правові справи щодо відносин, які відповідно до закону,
статуту (положення) об’єднання громадян віднесені  до його внутрішньої
діяльності або виключної компетенції;
5) справи щодо рішень, дій чи бездіяльності, щодо яких Конституцією
чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.
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Можна  зробити висновок, що всі  публічно-правові відносини, крім
означених вище, повинні розглядатися виключно в порядку адміністратив
ного судочинства без усіляких винятків. Відтак вирішення публічно-право
вих спорів, крім оголошених вище виключень, в іншому процесуальному
порядку, ніж у порядку адміністративного судочинства є незаконним.
Право адміністративного судочинства можна розглядати як систему
загальнообов’язкових норм, встановлених та  гарантованих державою,
спрямованих на реалізацію та регулювання правовідносин, що склалися
в сфері адміністративного процесу та відповідних адміністративних про
цедур.
Метод адміністративного судочинства це сукупність способів та засо
бів впливу на коло суспільних правовідносин, визначених предметом пра
вового регулювання.
Основними методами адміністративного судочинства є:
1) імперативно-диспозитивний метод;
2) метод автономії і рівності сторін.
Особливістю імперативно-диспозитивного  методу адміністративного 
судочинства є те, що він є поєднанням методу, характерного для публічно
го права з методом, який застосовується для регулювання відносин, що ви
никають у приватному праві.
Імперативний метод є методом владних приписів, який, зазвичай, міс
тить посилання на обов’язковість певних дій або заборону на вчинення пев
них дій. Імперативність методу адміністративного судочинства полягає у
тому, що адміністративний суд, крім того, що сам діє в межах та у спосіб,
визначені КАС України, також забезпечує дотримання вимог КАС усіма осо
бами, які беруть участь у справі.
Диспозитивний метод надає суб’єктам адміністративного судочинства 
можливість вибору варіантів поведінки, однак у межах закону. Диспози
тивність методу знаходить свій вияв у тому, що сторони адміністративно
го процесу мають рівні процесуальні права, якими зобов’язані добросовіс
но користуватися, і обов’язки, що повинні неухильно виконувати.
У той самий час диспозитивність методу адміністративного судочин
ства має певну особливість, пов’язану з публічно-правовим характером від
носин, що регулюються адміністративним судочинством. Зазначена особ
ливість полягає у тому, що, незважаючи на рівність процесуальних прав і 
обов’язків сторін, все ж має місце певна нерівність їх процесуального по
ложення, що закріплена ч. 2 ст. 71 КАС, згідно з якою обов’язок щодо до
казування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається
на суб’єкта владних повноважень, коли він виступає як відповідач і запе
речує проти адміністративного позову.
Під методом автономії і  рівності  розуміється однакове  процесуальне 
положення одного перед одним позивача і відповідача та їх рівність перед
законом і судом.
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Кожна зі сторін є самостійною у виборі своєї поведінки та можливості 
реалізації наданих їй процесуальним законом прав і здійсненні покладе
них на неї обов’язків.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1.
2.
3.
4.

Дайте визначення предмета адміністративного судочинства.
Назвіть приклади предмета адміністративного судочинства.
Дайте визначення методу адміністративного судочинства.
Дайте загальну характеристику методу адміністративного судочинства.

Глава 4
Принципи
адміністративного
судочинства
Принципи адміністративного судочинства (лат. principium — основа,
начало, засади) — це основні  засади, вихідні  положення, що становлять 
його якісні особливості та специфічні властивості, в яких у концентрова
ному вигляді виявлена заінтересована воля народу наділити право такими 
якостями, які найбільш повно мали б можливість задовольняти його ідеї і 
погляди у визначенні основ організаційної побудови адміністративного су
дочинства, а також відображають перспективи його розвитку та забезпе
чують захист прав, свобод і інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юри
дичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і служ
бових осіб, інших суб’єктів  при  здійсненні  ними владних управлінських
функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих
повноважень.
Відображаючись перш за все в нормах права, принципи адміністратив
ного судочинства характеризують не тільки суть, а й зміст адміністратив
ного судочинства, відображають не тільки його внутрішню побудову, ста
тику, а і весь процес його та динаміку його застосування.
У принципах адміністративного судочинства відображені його основні 
риси  та визначено структуру, засади  побудови, логіку розміщення поло
жень та норм, що повною мірою дозволяє зрозуміти його суть і значення,
сприяє правильному застосуванню норм адміністративного судочинства,
а також виступає основою для законодавчого процесу з кола визначених
правовідносин у встановленому порядку, в тому числі для підготовки, роз
роблення і прийняття відповідних їм за змістом правових норм та їх удоско
налення.
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Принципи адміністративного судочинства слід розглядати  у тісному
взаємозв’язку між собою, у структурованому вигляді вони становлять єдину
систему. Вказаний взаємозв’язок необхідно розуміти обумовленістю існу
вання принципів адміністративного судочинства один щодо одного, що 
не виключає дію кожного з них окремо при застосуванні процесуальних
норм. У той самий час, без дії усієї системи принципів у їх упорядкованій 
сукупності  неможливе існування окремо кожного  з них, що  пов’язано із
властивістю взаємодоповнення ними один одного та можливістю розкрит
тя кожного окремого через зміст іншого.
За характером закріплення та застосування принципи можна поділи
ти на загальні та галузеві.
Загальні  принципи  закріплені  у Конвенції про  захист прав  людини і 
основоположних свобод 1950 р. і протоколах до неї, Міжнародному пакті 
про громадянські та політичні права, до яких, зокрема, належать:
1) верховенство права;
2) справедливий і відкритий судовий розгляд;
3) розгляд впродовж розумного строку;
4) незалежність і безсторонність суду;
5) публічність проголошення судового рішення.
Окремо слід зазначити, що зміст принципів, закріплених у Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. і протоколах до 
неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, конк
ретизується у застосуванні права при здійсненнні правосуддя Європейсь
ким судом з прав людини, практику якого, згідно зі ст. 17 Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з
прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477‑IV суди України (в тому числі 
і адміністративні) застосовують при розгляді справ як джерело права.
До загальних принципів адміністративного судочинства, закріплених
Конституцією України, належать:
1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність усіх учасників процесу перед законом і судом;
4) змагальність сторін та свобода в наданні ними судові своїх доказів 
і доведенні перед судом їх переконливості;
5) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними за
собами;
6) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення су
ду, крім випадків, встановлених законом;
7) ухвалення судами рішень іменем України і їх обов’язковість до вико
нання на всій території України;
8) здійснення правосуддя суддею одноособово і колегією суддів;
9) незалежність і недоторканність суддів та підкорення їх тільки зако
нові;
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10) здійснення правосуддя професійними суддями  та, у визначених
законом випадках, народними засідателями;
11) використання державної мови під час здійснення судочинства.
Вказані конституційні принципи відображені і в КАС України, що на
дає їм також і галузевого характеру.
Так, у КАС закріплені галузеві принципи:
1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і 
судом;
4) змагальність сторін;
5) диспозитивність;
6) офіційне з’ясування всіх обставин у справі;
7) гласність і відкритість адміністративного процесу;
8) обов’язковість судових рішень.
Крім того, деякі науковці виділяють інші принципи адміністративного 
судочинства, які прямо не зазначені в КАС, але випливають зі змісту його 
норм (принципи процесуальної економії, розумних строків, добросовіс
ності, пропорційності), але в даній роботі робиться акцент саме на основ
них принципах.
Виконання завдань адміністративного судочинства і його ефектив
ність перебуває в прямій залежності від правильного застосування судами 
в справі норм матеріального і процесуального права. Для цього необхідне 
знання їх змісту, місця в системі права, спрямованості, їх взаємозв’язку з
іншими нормами і юридичними принципами, які відображаються у зазна
чених нормах.
Принцип верховенства права є визначальним при формуванні всіх
інститутів держави і суспільства в цілому.
Згідно  з ч. 1 ст. 8 Конституції України в  Україні визначається і  діє
принцип верховенства права.
В юриспруденції у науковців немає єдиного розуміння щодо визначен
ня принципу верховенства права, що породжує деяку невизначеність що
до межі та механізму дії зазначеної категорії.
Можна погодитися з М. І. Козюброю, який зазначає, що феномен вер
ховенства права може бути розкрито тільки за умови дотримання певних
гносеологічних позицій щодо права: по-перше, повинно мати місце розріз
нення права і закону; по-друге, право слід розглядати не як акт державної

Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посіб. /
за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. — К. : Старий світ, 2006. — С. 238—240.

Рабінович П. М. Верховенство права //��������������������������������������
Юридична енциклопедія. — К., 1998. —
Т. 1. — С. 342; Головатий С. «Верховенство закону» versus «верховенство права»: філо
логічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? / С. Головатий // Віс
ник Академії правових наук України. — 2003. — № 2 (33) — № 3 (34). — С. 113.
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влади, а як соціальний феномен, пов’язаний з такими категоріями, як спра
ведливість, свобода, рівність, гуманізм; по-третє, право має розглядатися
у нерозривній зв’язці з правами людини.
Відповідно до ч. 1 ст. 8 КАС України суд при вирішенні справи керу
ється принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, люди
на, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави.
Крім того, у рішенні Конституційного Суду України у справі за консти
туційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Консти
туції України  (конституційності) положень ст. 69 Кримінального кодексу
України  (справа  про  призначення судом більш м’якого  покарання) від
2 листопада 2004 р. № 15‑рп/2004 зазначено, що «Верховенство права —
це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держа
ви його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у
закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями со
ціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верхо
венства права є те, що право не обмежується лише законодавством як од
нією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми 
моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимізовані суспільством і зумовлені 
історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права 
об’єднуються якістю, що відповідає ідеології юстиції, справедливості, ідеї
права, яка значною мірою знайшла відображення в Конституції України».
Виникає запитання, чи  можна  провести аналогію між  юридичними 
категоріями права та закону. На думку і авторів, і інших фахівців права,
така аналогія не може бути застосована, оскільки закон як формальне ви
раження волі суспільства (певної групи осіб, індивідуумів) може бути спра
ведливим і несправедливим. Категорія справедливості є оціночним «міри
лом» суспільних відносин. Тому справедлівість і несправедливість, добро і 
зло, хороше і погане мають відношення до гуманітарних вимірів права й 
іноді  можуть  мінятися з позитивної оцінки  до  негативної щодо окремих
дій, подій, предметів, явищ тощо. У сфері реалізації права справедливість 
проявляється, між іншим, у рівності всіх перед законом, пропорційності 
(відповідності) скоєного  злочину (правопорушення) і  призначеного  пока
рання (відповідальності), цілях дій законодавця і засобах, що обираються
законодавцем для їх досягнення.
Верховний  Суд України, ухвалюючи  Рішення від 03.12.2004 р. про 
визнання дій ЦВК щодо встановлення результатів повторного голосування
з виборів Президента України неправомірними, перебував у певній неви
значеності та відсутності юридичних норм, що досконало і повно врегульо
вували б спірні питання.

Козюбра М. І. Принцип верховенства права і права людини / М. І. Козюбра //
Права людини і правова держава (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини) :
тези доп. та наук. повідомлень (10—11 грудня 1998 р.). — X., 1998.
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При прийнятті вказаного рішення Верховний Суд України знаходився
в такій ситуації, коли мали місце масові порушення виборчого законодав
ства, яке не передбачало правових наслідків, що були б адекватними та 
ефективними. Таким чином, тодішні реалії правової невизначеності були 
породжені розвитком політико-соціальних та правових процесів в Україні,
за яких розвиток законодавства не відповідав глибині суспільних відно
син, які потребували правового регулювання. Враховуючи зазначене Вер
ховний Суд України прийняв рішення про проведення повторного голосу
вання, тобто поновлення правового статусу учасників виборчого процесу
(по суті  поновлення порушених прав), який існував  до його  порушення.
Застосування принципу верховенства права в адміністративному су
дочинстві потребує його конкретизації з метою визначення меж та меха
нізму його правильного застосування, що дозволило б ухвалювати справед
ливі рішення, чого на даний час ні українське законодавство, ні наведені 
рішення Конституційного Суду України та Верховного Суду України мож
ливості не надають, тому що вони в основному побудовані з переважан
ням природно-правової, ніж позитивістсько-правової концепції. Це зумов
лено тим, що, незважаючи на те, що кожна справа має свої індивідуальні 
особливості, однією з умов винесення законних рішень судами України є
однакова практика застосування принципу верховенства права при вирі
шенні аналогічних за правовою природою категорій справ, що, виходячи 
зі змісту норм Закону України «Про судоустрій України», належить до пов
новажень Верховного Суду України та, зокрема, Вищого адміністративно
го суду України. Існуючий абстрактний  підхід в  Україні  до визначення
принципу верховенства права породжує різну практику вирішення таких
справ при його застосуванні, а виходячи з того, що протилежні рішення
в однорідних за предметом спору справах не можуть бути однаково спра
ведливими (усі громадяни згідно зі ст. 21 Конституції України є рівними,
а  тому і справедливість  повинна  бути  для них однією при  застосуванні 
принципу верховенства права при здійсненні адміністративного судочин
ства), це зумовлює ймовірність його неправильного застосування, а відтак 
і можливого порушення прав та інтересів громадян.
У зв’язку з цим на перший план виступають вимоги щодо правового 
розуміння, правової культури та правосвідомості кожного судді адміністра
тивних судів.
У той самий час слід звернути увагу, що згідно з ч. 2 ст. 8 КАС Украї
ни суд застосовує принцип верховенства  права  з урахуванням судової
практики Європейського суду з прав людини. Як зазначалося вище, відпо
відно до ст. 17 Закону України від «Про виконання рішень та застосуван
ня практики  Європейського суду з прав  людини» від 23 лютого  2006 р.
№ 3477‑IV суди  України  (в  тому числі й адміністративні) застосовують 
практику Європейського суду з прав  людини  та  Європейської комісії з
прав людини при розгляді справ як джерело права.

76

Глава 4. Принципи адміністративного судочинства

У рішеннях Європейського суду з прав людини та Європейської комі
сії з прав людини при застосуванні принципу верховентва права сформу
льовано його наступні ознаки:
1) визнання пріоритетності, домінування, визначальної ролі прав лю
дини у діяльності держави, оскільки — за висловом Суду — принцип вер
ховенства права втілено в усіх статтях Конвенції, якої зобов’язались до
тримуватись держави — члени Ради Європи;
2) поширюваність  цієї пріоритетності, цього  принципу на  діяльність 
усіх без винятку органів держави, включаючи, зокрема, й органи прокура
тури;
3) правова певність, визначеність (legal certainty) становища людини 
у тій ситуації, в якій вона перебуває;
4) неприпустимість затримання особи на невизначений і непередбачу
ваний термін, якщо воно не ґрунтується на законі чи судовому рішенні;
5) обсяг будь-якого правового розсуду й спосіб його здійснення мають 
бути з достатньою ясністю визначені законом;
6) наявність громадської довіри до судів як до гарантів справедливості;
майже безвиняткова можливість доступу до суду;
7) наявність судового контролю за втручанням виконавчих органів у
права людини;
8) підпорядкованість судовому рішенню усіх органів держави, безви
няткова обов’язковість його виконання будь-якими органами і посадовцями;
9) можливість скасування вищим судом рішення суду нижчої інстан
ції, яке не набрало чинності; незмінність, неоспорюваність остаточного су
дового рішення, яке набрало чинності;
10) невтручання законодавчої влади у відправлення правосуддя; секу
лярність (світський характер) держави;
11) забезпечення державою, у разі  застосування смертельної зброї,
швидкого й ефективного розслідування справи її органами, «аби підтри
мувати громадську довіру у дотримання ними верховенства права».
Формулювання ознак принципу верховенства права надає інструмент
до правильного та однакового його застосування при здійсненні адміністра
тивного судочинства.
Враховуючи вищевикладене можна дійти висновку, що принцип вер
ховенства права є одним із головних принципів, який має застосовуватись 
при  здійсненні адміністративного судочинства. Його  правильне  застосу
вання залежить від рівня правової підготовки, правової свідомості, право
вої культури кожного судді адміністративних судів, система яких тільки 
формується. Застосування принципу верховенства права при здійсненні 
адміністративного судочинства  дозволить  забезпечити  належний  захист
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб
у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів держав
ної влади, органів  місцевого самоврядування, їх  посадових і службових
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осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій 
на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повнова
жень.
Принцип законності. Законність є комплексним поняттям, що охоп
лює всі без виключень аспекти права, від створення норми до її застосу
вання на практиці. Сам термін «законність» має спільний корінь та похо
дить від слова «закон».
Принцип законності відображає правову організацію суспільно-полі
тичного життя, розкриває взаємозв’язок права і суспільства, права і дер
жави, права і органів державної влади, права і громадян тощо. Дотриман
ня принципу законності є обов’язковим для суб’єктів владних повноважень,
які приймають у порядку, в спосіб та в межах своєї компетенції, визначе
ної законом, нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії, а також 
для юридичних осіб приватного права та громадян.
Принцип законності  характеризується внутрішньою та  зовнішньою
складовими. Внутрішня складова полягає у внутрішній якісній структур
ній  побудові  нормативно-правових актів. Зовнішня складова  принципу
законності характеризується обов’язковістю виконання норм законів і під
законних правових актів суб’єктами владних повноважень, іншими юри
дичними особами публічного та приватного права, фізичними особами.
Принцип законності має діалектичний зв’язок із державою та суспіль
ством. З одного боку, принцип законності обмежує державу в її діяльності 
щодо здійснення своїх повноважень у межах, на підставі та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України, а з іншого — принцип за
конності є методом державного управління суспільними відносинами.
Згідно з ч. 1 ст. 9 КАС України суд при вирішенні справи керується
принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, орга
ни місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон
ституцією та законами України.
Завдання адміністративного судочинства, виходячи зі змісту КАС, пе
редбачає, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності су
б’єктів владних повноважень, адміністративні суди перевіряють, чи прий
няті (вчинені) такі дії розсудливо, добросовісно, з дотриманням принципу
рівності всіх перед законом, запобігаючи  несправедливій  дискримінації;
пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими 
несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями,
на досягнення яких спрямоване це рішення або дія; своєчасно, тобто про
тягом розумного строку тощо.
Відповідно до ст. 8 КАС забороняється відмова у розгляді та вирішен
ні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості 
чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини. У разі відсут
ності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд має застосовува
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ти закон, який регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за від
сутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і загаль
них засад права (аналогія права).
Застосування принципу законності при здійсненні адміністративного 
судочинства ґрунтується на наступному.
Усі нормативно-правові акти мають відповідати за своєю побудовою
Конституції та  законам України, закони  мають відповідати  Конституції
та узгоджуватися між собою. Згідно з нормами ст. 9 КАС суд при вирішен
ні справи керується принципом законності, відповідно  до  якого органи 
державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службо
ві особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спо
сіб, що передбачені Конституцією та законами України. Суд вирішує спра
ви на підставі Конституції та законів України, а також міжнародних дого
ворів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Суд
застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом
на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конститу
цією та законами України. У разі невідповідності нормативно-правового 
акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода 
на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому пра
вовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.
У разі виникнення в суду сумніву під час розгляду справи щодо відповід
ності  закону чи іншого  правового акта  Конституції України, вирішення
питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституцій
ного Суду України, суд звертається до Верховного Суду України для вирі
шення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України по
дання щодо конституційності закону чи іншого правового акта. Якщо між
народним договором, згода  на обов’язковість  якого  надана  Верховною
Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені законом,
то застосовуються правила міжнародного договору. У разі відсутності за
кону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що ре
гулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого за
кону суд виходить із конституційних принципів і загальних засад права 
(аналогія права).
Інші  нормативно-правові акти  Верховної Ради  України, Президента 
України, Кабінету Міністрів України, відомчі, локальні відповідно до своєї
правової ієрархії повинні відповідати нормативним актам вищої юридич
ної сили, що відповідно враховується адміністративними судами при здій
сненні судочинства.
Конституцією України кожній  людині  гарантовано  право  звернутись 
до суду для захисту своїх конституційних прав і свобод. Конституція має
найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії. Це зобов’язує
суди при розгляді конкретних справ керуватись насамперед нормами Кон
ституції України.
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Згідно з постановою Пленуму Верхового Суду України «Про застосуван
ня Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р.
№ 9 суд безпосередньо застосовує Конституцію у разі:
1) коли зі змісту норм Конституції не випливає необхідність додаткової
регламентації її положень законом;
2) коли закон, який був чинним до введення в дію Конституції чи прий
нятий після цього, суперечить їй;
3) коли правовідносини, що розглядаються судом, законом України не 
врегульовано, а нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою
або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, суперечить Конституції
України;
4) коли укази Президента України, які внаслідок їх нормативно-право
вого характеру підлягають застосуванню судами при вирішенні конкрет
них судових справ, суперечать Конституції України.
Якщо зі змісту конституційної норми випливає необхідність додаткової
регламентації її положень  законом, адміністративний суд при  розгляді 
справи повинен застосувати тільки той закон, який грунтується на Консти
туції України і не суперечить їй.
Вимоги принципу законності поширюються на усі державні органи та 
їх посадових осіб, підприємства, установи  та організації (незалежно від
форми власності) та громадян, що зумовлює його загальність. Не передба
чено жодного винятку для будь-якого суб’єкта правовідносин щодо мож
ливості непоширення на нього принципу законності, а за його недотриман
ня державою передбачена юридична відповідальність.
Вимоги нормативно-правових актів передбачають як одноразове, так і 
багаторазове їх застосування відповідно до множинності варіантів поведін
ки осіб як суб’єктів правовідносин. Таким чином, дуже важливою є єдність 
розуміння, а відтак і застосування законів адміністративними судами при 
здійсненні адміністративного судочинства як запорука дотримання принци
пу законності, що є важливою проблемою при розбудові молодої держави,
правова система якої є досить динамічною та нестабільною, враховуючи 
глибокі соціально-політичні перетворення в суспільстві. Тобто при вирішен
ні адміністративних справ суд враховує індивідуальність та багатоманіт
ність кожної з них на основі внутрішнього переконання, що ґрунтується на 
безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному дослідженні доказів.
Принцип законності в адміністративному судочинстві визначається
тим, що суд у своїй діяльності при вирішенні справ повинен правильно за
стосовувати норми матеріального права до конкретних правовідносин, а 
також  тим, що  здійснення правосуддя неможливе  без додержання норм
адміністративного судочинства. Вся діяльність суду підпорядкована чинно
му законодавству щодо здійснення адміністративного судочинства і здій
снюється у визначеному ним процесуальному порядку, а прийняте судом
рішення у справі має бути законним і обґрунтованим.
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Принцип рівності учасників процесу перед законом і судом визна
чає відсутність будь-яких обмежень та надання переваг з боку суду учас
никам процесу щодо реалізації їх матеріальних та процесуальних прав, а та
кож застосування законів щодо правовідносин, учасниками яких вони є.
Застосування принципу рівності учасників адміністративного процесу
перед законом і судом має деякі особливості, які полягають у активній ро
лі суду в  розгляді справ, що  зумовлене  публічно-правовим характером
справ адміністративної юрисдикції, а це, у свою чергу, забезпечує баланс 
можливостей осіб, які беруть участь у справі, та принцип рівності учасни
ків процесу перед законом і судом.
Відповідно до ст. 24 Конституції України, ч. 2 ст. 10 КАС України не 
може бути привілеїв чи обмежень прав учасників адміністративного про
цесу за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пе
реконань, статі, етнічного  та соціального  походження, майнового стану,
місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Що передбачає рі
вну можливість усіх громадян брати участь у судовому процесі, здійснюва
ти закріплені процесуальним законом права та обов’язки.
Крім того, принцип рівності учасників процесу перед законом і судом
закріплено у ст. 7 Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 
2002 р. № 3018‑III, яка говорить, що правосуддя в Україні здійснюється
на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом
незалежно від статі, раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та 
інших переконань, національного чи соціального походження, майнового 
стану, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.
Зміст принципу рівності перед законом і судом при здійсненні адміні
стративного судочинства обумовлений нерівністю сторін, однією із яких
є суб’єкт владних повноважень, а іншою — особа, права якої порушено.
У зв’язку із цим КАС встановлено пріоритети для забезпечення обсто
ювання порушених прав. Відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС у справах, в яких
позивачем є суб’єкт владних повноважень, а відповідачем — фізична чи 
юридична особа, судові витрати, здійснені  позивачем, з відповідача  не 
стягуються. Крім того, згідно з ч. 2 ст. 71 КАС в адміністративних справах
про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повно
важень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи 
бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адмі
ністративного позову.
Зазначені переваги на стороні особи, яка не є суб’єктом владних пов
новажень в адміністративному судочинстві, жодним чином не порушують 
принципу рівності сторін перед судом, вони навпаки покликані урівнова
жити нерівне становище сторін. У той самий час, при здійсненні адмініс
тративного судочинства права, якими наділені сторони в процесі згідно зі 
статтями  49, 54 КАС, вказують  на  рівність  у користуванні  та  реалізації
процесуальних прав.
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Принцип змагальності. Під цим принципом, виходячи зі змісту п. 4
ч. 3 ст. 129 Конституції, слід розуміти процесуальні можливості осіб, які 
беруть участь у справі, вчиняти діяння, спрямовані на доведення обґрун
тованості та переконливості своєї правової позиції щодо предмета спору.
Принцип змагальності випливає із самої суті  закріпленої правоздатності 
осіб (статті 49, 51 КАС), які беруть участь у справі, щодо доведення обґрун
тованості позовних вимог чи їх заперечення. Власне, поведінка осіб, які бе
руть участь у справі, обумовлена їх ставленням до предмета адміністратив
ної справи і визначається процесуальним становищем, що за своєю метою,
як правило, носить протилежний характер, а це, у свою чергу, об’єктивно 
визначає наявність змагальності між ними як конкуруючими суб’єктами 
спірних правовідносин. Тобто сама  правова  природа адміністративного 
судочинства, яка передбачає наявність такої категорії, як «спір» (ст. 17 КАС),
зумовлює виникнення змагальності на підставі, в межах та у спосіб, перед
бачені Конституцією та КАС.
Необхідні судові дані про юридичні факти в справі, що становлять пред
мет доказування, а також докази, якими вони підтверджуються, подають,
насамперед, сторони. Згідно з частинами 1 та 2 ст. 71 КАС кожна сторона 
повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення,
крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу. В той самий час в адміні
стративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єк
та владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого 
рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він запе
речує проти адміністративного  позову. У зв’язку з чим особи, які  беруть 
участь у справі, відповідно до ч. 3 ст. 49 КАС мають право знати про дату,
час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалю
ються у справі та стосуються їхніх інтересів; знайомитися з матеріалами 
справи; заявляти клопотання і відводи; давати усні та письмові пояснення,
доводи та заперечення; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;
висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи,
ставити питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експер
там, спеціалістам, перекладачам; подавати заперечення проти клопотань,
доводів і міркувань інших осіб; знайомитися з технічним записом та журна
лом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; робити із
матеріалів справи виписки, знімати копії, одержувати копії судових рішень;
оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; корис
туватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.
Крім того, особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно 
користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно вико
нувати процесуальні обов’язки.
Отже, зміст принципу змагальності визначають права і обов’язки осіб,
які беруть участь у справі, в сфері доказування при здійсненні адміністра
тивного судочинства.
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Крім того, змагальна форма адміністративного судочинства забезпечу
ється активним процесуальним становищем суду, який повинен:
— згідно з ч. 5 ст. 11 КАС запропонувати особам, які беруть участь у
справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на 
думку суду, не вистачає. Це передбачає з’ясування обставин справи судом
та з’ясування кола відповідних правовідносин, які стосуються спору, та вста
новлення необхідних для вирішення справи доказів, інакше згідно з п. 1
ч. 1 ст. 202 КАС прийняте рішення підлягає скасуванню з ухваленням но
вого рішення. Але необхідно також врахувати, що відповідно до вимог час
тин 3, 4 та 6 ст. 71 КАС, якщо особа, яка бере участь у справі, не може 
самостійно надати докази, то вона повинна зазначити причини, через які 
ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони знаходяться чи 
можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього обов’язку і витребовує
необхідні докази. Суб’єкт владних повноважень повинен подати суду всі 
наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як 
докази у справі. У разі невиконання цього обов’язку суд витребовує названі 
документи та матеріали. Якщо особа, яка бере участь у справі, без поваж
них причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обста
вин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів;
— відповідно до ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 167 КАС
роз’яснити особам, які беруть участь у справі, їхні процесуальні права та 
обов’язки;
— здійснювати інші  дії щодо сприяння особам, які  беруть  участь  у
справі, в реалізації наданих їм прав, наприклад шляхом призначення в не
обхідних випадках експертиз згідно зі ст. 81 КАС; вжиття заходів щодо за
безпечення доказів відповідно до статей 73—75 КАС, надання судових до
ручень щодо збирання доказів, керуючись вимогами ст. 115 КАС та ін.
Отже, принцип змагальності виступає процесуальною гарантією всебіч
ного, повного і об’єктивного встановлення дійсних обставин справи та реа
лізації прав і обов’язків сторін.
Принцип диспозитивності в адміністративному судочинстві розуміє
можливість осіб, які беруть участь у справі, розпоряджатися своїми мате
ріальними і процесуальними правами для обстоювання та захисту як власних,
так і прав, свобод та інтересів інших фізичних і юридичних осіб у сфері 
публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших
суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Конституційне право громадян на звернення до суду за захистом своїх
прав та інтересів закріплене в статтях 32, 55, 56 Конституції.
Крім того, положення принципу диспозитивності закріплені в п. 4 ч. 3
ст. 129 Конституції України, де визначена свобода сторін у наданні ними 
суду своїх доказів.
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На деталізацію зазначених положень Конституції у нормах ч. 3 ст. 11
КАС передбачено, що кожна особа, яка звернулася за судовим захистом,
розпоряджається своїми вимогами  на власний  розсуд, крім випадків,
встановлених КАС. Дана  норма  є важливою з точки  зору конкретизації
вимог Конституції та забезпечення дотримання конституційних принци
пів, враховуючи їх специфіку при здійсненні адміністративного судочин
ства.
Принцип диспозитивності адміністративного судочинства, виходячи 
зі змісту частин 2, 3 ст. 11 КАС, закріплено у наступному вигляді:
— суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною за
явою, поданою відповідно до цього Кодексу, і не може виходити за межі 
позовних вимог;
— суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необ
хідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб,
про захист яких вони просять;
— кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджаєть
ся своїми вимогами на власний розсуд, крім випадків, встановлених цим
Кодексом.
Таким правом користуються й особи, в інтересах яких подано адміні
стративний позов, за винятком тих, які не мають адміністративної про
цесуальної дієздатності, тобто здатності особисто здійснювати свої адміні
стративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення
справи представникові, що належить фізичним особам, які досягли повно
ліття і не визнані судом недієздатними, а також фізичним особам до досяг
нення цього віку в спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких
вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь.
Отже, принципом диспозитивності в адміністративному судочинстві 
характеризуються також права інших осіб, які беруть участь у справі, та 
визначаються системою адміністративних процесуальних правовідносин
у наступних стадіях розвитку адміністративного судочинства у справі.
Права та обов’язки сторін, закріплені у статтях 49, 51 КАС, наводились 
вище при розгляді принципу змагальності, таким чином, реалізуючи свої
процесуальні права та обов’язки, принципи адміністративного судочинства 
можуть реалізовуватися як окремо, так і разом, наприклад принципи зма
гальності та диспозитивності.
Слід також враховувати: якщо адміністративний суд встановить, що 
оскаржений  правовий акт виходить від некомпетентного органу влади,
він його скасовує, навіть якщо у позивача на думці не було заперечувати 
компетентність органу влади. Тобто  значну роль  у реалізації принципу
диспозитивності в адміністративному судочинстві відіграють не тільки осо
би, які беруть участь у справі, а і сам суд.
Бр���������������������������������������������������������������������������
эбан Г. Французское административное право: пер с фр./ Г. Брэбан; под ред.
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Зазначене твердження відображене в ч. 9 ст. 171 КАС: якщо у проце
сі  розгляду справи  щодо  нормативно-правового акта виявлено  незакон
ність або  невідповідність  правовому акту вищої юридичної сили інших
правових актів чи їх окремих положень, крім тих, щодо яких відкрито про
вадження в адміністративній справі та які впливають на прийняття поста
нови у справі, суд визнає такі акти чи їх окремі положення незаконними 
або такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили.
Крім того, суд не приймає відмови позивача від адміністративного по
зову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов при
мирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь 
права, свободи чи інтереси (ч. 4 ст. 51 КАС).
До того ж, суд не приймає відмови від адміністративного позову, ви
знання адміністративного  позову і  продовжує розгляд адміністративної
справи, якщо ці дії позивача або відповідача суперечать закону чи пору
шують чиї-небудь права, свободи або інтереси (ч. 4 ст. 112 КАС).
У разі примирення сторін суд постановляє ухвалу про закриття прова
дження у справі, у якій фіксуються умови примирення. Умови примирен
ня не повинні суперечити закону або порушувати чиї-небудь права, свобо
ди або інтереси (ч. 3 ст. 113 КАС).
Слід зазначити також, що суд не визнає мирову угоду або не приймає
відмову стягувача від примусового виконання, якщо це суперечить зако
ну або порушує чиї-небудь права, свободи або інтереси (ч. 4 ст. 262 КАС).
Отже, властивості диспозитивності пов’язані не зі специфікою суб’єк
тивних прав, які підлягають захисту, а із самою природою юрисдикційної
діяльності із захисту суб’єктивних прав, безвідносно до того, мають вони 
публічно-правовий чи  приватноправовий  характер. Диспозитивність  як 
юридично забезпечена властивість вільної реалізації правоволодільцем су
б’єктивного права, що йому належить, притаманна адміністративному су
дочинству як один із основних його принципів.
Принцип офіційного з’ясування обставин справи полягає у вжи
ванні передбачених законом заходів, необхідних для з’ясування всіх обста
вин справи, зокрема стосовно виявлення та дослідження доказів судом із
власної ініціативи.
Зазначене  зумовлене особливостями адміністративного судочинства,
а саме компетенція адміністративних судів поширюється на: спори фізич
них чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскаржен
ня його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивіду
альної дії), дій чи бездіяльності; спори з приводу прийняття громадян на 
публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; спори між 
суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їх компетенції у сфе
рі управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які 
виникають з приводу укладання та виконання адміністративних догово
рів; спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, вста
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новлених законом; спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим про
цесом чи процесом референдуму. Тобто особливостями адміністративного 
судочинства є наявність публічно-правового характеру справ адміністра
тивної юрисдикції, які являють собою передані на вирішення адміністра
тивного суду публічно-правові спори, у яких хоча б однією зі сторін є орган
виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службо
ва особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на 
основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Принцип офіційного з’ясування обставин зумовлений характером пред
мета адміністративного судочинства. До обставин, серед інших, належать 
спори з приводу проходження публічної служби (діяльність на державних
політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова 
служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша 
державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим,
органах місцевого самоврядування).
Тобто адміністративний процес носить у собі ознаки змагальності сто
рін поряд із активною діяльністю суду, що проявляється шляхом офіційно
го з’ясування обставин справи.
Принцип офіційного  з’ясування обставин справи випливає зі  змісту
частин 4, 5 ст. 11 КАС, згідно з вимогами якої суд вживає передбачені за
коном заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому чис
лі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи; суд пови
нен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або 
з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає.
У той самий час, при застосуванні принципу офіційного з’ясування об
ставин справи суд враховує, що ніякі докази не мають для нього наперед
встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кож
ного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх су
купності.
Офіційне з’ясування обставин справи застосовується судом при здій
сненні адміністративного судочинства у кожній справі індивідуально, від
повідно до наявних фактичних обставин. Єдиними критеріями щодо за
стосування судом офіційного з’ясування обставин справи є спосіб та межі,
передбачені КАС, що розглядаються через призму внутрішнього переконан
ня суду, яке спрямоване  на  безпосереднє, всебічне, повне  та об’єктивне 
дослідження обставин справи.
Принцип гласності й відкритості судового процесу та його повне
фіксування технічними засобами. Принцип гласності закріплений п. 7
ч. 2 ст. 129 Конституції як загальний принцип здійснення судочинства та 
ст. 12 КАС як один із основних принципів адміністративного процесу. Він
визначає можливість  доступу та ознайомлення громадян зі  здійсненням
судами адміністративного судочинства. Таким чином, у громадян форму
ється думка про функціонування адміністративних судів та ефективність 
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їх роботи, підвищується довіра як до органів державної влади, які здійс
нюють у встановленому законодавством порядку захист прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публіч
но-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, орга
нів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єк
тів  при  здійсненні  ними владних управлінських функцій  на основі  за
конодавства, в  тому числі  на виконання делегованих повноважень. І у
суддів адміністративних судів при здійсненні адміністративного судочин
ства виникає відповідальність за виконання Конституції, КАС та міжна
родних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 КАС особи, які беруть участь у справі, а та
кож особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про 
їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, не можуть бути обмежені у пра
ві на отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інфор
мації щодо результатів розгляду справи. Ніхто не може бути обмежений у
праві на отримання в адміністративному суді інформації про дату, час і 
місце розгляду своєї справи та ухвалені в ній судові рішення.
Таким чином, особи, які беруть участь у справі, мають право вимага
ти в суді усної або письмової інформації про результати розгляду відповід
ної адміністративної справи. Таким правом наділені також особи, які не 
брали участі у справі, якщо вони вважають, що суд вирішив питання про 
їх права, свободи чи обов’язки. В той самий час для реалізації цього пра
ва встановлена умова — такі особи повинні довести наявність обґрунтова
ного інтересу до результатів розгляду конкретної адміністративної справи.
Причому вказаний інтерес має базуватися на наявності тісного зв’язку із
відповідними правовідносинами та порушеними в результаті їх реалізації
правами. Під результатами розгляду розуміються кінцеві судові рішення
у справі.
Згідно з ч. 2 ст. 12 КАС кожен має право знайомитися в установлено
му законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розгляну
тій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це 
право може бути обмежене відповідно до закону в інтересах нерозголошен
ня конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що 
охороняється законом.
Ознайомлення із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкри
тому судовому засіданні справі регулюється Законом України «Про доступ
до судових рішень» від 22 лютого 2005 р. № 3262‑IV, зі змісту якого, зокре
ма, випливає, що кожен має право на доступ до судових рішень у встанов
леному порядку. Це право забезпечується офіційним оприлюдненням су
дових рішень на офіційному веб-порталі судової влади України. Крім того,
судові рішення можуть опубліковуватися в друкованих виданнях, поши
рюватися в електронній формі з дотриманням встановлених вимог.
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Для доступу до судових рішень судів  загальної юрисдикції Держав
на судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного 
реєстру судових рішень. Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими 
для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової
влади України.
У текстах судових рішень, що відкриті  для загального  доступу через
оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади або офіційне опуб
лікування, не  можуть  бути  розголошені відомості, що  дають  можливість 
ідентифікувати фізичну особу. Такі відомості замінюються літерними або 
цифровими позначеннями (до таких відомостей належать: імена (ім’я, по 
батькові, прізвище) фізичних осіб; адреси місця проживання або перебу
вання фізичних осіб, номери телефонів чи інших засобів зв’язку, адреси 
електронної пошти, ідентифікаційні  номери  (коди); реєстраційні  номери 
транспортних засобів; інша інформація, що дає можливість ідентифікува
ти фізичну особу.
У той самий час до відомостей, які не можуть бути розголошені, не на
лежать: прізвища та ініціали суддів, які ухвалили судове рішення; імена 
посадових чи службових осіб, які, виконуючи свої повноваження, беруть 
участь у адміністративній справі.
Крім того, у текстах судових рішень, відкритих для загального доступу
відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень», не можуть 
бути розголошені відомості, для забезпечення нерозголошення яких було 
прийнято рішення про розгляд справи в закритому судовому засіданні.
Згідно з ч. 3 ст. 12 КАС розгляд справ в адміністративних судах про
водиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його 
частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці,
що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини,
в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випад
ках, установлених законом. Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 12 КАС, якщо 
під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з
обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обме
жено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у
відкритому судовому засіданні.
Відкритість судового процесу дає можливість особам, які не є такими,
що беруть участь у справі, право бути присутніми у судових засіданнях.
Відкритий доступ до судових засідань сприяє укріпленню довіри до адмі
ністративних судів. Відкритим може  бути  лише  усний судовий  розгляд
адміністративної справи. Усний судовий розгляд відбувається у судовому
засіданні з викликом чи повідомленням осіб, які беруть участь у справі, та 
інших учасників адміністративного процесу. Усність судового розгляду поля
гає у безпосередньому заслуховуванні осіб, які беруть участь у справі, свід
ків, експертів. Натомість у письмовому провадженні суд вирішує справу без
проведення судового засідання, на підставі наявних у справі матеріалів.
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Обмеження відкритості у судочинстві можуть бути встановлені лише 
відповідно до закону з метою нерозголошення будь-якої таємниці, що охо
роняє закон. Для дослідження обставин, що становлять  таку таємницю,
може бути проведене закрите судове засідання. Питання про розгляд спра
ви у закритому судовому засіданні вирішує суд за своєю ініціативою або 
за клопотанням осіб, які беруть участь у справі.
Зокрема нерозголошення державної таємниці при здійсненні адміністра
тивного судочинства вимагає проведення закритого судового  засідання.
Стаття 1 Закону України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р.
№ 3855‑ХІІ у редакції Закону України від 21 вересня 1999 р. № 1079‑ХІV
закріплює, що державна таємниця — вид таємної інформації, що охоплює
відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин,
державної безпеки  та охорони  правопорядку, розголошення яких може 
завдати  шкоди  національній  безпеці  України  та  які визнані  у порядку,
встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні 
державою. Крім того, що  при  розгляді в адміністративному судочинстві 
виникає необхідність закритого засідання, існують вимоги до наявності у
складу суду, який розглядає таку справу, форми допуску, що відповідає
грифу секретності досліджуваної інформації.
Інші випадки провадження адміністративного судочинства в закритому
судовому засіданні стосуються додержання таємниці усиновлення (статті 226,
228 Сімейного кодексу України), комерційної таємниці (ст. 505 Цивільного 
кодексу України, ст. 36 Господарського кодексу України), таємниці кореспон
денції (ст. 31 Конституції, статті 94, 306 Цивільного кодексу України) та ін.
Можливість  учасників адміністративного  процесу та інших осіб, які 
присутні у відкритому судовому засіданні, фіксувати перебіг судового за
сідання, а  також  фіксування судом ходу судового  засідання технічними 
засобами є гарантією гласності та відкритості судового розгляду. Учасники 
адміністративного процесу та інші особи, які присутні на відкритому судо
вому засіданні, мають  право використовувати  портативні аудіотехнічні 
пристрої без спеціального дозволу суду.
Здійснення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звуко
запису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання
судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухва
ли суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих,
які є суб’єктами владних повноважень. Відмова у наданні дозволу на фо
то- і кінозйомку, відеозапис, а також звукозапис (із застосуванням стаціо
нарної апаратури), транслювання судового засідання по радіо і телебачен
ню можлива, якщо це в конкретних умовах кожної окремої справи пере
шкоджатиме нормальному проведенню судового засідання (тобто повно,
об’єктивно, всебічно розглянути усі обставини справи), а також якщо про
ти цього заперечує принаймні одна особа, яка бере участь у справі і не є
суб’єктом владних повноважень.
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Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження
рішення адміністративного суду реалізується у гл. 1 «Апеляційне про
вадження» та гл. 2 «Касаційне провадження» розділу IV КАС України «Пе
регляд судових рішень», якими врегульовано процесуальний порядок апе
ляційного і касаційного оскарження і перегляду постанов і ухвал адмініст
ративного суду.
Держава забезпечує усім особам, які беруть участь у справі, та особам,
які не брали участі у процесі розгляду справи у випадку вирішення судом
питання про  їхні  права  та обов’язки, право  на апеляційне  та касаційне 
оскарження рішень адміністративного суду. Зазначене  право обмежене 
певними часовими рамками, а саме заява про апеляційне оскарження має
бути подана протягом десяти днів з дня її проголошення, а у разі проголо
шення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини поста
нови — з дня складення її в повному обсязі. Апеляційна скарга подається
протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.
Касаційна скарга може бути подана протягом одного місяця після набран
ня рішенням суду законної сили, а в разі проголошення в судовому засі
данні лише вступної та резолютивної частини постанови — з дня її скла
дення в повному обсязі. В той самий час, з метою унеможливлення пору
шення прав осіб, які в силу об’єктивних причин не знали про існування
рішення, в якому порушене питання про їхні права та обов’язки, КАС пе
редбачив право адміністративного суду поновити строк на апеляційне чи 
касаційне оскарження незалежно від тривалості пропущеного строку.
Принцип обов’язковості судових рішень. Судові рішення, ухвалені 
іменем України, є обов’язковими для виконання на всій території України 
(ч. 5 ст. 124 і ч. 3 ст. 129 Конституції). Мається на увазі, що з моменту про
голошення судового рішення воно є обов’язковим. Однак статусу загально
обов’язковості, тобто обов’язковості  не  тільки  для суду та осіб, що  брали 
участь у справі, а й для усіх підприємств, установ, організацій, їх посадо
вих/службових осіб, фізичних та юридичних осіб воно набуває з моменту
набрання ним законної сили. У визначених ст. 252 КАС випадках постано
ви суду належить виконувати негайно, не чекаючи набрання ними закон
ної сили.
У той самий час це не позбавляє осіб, права, свободи або інтереси яких
порушені, у випадку, якщо  їх спір не вирішувався в судовому порядку,
звернутися за їх захистом до суду. Якщо спір між тими самими сторона
ми, про той самий предмет та з тих самих підстав вже розглядався в судо
вому порядку, це зумовлює відмову суду щодо повторного розгляду даного 
питання.
Принцип обов’язковості судових рішень повною мірою стосується і су
дів, але в іншому значенні. Так, обставини, встановлені судовим рішенням
в адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при 
розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо 
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якої встановлено ці обставини. Вирок суду в кримінальній справі або по
станова суду в справі про адміністративний проступок, які набрали закон
ної сили, є обов’язковими для адміністративного суду, що розглядає спра
ву про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений 
вирок, або постанова суду лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи 
вчинене воно цією особою (частини 1, 4 ст. 72 КАС). Крім того, за загаль
ним правилом, судове рішення суду вищої інстанції в одній і тій самій спра
ві є обов’язковим для суду нижчої інстанції у разі направлення справи на 
новий розгляд.
Отже, принцип обов’язковості судових рішень відіграє важливу роль у
дотриманні прав та свобод учасників адміністративного судочинства.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Якими правовими документами закріплені принципи адміністративного 
судочинства?
2. Назвіть типи принципів адміністративного судочинства.
3. Дайте характеристику загальним принципам адміністративного судо
чинства.
4. Дайте характеристику галузевим принципам адміністративного судо
чинства.

Глава 5
Зв’язок
адміністративного судочинства
з іншими галузями права
Визначення співвідношення адміністративного судочинства з іншими 
суміжними галузями права надає можливість більш глибоко визначити його 
завдання, особливості предмета та методу правового регулювання, подаль
ші шляхи вдосконалення.
Найбільшою мірою адміністративне судочинство пов’язане з базовим
правом, юридичною основою усіх інших галузей права — конституційним
правом. Норми конституційного права закріплені в Конституції України,
згідно з ч. 2 ст. 8 якої Конституція України має найвищу юридичну силу,
закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Консти
туції України і повинні відповідати їй. В нормах адміністративного судо
чинства розвиваються та деталізуються положення Конституції України,
наприклад її ч. 2 ст. 19 стосовно зобов’язання суб’єктам владних повнова
жень діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед
бачені Конституцією та законами України, статтями 124—131 стосовно пи
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тань, присвячених правосуддю в Україні тощо. Крім того, варто зазначити,
що адміністративні суди є державними органами, а правосуддя в адміні
стративних справах — різновидом діяльності держави. Тому зовсім не є
випадковим, що більшість принципів організації та діяльності судів, зокре
ма й адміністративних судів, закріплені саме в Конституції України.
Адміністративне судочинство  перебуває у взаємодії з адміністратив
ним правом, оскільки воно є формою, правовою процедурою застосування
норм адміністративного права, які регулюють, зокрема, управлінську діяль
ність державних органів та їх посадових/службових осіб, визначає струк
туру та компетенцію зазначених органів і т. д.
Адміністративне судочинство  нерозривно  пов’язане  з міжнародним
правом. Даний зв’язок полягає у наявності загальних норм, що містяться
чи прямо випливають з міжнародних конвенцій, угод інших міжнародних
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України 
тощо.
Тісний зв’язок має місце між адміністративним судочинством, цивіль
ним процесуальним правом, господарським процесуальним правом, кри
мінально-процесуальним правом. Спільною рисою є те, що головним суб’єк
том процесуальної діяльності є суд, спільними є більшість принципів, які 
мають міжгалузевий характер. Крім того, схожими є й такі положення да
них галузей права, як: загальний порядок судового розгляду справ судами 
першої, апеляційної, касаційної інстанцій, порядок дослідження та оцінки 
доказів з метою з’ясування всіх обставин справи, форма вирішення про
цесуальних питань шляхом постановлення ухвал тощо.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. З якими галузями права пов’язане адміністративне судочинство?
2. Дайте характеристику співвідношення права адміністративного судо
чинства з іншими галузями права.
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Становлення та розвиток
адміністративної юстиції.
Основні моделі
адміністративної юстиції

Глава 1
Історичні передумови
адміністративної юстиції
Адміністративній юстиції можна дати різні визначення. Згідно з най
фундаментальнішим з них вона є процесом притягнення влади до відпові
дальності за її дії стосовно громадян. Ця концепція відповідальності суве
рена (держави) за його дії щодо народу має давнє походження та нерозрив
но пов’язана з ще більш фундаментальним поняттям верховенства права.
Ідея адміністративної юстиції походить від обмежень тих дій держави, які 
найбезпосередніше впливають на громадян — як фактично, так і юридич
но. Ці обмеження накладаються законодавством, рішеннями судів або са
мою виконавчою владою. У цій главі адміністративна юстиція буде про
аналізована у світлі трьох її основних елементів і того, яке вони мають відно
шення до обмежень, що накладаються на державу для захисту прав особи.
Цими елементами є рішення державної влади щодо окремих осіб, рішення
державної влади загального характеру, які приймаються шляхом затвер
дження правил та  положень  на виконання законодавчих актів, а  також 
перевірка судами індивідуальних та загальних рішень державних органів.
Історично, разом з розширенням функцій і збільшенням втручання дер
жави, зростала також потреба контролювати та обмежувати дії представ
ників влади. Методи забезпечення законності та справедливості дій вла
ди розвивались кількома різними шляхами. В давніх історичних хроніках
майже не знайти вказівок на обмеження волі суверена, які можна було б
порівняти з сучасними уявленнями про адміністративну юстицію. Грецьке 
та римське право не торкалися цього предмета, хоча існують певні згадки 
про закони, що накладали обмеження на осіб, які були подібні до кодексів 
адміністративних правопорушень. Відомості про них можна знайти у єги
петських джерелах доби греко-римського панування. Китайські імператори 
створили Цензорат, який перевіряв і контролював діяльність численного 
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чиновництва Китаю починаючи з часів династії Цінь (221—206 ст. до н. е.).
Цензорат у багатьох відношеннях нагадував прокуратуру, яка була створе
на Петром Великим та відновлена Леніним, і виконувала схожі завдання.
Жодна з цих установ, звичайно, не була призначена для забезпечення спра
ведливого ставлення чиновників до громадян, а була засобом здійснення
контролю над численними владними органами  та  забезпечення певного 
ступеня узгодженості в їхній роботі.
За часів середньовіччя правові обмеження європейських абсолютних
монархій  запроваджувалися внаслідок конфліктів із церквою, повстань 
знаті, чиї вимоги відображені у Великій хартії вольностей, а також появи 
германського  звичаєвого  права, за  якого  зародилася доктрина, згідно  з
якою суверен не знаходиться над законом та може бути притягнутий до 
відповідальності за свої дії. Ці основні принципи знайшли відображення,
насамперед, у положеннях про захист майна та особистої свободи і сприя
ли запровадженню правових механізмів обмеження, особливо за допомогою
судів. Піднесення у ХVIII та XIX століттях теорії ліберальної демократії за
кріпило ідеї обмежень та відповідальності влади за свої дії, закладаючи під
ґрунтя для механізмів адміністративної юстиції, які виникли пізніше.
На початку ХVIII ст., з розростанням органів влади в державах Євро
пи, були започатковані виконавчі органи, метою яких стало забезпечення
відповідальності різних владних органів перед короною (монархом). Впер
ше посаду омбудсмена було запроваджено у 1713 р. королем Чарльзом XII
у рамках шведсько-фінського права, значна частина обов’язків якого по
лягала у здійсненні нагляду за діяльністю представників влади, недопущен
ня зловживання ними владою та здійснення протизаконних дій. У 1722 р.
цар Петро Великий створив прокуратуру, якій було надано повноваження
здійснювати загальний нагляд за різними відомствами Російської Імперії.
Зазначені органи стали демонстрацією зусиль виконавчої влади щодо від
стеження дій власних представників і наведення ладу в здійсненні таких
дій, та не містили жодного з елементів розподілу повноважень, що прита
манні сучасній адміністративній юстиції. Разом із тим, вони відображають 
визнання ще на ранньому етапі потреби мати певний процес перегляду та 
обмеження реалізації виконавчих повноважень підлеглими посадовцями,
а також потреби забезпечення відповідності їх дій закону.
Сучасні методи досягнення цілей адміністративної юстиції були закла
дені наприкінці ХVIII ст., коли у Франції відбулася революція та було ство
рено Державну Раду (Conseil d’Etat); тоді було визнано відмінності між пуб
лічним та  приватним правом, а  також  потребу в окремому органі, який 
здійснював би нагляд за діяльністю влади та впровадженням нею публічно
го права. Впродовж ХІХ ст. Державна Рада розвивалась як касаційний суд
щодо перегляду дій держави, а також як її (держави) дорадчий орган з пра
вових питань. За цей період вона виробила механізми судового перегляду
дій органів влади, що й сьогодні залишаються основою системи судового 
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перегляду Франції. Французька модель, яка передбачає наявність окремого 
судового органу, до складу якого входять судді, які мають підготовку в га
лузі державного управління та права для здійснення перегляду адміністра
тивних дій влади, справила значний вплив на країни Європи та світу.
У 60-х та 70-х роках ХІХ ст. у Бадені та Прусії були засновані адміні
стративні суди, що сприяло створенню основи німецької системи судового 
перегляду адміністративних дій, в  якій відобразився вплив  французької
дуалістичної судової системи. На той самий період припадають перші спро
би загальних судів в Англії та Сполучених Штатах Америки здійснювати,
в порядку експерименту, судовий перегляд адміністративних рішень орга
нів влади, використовуючи  традиційні судові  накази  загального  права.
Деякі країни Європи також використовували загальні суди для перегляду
рішень органів виконавчої влади, а саме Нідерланди та Бельгія, хоча при 
цьому застосовувались інші аспекти підходу, характерного для Державної
Ради Франції.
Ключові елементи сучасної адміністративної юстиції було розроблено 
у Сполучених Штатах Америки та Західній Європі в середині ХХ ст.; знач
ною мірою це стало реакцією на розширення сфери повноважень органів 
влади щодо регулювання економіки та розвитку держави загального доб
робуту (welfare state). Обидва аспекти діяльності уряду посилювали значен
ня механізмів перегляду та підтвердження законності дій влади, внаслідок 
яких підприємства та фізичні особи зазнавали значних фінансових витрат
або отримували значні прибутки. У Сполучених Штатах Америки у 1946 р.
було прийнято Закон про адміністративну процедуру (Administrative Pro
cedure Act), яким були визначені основні процедури прийняття рішень дер
жавними установами та судовий перегляд цих рішень. Основним Законом
Німеччини, прийнятим у 1949 р., було визначено засадничі елементи ні
мецької системи адміністративної юстиції, в яких наголос зроблено на пра
ва громадян щодо влади та процес судового забезпечення цих прав. У той 
самий період суди Англії та Державна Рада Франції продовжували розви
вати власну практику розгляду справ, пов’язаних із діяльністю органів вла
ди та захистом прав громадян.
У другій половині минулого століття в Європі відбулись дві надзвичай
но важливі для розвитку адміністративної юстиції події: створення Євро
пейського Союзу (далі — ЄС) та Європейського суду справедливості, а також 
прийняття Європейської конвенції про захист прав людини і основополож
них свобод (далі — Конвенція) та заснування Європейського суду з прав 
людини (далі — ЄСПЛ). Набутком ЄС є міцна правова база адміністратив
ної юстиції та дедалі більший обсяг судової практики, який складається з
рішень Європейського суду справедливості стосовно держав—членів ЄС.
Починаючи з 1971 р. ЄСПЛ було прийнято низку рішень у справах, пов’яза
них із тлумаченням п. 1 ст. 6 Конвенції при її застосуванні до адміністра
тивних рішень країн, що підписали Конвенцію, тим самим відкривши ціл
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ком нову сферу впливу ЄСПЛ на дії органів державної влади цих країн.
На додаток до значного обсягу відповідної практики ЄСПЛ Рада Європи 
(далі — РЄ) прийняла низку резолюцій та рекомендацій щодо виконання
державами-членами рішень ЄСПЛ, у яких сформульовані ключові принци
пи адміністративної юстиції. У цьому розділі висвітлюються принципи, ре
комендації та пояснювальні меморандуми РЄ, в той час як судова практи
ка в сфері адміністративної юстиції ЄСПЛ та її застосування до України 
детально розглядатимуться далі.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Чому китайські та російські правителі вважали за необхідне створити 
Цензорат та прокуратуру? Чи залишається на сьогодні проблемним питання
підзвітності чиновництва голові уряду?
2. Чи захищає права людини контроль, що здійснюється для запобігання
зловживанням з боку органів влади?
3. Чому Державна Рада Франції є такою важливою для розвитку сучасних
систем адміністративної юстиції?
4. Чи  розвивалась адміністративна  юстиція у країнах загального  права,
так само, як у країнах континентального права? Чи існує між ними очевидна 
відмінність?
5. Чи існують загальні європейські стандарти адміністративної юстиції?

Глава 2
Універсальні (загальні) елементи
адміністративної юстиції
Принципи адміністративної юстиції, загальноприйняті в  розвинутих
правових системах, впливають на три основні елементи, що розглядалися
вище: рішення органів влади індивідуального та загального характеру та 
процес перегляду цих рішень у судовому порядку. Увагу буде зосереджено 
на визнанні та утвердженні загальної практики, що пов’язана з цими трьо
ма елементами в Європі, оскільки інші правові системи в країнах Азії, Афри
ки та Латинської Америки запозичили принципи із зазначених систем до 
своїх власних правових режимів. Розгляд розпочнеться з тих принципів,
які забезпечують справедливість дій адміністративних органів. Ці принци
пи, в більшості випадків, містяться в законах, які встановлюють мінімаль
ні процедурні вимоги до процесу прийняття рішень органами влади. За

На сьогодні Україна не має загального закону, який регулював би адміністративні 
процедури в органах виконавчої влади, однак у даний момент готується проект такого 
закону. В усіх інших країнах, про які йдеться у цьому розділі, прийнято закони щодо 
процедур в адміністративних органах, і більшість рекомендацій РЄ, що стосуються здій
снення проваджень у таких органах, відображені у цих законах.
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значені вимоги є настільки важливими, що їх недотримання органом вла
ди, незалежно від суті прийнятого рішення, практично в кожній системі 
адміністративної юстиції розглядається як достатня підстава для скасуван
ня рішення та повернення справи на повторний розгляд до цього самого 
органу.
Подальший текст містить численні посилання на «Рекомендацію Комі
тету міністрів державам-членам щодо належного управління» РЄ (далі —
«Кодекс  належного  управління», текст якого  наводиться в  додатку) та 
«Принципи адміністративного права стосовно відносин між адміністратив
ними органами та приватними особами», що сформульовані РЄ у видан
ні під назвою: «Адміністрація і ви: довідник». Це видання скоріше являє
собою загальне викладення принципів, пов’язаних з адміністративним про
цесом, ніж конкретні рекомендації, які повинні прийматися державамичленами. Крім того, будуть надані посилання на інші конкретні рекомен
дації та пояснювальні меморандуми, підготовлені РЄ для прийняття дер
жавами-членами.

Принципи, якими керуються адміністративні органи
у своїй діяльності
Зосереджено увагу на процесі прийняття органами влади рішень щодо 
окремих осіб, хоча основні принципи можуть застосовуватись також і до 
загальних рішень, таких як затвердження положень або інших норматив
них актів. Між державами існують значні відмінності щодо процедур прий
няття загальних рішень, а тому наведені тут майже універсальні принци
пи, які застосовуються до індивідуальних рішень, у той самий час не мо
жуть бути застосовані настільки ж безпосередньо чи широко до загальних
рішень.
Ефективне інформування відповідних осіб. Існує два види вимог
щодо інформування: загальне інформування про закони, правила та санк
ції, а  також індивідуальне сповіщення про  можливий  негативний вплив 
на інтереси певних осіб. Відповідно до визнаного принципу верховенства 
права держави повинні публікувати власні закони та правила, що регулю
ють поведінку їх громадян. Публікація такої загальної інформації відбува
ється автоматично, і між країнами немає значних відмінностей щодо того,
яким чином вони виконують цей обов’язок. Вимоги щодо опублікування
правил та регламентів, особливо тих, які встановлюють регулятивні режи
ми і за порушення яких передбачені санкції, містяться в різних положен
Пункт 3 ст. 2 КАС України визначає загальні критерії перевірки процедурної чес
ності процесу прийняття рішень адміністративними органами за відсутності в Україні 
закону про адміністративну процедуру.

CM/Rec (2007)7 (далі — Кодекс належного управління) — див. Додаток у кінці да
ного розділу.

Видання РЄ, 1996 р. (далі — Довідник РЄ).

Стаття 10 — «Принцип прозорості», Кодекс належного управління.
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нях конституції та законів. Зазвичай вимагається також повідомляти про 
спосіб отримання доступу до адміністративної системи. Наприклад, у ст. 36
Принципів РЄ передбачено, що «орган адміністративної влади повинен у
разі необхідності надати роз’яснення щодо того, як ініціювати проваджен
ня і які процедурні дії потрібні при вирішенні питання, що належить до 
його компетенції».
Ключовою для захисту прав особи від дій влади є вимога щодо інфор
мування осіб про будь-яку дію, яку орган влади має намір вчинити щодо 
них, якщо така дія може нанести шкоду інтересам таких осіб. Це стосуєть
ся, наприклад, випадків, коли орган влади скасовує ліцензію або пільгу чи 
відмовляє особі в їх наданні, а також накладення адміністративного стяг
нення. Повідомлення не повинне обмежуватись стислим викладом можли
вої негативної для особи дії; воно повинне бути достатньо докладним для
того, щоб особа, про яку йдеться, зрозуміла характер проблеми та отрима
ла доступ до наявної у адміністративного органу інформації, яка є підста
вою для запланованої дії.
Принципи  РЄ містять вимогу, закріплену в ст. 39, в  якій визначено,
що «коли це доречно, адміністративний орган повинен сповістити відпо
відну особу: (1) у належний термін і (1) належним чином, що вона поруши
ла адміністративне провадження і що дана особа має право представити 
факти, докази та аргументи». Відповідно до законодавства США, право 
бути поінформованим ґрунтується на вимогах щодо належної юридичної
процедури  (due process), закріплених у Конституції Сполучених Штатів 
Америки.
Адміністративно-процедурні закони Німеччини та Нідерландів містять 
конкретні вимоги щодо інформування, в той час як французькі та британ
ські вимоги  походять  з прецедентного  права. Загальна вимога  передба
чена судовими стандартами «справедливості» або «належного управління».
В усіх юрисдикціях окремі закони можуть передбачати особливі правила 
інформування при регулюванні певних питань.
Можливість бути почутим. Ще один ключовий обов’язок адмініст
ративних органів полягає в забезпеченні можливості для особи, на інтере
си якої негативно впливають дії держави, представити власну версію того,
що відбулось. У ст. 14 Кодексу належного управління визначено загаль
ний принцип, як і у ст. 38 Принципів РЄ, в якій зазначається, що: «Особи,
яких це стосується, мають право представляти факти, аргументи та дока
зи». Хоча вищезазначений фундаментальний принцип є загальноприйня
тим, проте виникає чимало питань щодо необхідного характеру слухання.
Довідник РЄ, с. 21.
Довідник РЄ, с. 23.

Стаття 14 — «Право приватних осіб бути заслуханими стосовно рішень індивіду
альної дії», Кодекс належного управління.

Довідник РЄ, с. 23.
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В європейських правових системах державні органи мають широкий про
стір для дій на власний розсуд. У ст. 44 Принципів РЄ просто сказано, що 
«подання можуть бути як письмовими, так і усними, відповідно до націо
нального законодавства», в той час як Кодекс належного управління міс
тить лише наступне посилання: «…у формі, встановленій національним за
конодавством, а також, за необхідності, використовувати допомогу обра
ної ними особи». При оцінці  реалізації цього  дискреційного  права чи 
вимог національного законодавства часто застосовуються стандарти спра
ведливості та належного управління.
Ризикуючи представити діапазон можливих слухань у надто спрощено
му вигляді, можна виокремити три загальні типи. Вони виписані в амери
канській та європейській системах з різною мірою деталізації. Перший тип
просто дозволяє подати в письмовій формі відповідь на звинувачення та 
докази. Цей підхід детально викладено в адміністративному кодексі Нідер
ландів. Другий тип — неформалізоване представлення особою, відповідаль
ною за прийняття рішення, а третій тип — формалізоване провадження, що 
за формою нагадує процес, подібний судовому. У німецькому адміністра
тивно-процесуальному законодавстві деталізовано правила як неформалі
зованих, так і формалізованих слухань. В окремих регуляторних законах
часто конкретизується необхідний для їх реалізації характер слухань.
Безстороння особа, яка приймає рішення. Адміністративне право 
виходить з того, що рішення має прийматися безсторонньою особою і що 
таке рішення є неупередженим і ухваленим на підставі всіх поданих мате
ріалів. Ці вимоги  детально викладено в статтях 25—28 Принципів  РЄ, у
розділі під назвою «Об’єктивність і безсторонність». Серед вимог — забо
рона ухвалювати рішення у справі представникам органу, особисто заці
кавленим у певному підсумку її розгляду (або таким, чиї друзі або члени 
сім’ї мають особисту зацікавленість). Такий самий стандарт вироблений 
судовою практикою Франції та Сполученого Королівства, а також передба
чений вимогами законодавства Німеччини. Доведена упередженість осо
би, яка приймала рішення, є майже універсальною підставою скасування
судом адміністративного рішення.
Пояснення рішення. В усталеному адміністративному праві робить
ся наголос на прозорості, тож відповідно до цього сторони, інтересам яких
було завдано шкоду діями влади, після закінчення слухань необхідно поін
формувати про рішення, причому слід зазначити підстави, на яких воно 
було прийняте. Це особливо важливо тоді, коли сторона має намір добива
тися результативного перегляду рішення на наступному щаблі того самого 
органу, оскільки їй необхідно знати, який аспект рішення доцільно оскар
жувати.




Довідник РЄ, с. 25.
Стаття 14, Кодекс належного управління.
Довідник РЄ, с. 17.
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Статтею 17 Кодексу належного управління визначено, що «…необхід
но надавати обґрунтування будь-якого рішення індивідуальної дії, в яко
му повинні бути визначені правові та фактичні підстави рішення, при
наймні у випадках, коли ці рішення стосуються прав окремих осіб». У стат
тях 49—52 Принципів РЄ під заголовком «Поінформування, виклад підстав 
та визначення засобів юридичного захисту» наведено порівняно деталь
ний опис вимоги щодо сповіщення та пояснення. В законодавстві Німеч
чини та Нідерландів передбачено необхідність наведення обґрунтування
прийняття рішення, так само як і у законі Франції з обмеженою сферою
застосування, прийнятому через те, що Державна Рада відмовилася визна
ти, що органи мають відповідний обов’язок. У Сполученому Королівстві, де 
відсутній конкретний закон, судова практика щодо обґрунтування є неод
нозначною.
Можливість добиватися результативного перегляду. У кожній 
системі адміністративної юстиції передбачена  можливість  перегляду не
сприятливого рішення державного органу або апеляції на таке рішення.
Незалежно від того, хто має переглядати рішення — той самий орган на 
вищому щаблі, омбудсмен, суди, або певна комбінація цих трьох інстан
цій — сторони, що оскаржують рішення, мають право клопотати про про
ведення такого перегляду. Хоча в різних системах існують суттєві відмін
ності щодо виконання цього обов’язку, проте майже в усіх вирішення пи
тання залишається за судом. Однак є певна вузька категорія обставин, за 
яких апеляція до вищої інстанції в межах відповідного органу є кінцевою
можливістю оскарження, зокрема коли йдеться про відмову в наданні до
зволу чи пільг. Втім навіть у таких випадках за певних обставин можли
вий судовий перегляд. Статтею 22 Кодексу належного управління перед
бачено обов’язковість права на перегляд справи в суді і визначено, що по
дання адміністративної апеляції в межах органу має, «в принципі», також 
бути можливим.
РЄ було започатковано проект, спрямований на підготовку рекоменда
цій щодо апеляцій на адміністративні рішення в межах органу влади, перед
поданням справи на розгляд до суду, вважаючи, що така практика була 
достатньо поширеною серед держав-членів. Найбільшою розбіжністю се
ред систем адміністративної юстиції щодо питання апеляції було визначен
ня того, до якого органу мала подаватись апеляція — до вищої інстанції
адміністративного органу, або до того самого органу, який приймав почат
кове рішення. Ще одна розбіжність полягала в питанні, чи повинна була 
Стаття 17 — «Форма адміністративних рішень», Кодекс належного управління.
Довідник РЄ, с. 26—27.

Стаття 22 — «Апеляція на адміністративні  рішення», Кодекс  належного  управ
ління.

«Звіт щодо бажаності підготовки рекомендацій по адміністративним апеляціям»,
Робоча група проектної групи з питань адміністративного права (CJ-DA-GT) 2007 р.
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постраждала сторона вимагати перегляду органом влади перед зверненням
до суду, або ж мала право одразу звертатись до суду після прийняття рі
шення, що негативно впливає на її інтереси. Це питання розглядається ниж
че у контексті судового перегляду та доступу до судових органів.
Пояснення про кодекси адміністративних правопорушень. Ха
рактерною рисою систем адміністративної юстиції держав колишнього 
Радянського Союзу є кодекси адміністративних правопорушень. У радян
ський період положення цих кодексів містили більшість того, що вважа
лось «адміністративним правом» у той час. Ці кодекси містять перелік не
значних правопорушень, більшість з яких вважаються незначними злочи
нами або протиправними діями в інших правових системах, у той час як 
інші належать до категорії неправомірних дій представників влади. Разом
із тим, інші частини кодексів визначають  порушення адміністративноправових норм, таких як забруднення навколишнього середовища. Пра
вопорушення називаються «адміністративними», оскільки розглядаються
адміністративними органами, а не судами. Більшість із цих кодексів успад
кували основну структуру з радянських часів, що призвело до виникнення
певних проблем з інтеграцією до сучасних систем адміністративної юсти
ції. Наприклад, характер та обсяг перегляду судами відповідних рішень 
різниться залежно від конкретної держави, а також залежно від того, як 
відповідні  держави вдосконалювали  цю систему у зв’язку з прийняттям
нових адміністративних кодексів.

Принципи судового перегляду
адміністративних рішень
Фундаментальним елементом кожної розвинутої системи адміністра
тивної юстиції є можливість для особи звертатися до судів за захистом про
ти будь-якого несприятливого для неї рішення чиновників. Варіанти цього 
принципу стосуються, в першу чергу, структури та процесу судового пере
гляду. До числа основних відмінностей належать існування спеціалізова
них адміністративних судів, компетенція судів перевіряти як рішення ор
гану влади по суті, так і щодо процедури його прийняття, межі дискрецій
ного права (свободи дій органу влади) або ступінь поваги судом рішення
органу влади, а також те, чи має судовий перегляд касаційний характер
(коли сторони наводять юридичні аргументи на підставі раніше дослідже
них доказів) або слухання справи по суті (судом першої інстанції) та апе
ляційний характер (коли при перегляді суду представляються нові докази 
або судом повторно розглядаються наявні докази). У цій главі йтиметься
про деякі суттєві елементи процесу судового перегляду, а також розгляда
тимуться важливі варіації їх застосування.
Характер судів, що здійснюють перегляд. Головна відмінність  у
системі судового перегляду стосується того, суди якого типу — загальні чи 
спеціалізовані адміністративні — розглядають справи. Однак таке розме
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жування не є повним, оскільки в деяких країнах передбачені спеціалізо
вані суди для певних видів справ, у той час як загальні суди розглядають 
більшість апеляцій, а за певних обставин на рішення деяких адміністратив
них судів можна подавати апеляцію до вищих судів загальної юрисдикції.
У системах, в яких загальні суди розглядають адміністративні справи, ви
конання цієї функції може бути доручено адміністративним палатам тих
судів, які  розглядають  головним чином апеляції щодо адміністративних
справ. Хоча спеціалізовані адміністративні суди або палати сприяють роз
витку певного  рівня компетентності серед суддів, характер перегляду,
який здійснюється судами, згідно з зазначеним нижче, переважно не по
в’язаний з існуванням окремих судів.
Більшість  європейських країн мають спеціалізовані адміністративні 
суди, що переглядають рішення органів влади. Ці суди — «спадок» фран
цузької системи та Державної Ради, створені на початку ХІХ ст. та є не
від’ємною частиною правової культури. У континентальних системах апе
ляції на  рішення органів влади  мають  подаватися до адміністративних
судів, до числа яких входять суди першої інстанції та апеляційні суди (у Ні
меччині діє система судів трьох інстанцій). У більшості випадків рішення
найвищого адміністративного суду оскарженню не підлягає. У Сполучено
му Королівстві дещо інша процедура — там апеляції на рішення певних
установ розглядають спеціалізовані адміністративні судові органи, а почат
ковий судовий перегляд здійснюється адміністративною палатою Вищого 
суду. Апеляції на рішення цього суду подаються до звичайних апеляційних
судів.
Усім системам притаманні варіації та винятки. У Німеччині, крім загаль
них адміністративних судів, існують спеціальні суди з розгляду трудових
спорів, справ, що стосуються соціального  забезпечення, та  фінансових
справ, і всі вони займаються питаннями, які по суті належать до адміні
стративного права. У Франції, незважаючи на сильні історичні прецеденти,
пов’язані з діяльністю Державної Ради, існують певні види адміністратив
них справ, які, відповідно до законодавства, повинні розглядатися цивіль
ними або звичайними судами. Питання юрисдикції у Франції вирішується
Трибуналом конфліктів (Tribunal des Conflits), який вирішує, адміністратив
ні чи звичайні суди мають розглядати справу. У Нідерландах апеляції що
до більшості адміністративних справ надходять до Судового департаменту
Державної Ради, в той час, як апеляції щодо справ, які стосуються соціаль
ного забезпечення та перебування на державній службі, розглядаються у
Центральному апеляційному адміністративному суді. У кількох європейських
системах до складу адміністративних судів входять судді-непрофесіонали 
(тобто особи, які не мають юридичної підготовки).
Доступ до судового перегляду. Хоча існують  певні  гарантії права 
на судовий перегляд справи, не завжди зрозуміло, кого слід вважати сто
роною, на яку негативно вплинуло рішення і яка може скористатися цим
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правом. Звичайно, будь-яка сторона, на яку несприятливо вплинуло  рі
шення, тобто яку покарано за порушення, якій було відмовлено у надан
ні ліцензії, або пільги якої скасовано тощо, має право добиватись перегля
ду справи  на іншому рівні. Проте  у випадках адміністративних рішень 
загального застосування, а також тоді, коли окреме рішення випадково 
вплинуло на третю сторону, не завжди зрозуміло, хто має право на оскар
ження рішення.
Європейські системи  демонструють  тенденцію до  загальних правил
щодо оскарження, положення яких поширюються на сторони, «яких це 
стосується» або на «зацікавлені» сторони. Кодекс належного управління га
рантує судовий перегляд будь-якого адміністративного рішення, яке «безпо
середньо впливає» на права та інтереси приватної особи. У принципах РЄ
йдеться про забезпечення можливостей судового перегляду тим «…особам,
яких це стосується і які мають обґрунтовану зацікавленість у процедурі»
(стаття 71(iii)). У стандарті, який застосовується судами Сполученого Ко
ролівства, йдеться про «обґрунтовану зацікавленість»; при цьому мається
на увазі «щось середнє» між особою, яка втручається в чужі справи, та осо
бою, яка має конкретні фінансові або юридичні інтереси. Німецьке право 
обмежує дану категорію лише сторонами, які мають юридичний інтерес,
хоча це положення стосується перевірки адміністративних актів відповід
но до законів Німеччини, а вони зазвичай впливають лише на фізичних
осіб. Нідерландський кодекс обмежує число можливих апелянтів «зацікав
леними сторонами», які визначаються як сторони, на чий інтерес безпосе
редньо вплинуло рішення, про яке йдеться. У Франції категорія «зацікав
лених сторін» для визначення процесуальної правоздатності  найширша,
оскільки згідно з судовими рішеннями до неї належать інтереси морально
го та ідеологічного плану, а також економічні та правові інтереси.
Вичерпність адміністративних правових засобів захисту. Одна 
з найзначніших відмінностей між системами внутрішнього перегляду ор
ганом влади адміністративних рішень стосується того, чи обов’язково та
кий перегляд має передувати оскарженню в судах. У Принципах РЄ ска
зано, що країни можуть встановлювати вимогу проведення внутрішнього 
перегляду перед тим, як скаржникові надається право звернення до суду.
У ст. 22 Практичних аспектів належного управління РЄ визначено, що в 
деяких випадках оскарження рішення до адміністративного органу може 
бути обов’язковим. У Німеччині, Польщі, Нідерландах та США необхідно 
пройти всі інстанції оскарження в межах відповідної установи, перш ніж 
скаржник зможе звернутися до суду (так зване «вичерпання адміністра
«Звіт щодо бажаності підготовки рекомендацій по адміністративним апеляціям»,
Робоча група проектної групи з питань адміністративного права (CJ-DA-GT) 2007 р.

Довідник РЄ, с. 39.

Стаття 77 та коментар, Довідник РЄ, с. 43.

Стаття 22, параграф 2 — «Практичні аспекти належного управління».
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тивних засобів юридичного захисту»), в той час як у Сполученому Королів
стві, Франції та деяких інших країнах цього не вимагається. Деякі країни,
що  розвиваються, з огляду на  недовіру до органів влади, яка історично 
сформувалася серед їх громадян, визнали за доцільне забезпечити прямий 
доступ до судів тим, стосовно кого було прийняте несприятливе рішення.
В Грузії, наприклад, у 2000 р. було прийнято новий закон, який регулює
питання адміністративного процесу; він спочатку не містив вимоги щодо 
вичерпання адміністративних засобів  юридичного  захисту, проте  закон
було змінено в 2005 р. і до нього внесли цю вимогу.
У випадках, коли судова перевірка передбачає повний перегляд спра
ви, у тому числі представлення доказів та оцінку фактів справи і політич
них рішень органу влади, зменшується потреба  у перевірці  початкового 
рішення органом влади. Однак при цьому суди підміняють адміністратив
ний орган в сфері прийняття політичних рішень, орган влади позбавляєть
ся можливості виправити помилку, зроблену на його нижчому щаблі, та
кож зростає завантаженість судів. Хоча контроль рішень органів влади з
боку судів  є важливим, особливо  тих рішень, які стосуються особистих
прав людини, система перегляду рішень адміністративними органами та 
виправлення помилок є так само важливою та може бути більш дієвим та 
менш затратним методом захисту прав особистості.
Призупинення рішення адміністративного органу. Важливим
елементом адміністративної юстиції є захист інтересів сторін, на яких не
гативно впливає рішення влади, при здійсненні ними судового оскарження
такого рішення. Різні країни застосовують при вирішенні цього питання
кілька різних підходів. Деякі рішення органів влади автоматично призу
пиняються в результаті подання апеляції до суду, тоді як для призупинен
ня інших рішень  необхідне клопотання або  звернення до суду. Напри
клад, загальноприйнятою є практика, коли стягнення податків зазвичай 
призупиняється і ставиться в залежність від результатів судового пере
гляду відповідного рішення (хоча при цьому часто нарахування відсотків 
не призупиняється). За інших обставин, таких як призупинення або ска
сування банківських ліцензій та адміністративний арешт активів, призу
пинення рішення ніколи не дозволяється, оскільки це б дало змогу можли
вому порушнику вивести активи, щодо яких приймається відповідне рі
шення.
Втім, у більшості випадків існує можливість звернутись до органу вла
ди чи суду з проханням про призупинення виконання рішення до момен
ту, коли буде прийняте судове рішення. Принципи 73—76 Адміністратив
них принципів  РЄ визначають, що сторона, яка оскаржує рішення, має
«право» клопотати про призупинення або «тимчасовий захист». У них за
значені вимоги щодо процедури, зокрема, вона має бути швидкою, а  за 
надзвичайних обставин таке клопотання може бути задоволене без забез
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печення участі інших зацікавлених осіб. Однак у такій ситуації інші осо
би, інтереси яких зачіпає дана справа, мають право на те, щоб після тако
го призупинення їхні заперечення були розглянуті якомога швидше. Реко
мендації РЄ щодо виконання рішень  у адміністративних справах також 
передбачають, що особа, яка подала апеляцію, повинна мати змогу звер
нутися з клопотанням про призупинення рішення на період до завершен
ня розгляду апеляції у випадку, коли  призупинення не  є автоматичним
відповідно до закону.
Характер перегляду. У системах адміністративної юстиції, в  яких
суд першої інстанції здійснює повний перегляд справи, включаючи пере
вірку та оцінку доказів, існує можливість подання апеляції до суду вищої
інстанції. Згідно з рекомендаціями РЄ щодо судового перегляду повинна 
існувати можливість подати апеляцію на початкові рішення судів до суду
вищої інстанції. Польща змінила свою систему адміністративних судів та 
створила Верховний адміністративний суд, що частково пояснюється ре
акцією на зазначену рекомендацію, а також на рішення ЄСПЛ, які призве
ли до її прийняття. У деяких країнах після того, як суд першої інстанції
ухвалив рішення, забезпечені можливості для повноцінної апеляції, а та
кож для перегляду в касаційному порядку.
Так само національні закони передбачають перегляд окремих видів рі
шень відповідних установ, при  цьому судом не  беруться до  уваги  попе
редні результати розгляду скарги, аргументація та висновки органу (так зва
ний перегляд de-novo), в той час як інші рішення переглядаються судом
виключно на підставі матеріалів розгляду відповідної скарги органом вла
ди, та на основі юридичних аргументів сторони, яка оскаржує рішення,
виходячи з презумпції правильності рішення органу влади. У стандартах
судового перегляду, розроблених РЄ, визначається, що різні системи мо
жуть здійснювати повний перегляд рішення органу влади по суті або пе
регляд, що обмежується питаннями визначення законності рішення.
Ще одна відмінність полягає у визначенні того, яка зі сторін має нести 
тягар доведення чи переконання у ході судового перегляду рішень адміні
стративних органів. У більшості країн цей  тягар лежить  на стороні, яка 
ініціює розгляд справи в суді, тобто майже завжди цією стороною є при
ватна особа. Однак в  Україні  та  деяких інших колишніх соціалістичних
державах тягар доведення правильності свого рішення завжди лежить на 
державі. Метою цього є захист прав приватних осіб з огляду на менші у
порівнянні з владою можливості, проте створює певні процедурні складно
щі щодо оцінки легітимності вимог сторін — приватних осіб.

Розділ I.1.b. Додатку до «Виконання адміністративних та судових рішень у галузі 
адміністративного права», Рекомендація Rec(2003)16, Комітет міністрів РЄ, 15 грудня
2004 р.

Розділ B.4.i. «Судовий перегляд рішень адміністративних органів», Рекомендація
Rec(2004)20, Комітет міністрів РЄ, 9 вересня 2003 р.
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Між країнами існує також інша  значна відмінність  щодо  характеру
розгляду адміністративних справ у суді. Найпростіше її охарактеризува
ти наступним чином: з одного боку — визначення законності рішення, з
іншого  — повний апеляційний  процес, із повторним дослідженням всіх
фактів та змісту (суті) рішення органу влади. При визначенні законності 
суд вивчає процедуру, яку застосував орган влади, а також зміст рішен
ня на відповідність його правовим вимогам конституції, законів та підза
конних актів. Це схоже  на  розгляд касаційної скарги або еквівалентне 
йому, оскільки суд не має права брати до уваги нові факти або оцінюва
ти аргументи  та  політичні  міркування, закладені в основу рішення. На 
противагу першому варіанту існує повний перегляд в апеляційному поряд
ку, в ході якого суд визначає, чи були правильними фактичні висновки 
органу влади, а також його рішення, прийняті в межах дискреційних пов
новажень. Це дає змогу суду замінити первісне рішення органу влади своїм
рішенням.
У Німеччині хоча і не передбачено повного повторного розгляду спра
ви, проте  дозволяється надавати  додаткові  докази. У Сполученому Ко
ролівстві судові органи, створені для розгляду апеляцій щодо адміністра
тивних справ, фактично  здійснюють  повторний  розгляд справи. Вод
ночас  розгляд апеляцій  у судах Сполученого  Королівства обмежується
значно вужчим колом питань, пов’язаних з визначенням того, перевищив 
орган влади свої повноваження, або ж діяв виключно відповідно до своїх
правил. Суд не уповноважений визначати правильність рішення органу
влади.
З іншого боку, адміністративні суди першої інстанції в Німеччині ма
ють право здійснювати повне повторне вивчення справ, винесених на їх
розгляд, у тому числі проводити власне розслідування та збирати нові до
кази. Рішення органу влади при цьому майже не береться до уваги. Пере
гляд справи у судах другої та третьої інстанцій обмежується виключно пи
таннями права. У французькій системі передбачено базовий розгляд фак
тів та питань права в адміністративних судах першої інстанції, хоча такі 
провадження майже завжди проводяться на підставі письмових подань.
Суд як орган, що здійснює дослідження, може зажадати, щоб сторони, в 
тому числі адміністративний орган, надали йому додаткову інформацію та 
відповіді на його запитання. Подальший розгляд у Державній Раді перед
бачає прийняття незалежного рішення урядовим комісаром (commissaire
du gouvernement), який готує рекомендацію, в якій він висловлює підтрим

Різниця між обвинувачувальною системою континентального права та змагаль
ною системою загального права також робить свій внесок. Суди першої інстанції в кон
тинентальній правовій системі є активними учасниками процесу, збирають докази та 
здійснюють допит свідків. Американська модель, за якої державний орган обстоює
свою точку зору, змагаючись проти приватної особи перед нейтральним суддею, зазви
чай відсутня при перегляді справи у першій інстанції судів континентальної системи 
права.
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ку ухвали адміністративного суду або заперечує проти неї (а також може 
висловитися на користь  повернення справи  до суду на  додатковий  роз
гляд). Зазвичай, хоч і не завжди, ця рекомендація приймається Держав
ною Радою. В Іспанії судовий перегляд в адміністративних судах традицій
но обмежувався питаннями законності, проте в останні роки обсяг пере
гляду було дещо розширено. У Польщі судовий перегляд також переважно 
обмежується питаннями визначення законності.
Перегляд рішень органу влади (правил, положень, нормативних
актів та інших загальних рішень). Правові системи виявляють меншу
одностайність, коли йдеться про контроль за рішеннями органів влади, не 
спрямованими на окремих осіб, а призначеними для загального застосу
вання. Такі рішення зазвичай називаються правилами або положеннями,
також щодо них вживаються терміни «підзаконні акти» або «нормативні 
акти». Вони вказують на рішення органів влади, які стосуються певного 
широкого кола осіб, зазвичай з дією на майбутнє. Хоча можна стверджу
вати, що в більшості правових систем існує певна можливість судового пе
регляду таких актів, проте шлях до такого перегляду буває дуже різним.
З іншого боку, відмінності в характері перегляду не настільки значні. Суди 
мають дати відповідь на питання, чи дотримувався орган влади належних
процедур при прийнятті правил, а також чи не виходять ці правила за ме
жі повноважень, наданих йому відповідним законом. На відміну від судо
вого  перегляду індивідуальних адміністративних актів, суди  дуже  рідко 
здійснюють оцінку суті положення або нормативного акта.
Іноді процес створення та контролювання правил та положень вихо
дить з вузького тлумачення того, що належить до сфери «адміністративно
го права». Наприклад, загальні принципи, сформульовані РЄ, не стосуються
ані процесу прийняття підзаконних актів, ані оскарження їх у судах. У ні
мецькому адміністративному праві зазвичай не йдеться про такі акти (які 
іноді перекладаються як «статутні накази»), і в ньому передбачений дуже 
обмежений доступ до судового перегляду, оскільки німецьке адміністра
тивне право зосереджує увагу на адміністративних або індивідуальних ак
тах. Адміністративні суди федеральних земель мають певні повноваження
для перегляду правил земель, але не федеральних актів. З іншого боку, за
конодавство Нідерландів ставиться до нормативних актів так само, як і до 
індивідуальних, коли справа стосується процедурних правил та судово
го перегляду. Так само французьке адміністративне право не встановлює
значної відмінності між індивідуальними та загальними актами, передба
чаючи нагляд за тими й іншими з боку Державної Ради.
Підхід Сполученого Королівства полягає у здійсненні парламентом кон
тролю за новими правилами та положеннями, при цьому він теоретично 

У випадку якщо держава, наприклад Україна, не прийняла закон про нормативні 
акти, який регулює питання створення таких актів, у суду немає відповідних стандар
тів для застосування.
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перевіряє та  затверджує підзаконні акти  («делегована  законотворчість»)
міністерств. Парламентська  перевірка  здійснюється шляхом проведення
консультацій до прийняття акта або розгляду й схвалення акта після його 
прийняття. Оскарження у суді  можливе  лише  тоді, коли стверджується,
що акт прийнято з перевищенням повноважень, наданих законом (ultra
vires); зазвичай суди при цьому не оцінюють конкретний регуляторний акт
по суті.
Виконання судових рішень. Судовий перегляд адміністративних ак
тів може призвести до ухвалення рішення проти приватної сторони, яка по
дала позов, або проти органу влади чи посадовця, який прийняв рішення,
що оскаржується. Обидва аспекти висвітлені РЄ у рекомендації 2003 року.
Виконання стосовно приватних осіб здійснюється відповідно до загальних
правових норм будь-якої держави або  шляхом накладення та стягнення
штрафів, або за допомогою зобов’язуючих актів, таких як судові заборо
ни, які мають на меті примусити виконувати рішення адміністративного 
органу.
Більш проблематично домогтися від державних посадовців виконання
судових рішень, якими  їх власне  рішення було скасоване. Серед систем
адміністративної юстиції існує значна розбіжність щодо концепції відпові
дальності держави або її адміністративних органів перед приватними осо
бами, які  постраждали внаслідок  дій чи  бездіяльності адміністративних
органів. У деяких системах, зокрема в американській, доктрина імунітету
суверена зазвичай унеможливлює позови до органів виконавчої влади та 
посадовців стосовно відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вико
нання ними своїх обов’язків, навіть у випадках, коли суд міг би визнати 
їх неправоту. Натомість  у багатьох європейських системах відповідаль
ність органів влади за шкоду або сплата компенсації вважається ключо
вим механізмом гарантування відповідальності адміністративних органів.
У ст. 79 Принципів РЄ вжито зобов’язуюче формулювання: «Необхідно га
рантувати компенсацію шкоди, спричиненої адміністративним актом або 
неприйняттям такого акта». З коментарів щодо цього принципу стає ясно,
що цій вимозі відповідають індивідуальні позови щодо деліктного право
порушення або порушення умов контракту (legal actions in tort or contract),
проте в  більшості систем передбачено окремі  підстави  для позовів. Слід
зазначити, що між державами існують відмінності щодо міри відповідаль
ності  державних службовців  за  шкоду, нанесену постраждалим особам.
Кодексом належного управління передбачено сплату компенсації органа
ми влади, та  «у випадках, коли  це  є доцільним», подання позовів  проти 
конкретних посадових осіб органів влади.

«Виконання адміністративних та судових рішень у галузі адміністративного пра
ва», Рекомендація Rec(2003)16, Комітет міністрів РЄ, 15 грудня 2004 р.

Довідник РЄ, с. 47.

Стаття 23 — «Компенсація», Кодекс належного управління.
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У Сполученому Королівстві вимога щодо відшкодування шкоди може 
міститися в позові щодо оскарження законності адміністративного акта,
якщо вона поєднується з вимогою щодо іншого засобу судового захисту.
В іншому разі домагатися відшкодування необхідно шляхом подання при
ватного позову. У Німеччині позови щодо відшкодування шкоди слід пода
вати до цивільних судів, і проведення таких процесів зазвичай не вважа
ється функцією адміністративного права. У Франції рішення адміністра
тивних судів і Державної Ради створили значний обсяг судової практики 
у сфері адміністративної відповідальності. За певних обставин зазначена 
практика передбачає компенсацію навіть коли орган влади не визнано від
повідальним. Державна Рада Бельгії може присуджувати відшкодування,
однак лише у надзвичайних випадках та після встановлення вини. У Ні
дерландах постраждалі сторони  можуть  звертатись  до адміністративних
судів для отримання компенсації за спричинену шкоду, якщо вони водно
час вимагають скасування адміністративного акта, або в цивільних судах
після скасування акта адміністративним судом.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Наскільки важливим для органів влади є дотримання відповідних про
цедурних правил? Чи повинен існувати мінімальний перелік правил, яких по
винні дотримуватись всі органи влади?
2. Чому інформування осіб, на права та інтереси яких може вплинути рі
шення, є такою важливою частиною адміністративної юстиції? Чи існують об
ставини, за яких влада не повинна інформувати осіб перед прийняттям рі
шення, яке негативно впливає на їхні права та інтереси?
3. Чи існує необхідність надання особі, на яку негативно вплинуло рішен
ня органу влади, можливості бути вислуханою відповідним органом? Чи буде 
мати значення, яким чином, усно або у письмовій формі, будуть подаватися
заяви від особи?
4. Чому орган влади  зобов’язаний  пояснювати  рішення, яке  негативно 
впливає на  права  та інтереси особи, коли він повідомляє про  таке  рішення
особу, якої воно стосується?
5. Чи  повинна існувати  можливість судового оскарження будь-якого  рі
шення органу влади, прийнятого щодо конкретної особи, якщо таке рішення
негативно впливає на її права та інтереси?
6. Чи потрібні спеціалізовані суди для перегляду рішень органів влади?
7. Чому багато країн вимагають вичерпання приватними особами всіх
засобів  правового  захисту в адміністративному органі  перед зверненням до 
суду?
8. Чи можуть бути призупинені рішення органів влади на час здійснення
судового розгляду щодо них?
9. Чи можуть суди вимагати від органів влади або посадовців відшкоду
вання шкоди, заподіяної приватним особам незаконними адміністративними 
рішеннями?
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Глава 3
Особливості
адміністративної юстиції
в окремих країнах
Скорочений огляд систем адміністративної юстиції деяких країн, що 
наводиться у цій главі, необхідний для розуміння системи адміністратив
ної юстиції України. Спочатку подано опис основних західноєвропейських
систем, а також системи, притаманній США, після чого досліджуються кіль
ка країн колишнього соціалістичного табору. В кінці глави відомості про 
судові системи означених країн подано у вигляді таблиць. Метою цього є
надання уявлення про те, яким чином різні країни з різними правовими 
системами виробили способи забезпечення підзвітності органів влади. Це 
також  повинно  продемонструвати, що основоположні  принципи адміні
стративної юстиції, які існують в усіх країнах, є подібними.
Сполучені Штати Америки. Загальна структура національного адмі
ністративного права в США ґрунтується на конституційному розмежуванні 
трьох гілок влади та їх повноважень. Конгрес ухвалює закони, що вимага
ють від виконавчої гілки виконання певних заходів. Законність здійснен
ня цих повноважень підлягає перегляду спочатку у межах самої установи,
а потім у судах. Межі повноважень органів виконавчої влади визначаються
Конституцією, конкретними актами Конгресу та Законом про адміністра
тивну процедуру. Зазвичай судовий перегляд здійснюється федеральними 
судами загальної юрисдикції. Якщо до цієї загальної картини придивляти
ся уважніше, то в ній можна знайти велику кількість важливих етапів, мо
ментів та винятків, але саме таке уявлення в цілому має більшість поінфор
мованих американців про систему адміністративного права.
Проте для цілей порівняння ця спрощена картина не така корисна, як 
більш детальне  розуміння. Проілюструємо  це  твердження за  допомогою
двох ключових прикладів. По-перше, з огляду на  федеральний  характер
уряду США, в різних штатах існує загалом 50 різних режимів адміністра
тивного права, причому в багатьох із них масштаб органів влади прита
манний країнам, що  розвиваються, а  не  національній системі, що  має
спрямовувати зусилля на задоволення інтересів 300 мільйонів людей. У шта
тах до контролювання дій адміністративних органів існує велика кількість 
підходів, які пропонують різні моделі законодавчого і судового нагляду та 
обмежень.
Другий  приклад, що ставить  під сумнів корисність спрощеної моде
лі, — існування в США спеціалізованих судів, які займаються питаннями 
адміністративного права. Хоча на те, що судовий перегляд здійснюють су
ди  загальної юрисдикції, часто вказують  як  на  головну відмінність  між 
американською та європейськими системами, у США дедалі частіше вико
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ристовуються спеціалізовані суди для вирішення складних або спеціалізо
ваних позовів. До числа цих судів належать Суд з питань оподаткування
(Tax Court) і  Суд з питань  міжнародної торгівлі  (Court of International
Trade), спеціалізовані суди на рівні федеральних судових округів, що здій
снюють перегляд адміністративних рішень певних органів влади, а також 
Федеральний окружний апеляційний суд (Court of Appeals for the Federal
Circuit) і Суд з розгляду апеляцій ветеранів (Court of Veterans Appeals) —
спеціалізовані суди другої інстанції, створені для здійснення судового пе
регляду певних адміністративних справ.
Таким чином, американську модель було б точніше назвати американ
ськими «моделями», які мають набагато більше спільного з європейськими 
системами, ніж це може здатися на перший погляд, і які пропонують знач
ний обсяг різноманітного досвіду, котрий може виявитися дуже корисним
для країн, що розвиваються, яким потрібна допомога у створенні власної
унікальної системи.
Німеччина. Система німецької адміністративної юстиції характери
зується чітким розмежуванням повноважень та балансу влади між феде
ральним урядом та землями. Існуюча структура ієрархічна за своїм харак
тером, йдучи від конституційних положень до загальних адміністративних
законів і нормативних актів конкретних установ або законодавства з кон
кретних питань. Конституцією передбачений розподіл повноважень між за
конодавчою, виконавчою та судовою гілками влади, причому судова гілка 
уповноважена приймати рішення щодо конституційності законодавства,
а також щодо того, чи узгоджується акт виконавчої влади з намірами за
конодавців. Німецька влада має федеральний характер, коли землі (тобто 
окремі суб’єкти федерації) наділені значним обсягом адміністративних пов
новажень, хоча значна частина їхніх повноважень пов’язана з реалізацією
федеральних законодавчих актів, а не власного законодавства.
У Німеччині адміністративні акти вимагають конкретного обґрунту
вання з посиланням на  закон. Адміністративні органи керуються двома 
принципами. Згідно  з першим жоден адміністративний акт не  повинен
суперечити  законові; згідно  з другим — для реалізації адміністративних
повноважень необхідна конкретна законна підстава. Отже, залишається
мало  місця для дій влади, які  не  мають  переконливого обґрунтування в 
конкретному законі. Визначення «законності» адміністративних актів є го
ловною метою процесу перегляду. Адміністративно-процесуальний кодекс 
1976 р. є найважливішим при визначенні законності, в той час як інші за
кони, включно з Основним Законом 1949 р., складають повну систему для
прийняття рішень  у галузі адміністративного  права. Закони  та  рішення
З інформацією щодо судоустрою держав—членів ЄС можна ознайомитися на офі
ційному веб-сайті Асоціації Державних Рад та верховних адміністративних судових орга
нів ЄС [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.juradmin.eu/en/eurtour/
eurtour_en.lasso
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ЄС також створюють підґрунтя для визначення законності адміністратив
них актів.
Спеціалізовані адміністративні суди, що мають повноваження скасо
вувати рішення органів влади, існують у Німеччині ще з ХІХ ст., і сучасна 
система зберігає цю правову традицію. Втім існують також спеціалізовані 
податкові суди, суди з розгляду фінансових справ та суди з розгляду справ,
пов’язаних з соціальним забезпеченням, до юрисдикції яких віднесено пи
тання, що вважаються «адміністративними» у більшості інших країн.
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.
У Сполученому Королівстві адміністративне право значно відрізняється за 
своєю специфікою від адміністративного права США, а також більшості 
країн Європи. Воно важливе і тому, що становить частину правових си
стем колишніх британських колоній, і тому, що способи його застосування
схожі на ті, які характерні для режимів адміністративного права, створе
них за інших умов. У Сполученому Королівстві немає писаної конституції,
яка б визначала основні повноваження органів влади, а також, принаймні 
теоретично, не існує формального розмежування гілок влади, оскільки Пар
ламент є найвищою владою при вирішенні правових питань та питань уря
дування. Парламент має повноваження змінювати  будь-який  ухвалений 
ним самим закон, у тому числі будь-які правила, зміна яких в інших краї
нах може вимагати особливих процедур, таких як внесення змін до консти
туції. «Виконавча» гілка влади в цій парламентській системі складається
з міністрів, які належать до правлячої партії, тобто тієї, що має більшість 
у парламенті, і таким чином поєднують адміністративні повноваження та 
законодавчі. Це має особливе значення для прийняття підзаконних актів,
таких як правила або положення, оскільки парламент, делегуючи повнова
ження міністрові, фактично передає їх своєму членові, забезпечуючи йому
більший простір для дій на власний розсуд порівняно з тим, що вважалося
б нормою у державах, де існує розподіл між виконавчою та законодавчою
гілками влади.
Попри верховенство парламенту у Сполученому Королівстві також іс
нує історична традиція здійснення судами нагляду за тим, чи не виходять 
дії виконавчої влади за межі її повноважень. Теоретично, коли суди обме
жують дії виконавчої влади, вони втілюють волю парламенту, заявляючи,
що відповідна дія (рішення) прийнята з перевищенням наданих законо
давством повноважень  (ultra vires). Таким чином, суди відокремлені від
виконавчих функцій уряду, однак у галузі адміністративного права вони 
реалізують верховенство парламенту.
Зазначені концептуальні відмінності видаються доволі нечіткими при 
їх практичному застосуванні в сфері урядування, особливо у порівнянні з
іншими  європейськими країнами. Парламент прийняв  загальні  закони,
які визначають адміністративні процедури, і спеціальні закони, які перед
бачають специфічні  процедури, у тому числі  щодо апеляцій  на  рішення
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органів влади, а також створив різноманітні адміністративні та судові ор
гани. Крім того, Сполучене Королівство як член ЄС має виконувати рішен
ня різних органів — складових частин механізму ЄС, які накладають зов
нішні обмеження на верховенство парламенту в деяких галузях, пов’яза
них з адміністративним правом.
Франція. У Франції галузь адміністративного  права  ширша, ніж  у
будь-якій країні з числа тих, чиї системи тут розглянуто. Історично сфор
мувалося визначене розмежування між публічним та приватним правом,
причому поняття «публічного права» було широким та недостатньо чітким.
Створена у 1799 р. Державна Рада здійснювала судовий нагляд (а також 
надавала органам управління юридичну допомогу та слугувала дорадчим
органом) щодо меж повноважень державної влади за різних систем уря
дування та конституцій. Сукупність рішень Державної Ради  є джерелом
значної частини «адміністративного права» Франції. Цей підхід є достат
ньо знайомим для більшості юристів загального права в США та Сполу
ченому Королівстві. На сьогодні існують  підпорядковані  Державній  Раді 
адміністративні суди першої та апеляційної інстанцій, а також Трибунал
конфліктів, що визначає, які суди мають вирішувати спір — приватнопра
вові, адміністративні чи публічно-правові.
Крім того, в нинішній французькій конституції адміністративне право 
представлене в дещо іншому контексті, оскільки вона не обмежує законо
творчість парламентом. Натомість Президентові Франції надано повнова
ження видавати укази та постанови в тих сферах, які не віднесені до ви
ключної компетенції парламенту. Таким чином, на відміну від більшості 
інших систем, законодавча гілка влади не є єдиним джерелом «законів»,
що їх має реалізовувати виконавча влада.
Конституційні межі діяльності Державної Ради та її компетенції вирі
шувати, чи вийшли дії уряду за межі його законних повноважень, також 
дещо інші. Хоча головним джерелом є Конституція 1958 р., до конститу
ційного регулювання належить революційна Декларація прав людини та 
громадянина 1789 р., а також преамбула до Конституції 1946 р. Крім то
го, фундаментальні принципи, вказані в Конституції 1946 р., і визнані в 
законах республіки, забезпечують підстави для скасування актів органів 
влади. Як і у випадку будь-якої іншої держави—члена ЄС, право ЄС ста
новить додатковий рівень контролю за діями органів виконавчої влади.
Австрія. Австрія має один з найстаріших та найстабільніших адміні
стративно-правових режимів у Європі, що бере свій початок з ХІХ ст. В її
адміністративно-процесуальному кодексі виписані  процедури  розгляду
спорів як на рівні федеральних органів влади, так і на рівні органів влади 
окремих суб’єктів федерації (земель). Апеляції на рішення цих початкових
інстанцій слід подавати до адміністративних трибуналів — або незалеж
них, або таких, що функціонують як вищий підрозділ органу влади. Пред
метом провадження в цих трибуналах може бути повторний розгляд фак
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тичних висновків органу першої інстанції, а також скарги щодо недотри
мання законів або процедур. Існуючий адміністративний суд складається
з однієї інстанції та розглядає апеляції на рішення адміністративних три
буналів. Законодавство Австрії дозволяє подання апеляцій до цього суду
лише після закінчення розгляду апеляції на рівні адміністративних трибу
налів (тобто якщо вичерпані заходи адміністративно-правового захисту).
Розгляд апеляцій адміністративними трибуналами задовольняє вимогу
ст. 6 Конвенції щодо необхідності розгляду адміністративних справ у двох
інстанціях, хоча в Австрії й обговорюється доцільність заснування адміні
стративного суду першої інстанції, який розглядав би скарги на початко
вій стадії. До юрисдикції Конституційного суду належать конфлікти між 
загальними судами та адміністративними трибуналами або адміністратив
ним судом, а також спори між ним самим та адміністративним судом.
Австрія має узгоджений та вичерпний перелік законів, що регулюють 
питання адміністративної юстиції в країні. Ці закони було переглянуто та 
повторно запроваджено в 1991 р.; до їх числа належать: Вступний акт до 
законів про адміністративну процедуру; Загальний закон про адміністра
тивну процедуру; Закон про адміністративні покарання та Закон про ви
конання рішень адміністративних органів. До Закону про адміністратив
ний суд було внесено зміни у 1985 р. У зазначених законах дуже детально 
виписані порядок розгляду справ, перегляду рішень суду та забезпечення
виконання рішень.
Інші країни. У розглянутих вище п’яти системах запропоновано різні 
підходи до адміністративного права, які згодом були використані багатьма 
країнами, які здійснювали радикальне реформування своїх систем адміні
стративної юстиції. Інші держави також заслуговують на увагу, оскільки 
вони справляли відповідний вплив і також можуть слугувати прикладом.
Нідерланди  нещодавно  розпочали  широкомасштабний  перегляд адміні
стративного права, затвердивши у 1994 р. новий, всеохоплюючий кодекс,
який  був використаний  як  модель  під час  проведення реформ у деяких
країнах, що розвиваються. У цьому кодексі визнано правомірність як пи
саних, так і неписаних принципів права при вирішенні питань щодо «за
конності» адміністративних дій, проте в нього внесено неписані до цього 
елементи того, що називається «належне управління». Крім того, кодексом
встановлено однорідні  процедури в  рамках здійснення урядом функцій,
пов’язаних з прийняттям адміністративних актів; це дало змогу скасувати 
низку спеціальних адміністративних законів. Бельгія має найвиразнішу
континентальну традицію судового  перегляду адміністративних рішень 
звичайними судами, проте в ній також створені адміністративні трибуна
ли, які  є частиною виконавчої влади, і в  тому числі  державна  рада, що 
має повноваження скасовувати адміністративні рішення.
Нещодавно реформовані адміністративно-правові режими. Упро
довж останніх 20 років країни, що створили нові, демократичні установи,
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відмовившись від соціалістичних правових систем, кардинально реформу
вали свої адміністративно-правові  режими. Нижче йтиметься про кіль
ка країн, які розробили нові або переглянули старі процедури, пов’язані з
прийняттям рішень державними органами, та активним судовим перегля
дом цих рішень.
Польща. Польща продовжує використовувати Закон 1960 р. про адміні
стративну процедуру, до якого були внесені суттєві зміни з метою приведен
ня його у відповідність до нових концепцій відповідальності адміністратив
них органів. Кодекс містить детальні положення щодо прийняття початко
вих адміністративних рішень та оскарження їх у вищих органах влади.
У 2004 р., у результаті зміни Конституції Польщі було створено Верхов
ний адміністративний суд, призначення якого — розглядати апеляції на 
рішення адміністративних судів першої інстанції. Перед тим існувала ли
ше одна інстанція адміністративних судів. Новий Верховний адміністра
тивний суд є судом найвищої інстанції щодо адміністративних справ, хо
ча з деяких питань він може звернутись до Конституційного суду за кон
сультаційними висновками.
Роль судів першої інстанції при розгляді справ у Польщі зводиться до 
визначення законності рішення адміністративного органу. З метою забез
печення ефективного вирішення справ створено посередницьку службу і 
передбачено спрощений процес розгляду. У більшості випадків, перш ніж 
подавати скаргу до суду, потрібно оскаржити початкове рішення в органі 
влади, який його ухвалив, і отримати від нього остаточне рішення. Під час 
розгляду скарги суд аналізує головним чином не фактичні обставини спра
ви, а питання правильності дотримання процедур та наявності правових
підстав для винесення рішення. На заключному етапі Верховний адмініс
тративний суд розглядає відповідність рішення суду першої інстанції юри
дичним стандартам, рідко надаючи оцінку фактичним обставинам справи.
Угорщина. Система адміністративної юстиції Угорщини  продовжує
функціонувати так, як це відбувалося впродовж десятиліть. Попри розмо
ви про необхідність реформування, не було внесено жодної значної зміни.
В країні не існує окремих адміністративних судів, хоча у Верховному суді 
існує адміністративний відділ, а  у місцевих судах діють адміністративні 
палати. Скарги на рішення адміністративних органів мають подаватися
до місцевих — окружних або міських — судів. Зазвичай скаргу можна по
давати лише на остаточне рішення по суті справи, тож перш ніж зверта
тися до суду для перегляду рішення, необхідно вичерпати усі можливості 
оскарження у відповідному адміністративному органі.
Справа розглядається судом відповідно до загальних положень цивіль
ного  процесуального  права, зосереджуючи основну увагу на  законності 
тих аспектів рішення, про які йдеться в скарзі. Суд майже не вивчає фак
ти справи. За винятком окремих зазначених у законі випадків, рішення
суду першої інстанції не підлягає оскарженню, хоча передбачена можли
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вість перевірки законності такого рішення. Дозволені законом апеляції роз
глядає адміністративний відділ Апеляційного суду. Верховний суд може 
здійснювати перегляд остаточних рішень в адміністративних справах, якщо 
існують порушення закону або сумніви щодо однорідності судової практи
ки чи узгодженості рішень Верховного суду.
Було проведено кілька досліджень та зроблено спроби проведення трьох
реформ адміністративної юстиції в Угорщині, в тому числі шляхом прий
няття нового адміністративно-процесуального закону, який має прийти на 
зміну законові від 1957 р., до якого було внесено численні поправки, ухва
лення окремого закону щодо судової процедури розгляду апеляцій на адмі
ністративні рішення і створення нового адміністративного суду. Обгово
рення цих пропозицій триває.
Болгарія. Болгарія нещодавно  затвердила  (у грудні  2006 р.) новий,
всеохоплюючий  Адміністративно-процесуальний кодекс і  нині  запрова
джує систему адміністративних судів першої інстанції в рамках заходів,
пов’язаних зі вступом країни до ЄС. Скарги на рішення адміністративних
органів можна подавати до адміністративних судів незалежно від того, чи 
було оскаржене рішення на вищому щаблі адміністративного органу, який 
його  ухвалив. Адміністративний суд може  заново  дослідити обставини 
справи, які були винесені на розгляд органу влади, і, крім того, має право 
взяти до уваги нову інформацію. На рішення адміністративних судів мож
на подавати касаційні скарги до Верховного адміністративного суду, який 
в окремих обмежених випадках може розглядати також і апеляції.
Новий Адміністративно-процесуальний кодекс є достатньо деталізованим
документом, який розроблявся впродовж кількох років. У ньому визначено 
різні типи адміністративних актів, у тому числі індивідуальні та загальні 
рішення, а також нормативні акти. У новому Кодексі також визначено поря
док підготовки таких актів, а також оскарження їх на вищому щаблі адміні
стративного органу та в судах. Новим законом також було визначено роль 
прокуратури, якій було надано значні повноваження щодо відкриття прова
джень та втручання у справи, які розглядаються органом влади чи судом.
Словенія. Словенія має один адміністративний суд, який  розглядає
майже всі скарги на рішення адміністративних органів. На його рішення
можна подавати касаційні скарги та апеляції до Верховного суду. Закон
про адміністративні спори, ухвалений в 1997 р. регулює порядок здійснен
ня судочинства, в той час, як Закон про адміністративні процедури, ухва
лений в 1999 р. — дії адміністративних органів. Якщо законом не перед
бачено іншого порядку, особа, яка оскаржує рішення адміністративного 
органу, повинна спочатку звернутися з апеляцією до другої інстанції в рам
ках адміністративного органу, і лише потім може подати скаргу до адміні
стративного суду.
Адміністративний суд не бере до уваги нових доказів, якщо обставини 
справи скаржника розглядалися під час провадження в адміністративно
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му органі. Суд досліджує питання про те, чи дотримувався адміністратив
ний орган встановленого  порядку, чи  мав він повноваження розглядати 
справу і чи відповідає дане рішення його призначенню. Суди не можуть 
замінювати своїм рішенням рішення адміністративного органу, якщо адмі
ністративний орган діяв у межах власних дискреційних повноважень. Вер
ховний суд розглядає апеляцію лише з точки зору відповідності оскаржу
ваного рішення законові, крім випадків, коли адміністративний суд брав 
до уваги нові докази. У деяких обмежених випадках Верховний суд може 
врахувати докази, що були неправомірно нерозглянуті адміністративним
судом першої інстанції. Якщо це доцільно з точки зору захисту суспільних
інтересів, в провадженні на боці будь-якої зі сторін може взяти участь дер
жавний захисник або інший представник влади, призначений судом.
Верховний суд є судом першої інстанції стосовно виборчих спорів, по
зовів, поданих радою суддів або радою персоналу стосовно суддів чи про
курорів, а  також стосовно оскарження деяких державних регуляторних
документів.
Литва. Адміністративна юстиція в Литві регулюється головним чином
Законом про публічну адміністрацію та Законом про адміністративні про
вадження; обидва були прийняті у 1999 р. У той самий період державою
була створена нова система у складі п’яти регіональних адміністративних
судів, а також міських, регіональних та національної комісії з вирішення
адміністративних спорів. У 2001 р. у Литві було створено Верховний адмі
ністративний суд.
Діяльність органів влади регулюється Законом про публічну адміністра
цію, в якому виписано процедури прийняття адміністративних актів. До 
числа таких процедур належать ті, що стосуються подання клопотань, роз
гляду доказів та винесення рішень. У законі відсутні положення щодо оскар
ження рішення на вищому щаблі адміністративного органу. Апеляції на 
несприятливі рішення адміністративних органів можна подавати до комі
сій з вирішення адміністративних спорів (для вирішення питання без по
дання скарги до суду), або безпосередньо до одного з п’яти регіональних
адміністративних судів.
Провадження в цих судах нагадує процес розгляду цивільних справ,
коли  для прийняття рішення судом досліджуються як  правові  питання,
так і фактичні обставини справи, а також усі необхідні докази. Апеляції
на ці рішення подаються до Верховного адміністративного суду, який роз
глядає їх як повноцінні апеляції. У Литві не передбачено перегляду адміні
стративних рішень у касаційному порядку. Верховний адміністративний 
суд також виступає як суд першої інстанції при розгляді деяких справ, по
в’язаних з виборами, при оскарженні адміністративних актів регуляторно
го характеру головних державних адміністративних органів та в деяких
інших випадках. Суд також зобов’язаний забезпечувати однакове застосу
вання та  тлумачення законів  регіональними адміністративними судами.
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Латвія. Новий Закон Латвії про адміністративну процедуру був ухва
лений у 2001 р., а набрав чинності у 2003 р. Відповідно до зазначеного за
кону в лютому 2004 р. у країні було запроваджено нову трирівневу систему
адміністративних судів. Новий закон доволі багатоплановий: він регулює
як дії адміністративних органів, так і питання судового перегляду їхніх дій.
Виписані процедури, що стосуються процесу прийняття індивідуаль
них адміністративних актів у адміністративних органах, а також процеду
ри, пов’язані з оскарженням рішень на вищих щаблях адміністрації. Перед
поданням скарги до суду необхідно оскаржити рішення в самому адміні
стративному органі, за винятком випадків, коли у відповідному органі від
сутня вища інстанція; тоді апеляцію можна подавати одразу до суду.
Адміністративні суди першої інстанції розглядають апеляції на основі 
власної оцінки правових та фактичних обставин, проводячи слухання, на 
яких сторони наводять свої аргументи і, за необхідності, заслуховуються
висновки експертів. При розгляді апеляції адміністративні апеляційні су
ди можуть також брати до уваги докази; вони повинні дослідити всі пра
вові  питання та  фактичні обставини. Адміністративно-правовий відділ
Верховного суду Латвії розглядає касаційні скарги на рішення адміністра
тивних апеляційних судів.
Естонія. В основу Закону про адміністративну процедуру, прийнято
го в Естонії в 2002 р., яким було встановлено стандарти, пов’язані з оскар
женням індивідуальних адміністративних актів, було  покладено  модель,
дуже схожу на німецьку. Того ж року в країні було ухвалено Закон про аль
тернативне виконання та сплату штрафів, а також Закон про відповідаль
ність держави, метою яких була уніфікація виконання рішень адміністра
тивних органів і визначення відповідальності держави за порушення прав 
громадян. У Законі про адміністративну процедуру визначено порядок роз
гляду скарг на рішення адміністративних органів та закріплено права осіб
на оскарження рішень органів влади, справедливий розгляд справи та отри
мання обґрунтування будь-якого рішення. У законі також визначено про
цедуру подання апеляції до вищого адміністративного органу або безпосе
редньо до судів.
У 2001 р. було проведено реформу адміністративних судів, відповідно 
до нового Кодексу адміністративного судочинства. В результаті було ство
рено чотири адміністративні суди першої інстанції, які не мають юрисдик
ції стосовно адміністративних правопорушень, і чітко визначено їхні пов
новаження щодо «справжніх» адміністративних рішень органів влади. Суди 
розглядають усі аспекти скарги, досліджуючи під час слухання справи всі 
представлені докази. Апеляції на рішення адміністративних судів подають
ся до двох з трьох регіональних окружних судів, що мають адміністратив
ні палати. Вони аналізують фактичні обставини справи та правові підста
ви  рішення, беручи  до  уваги в  разі  необхідності  нові  докази. Касаційні 
скарги на ці рішення розглядає адміністративна палата Верховного суду.
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ɉɪɹɦɚ ɤɚɫɚɰɿɹ

ȼɢɳɿ ɫɭɞɢ ɡɟɦɟɥɶ

(ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ
ɛɟɡɩɟɤɨɸ)

ɋɭɞɢ ɡɟɦɟɥɶ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ,
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɇɿɫɰɟɜɿ ɫɭɞɢ

Ʉɚɫɚɰɿɹ, ɩɪɹɦɚ ɤɚɫɚɰɿɹ

Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ,
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ (ɪɿɲɟɧɧɹ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ
ɫɭɞɭ ɳɨɞɨ ɩɨɡɨɜɿɜ ɩɪɨ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɟɱɢɧɧɨɫɬɿ ɚɤɬɿɜ)

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ ɫɭɞ

ɋɩɨɪɢ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
(ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ
ɩɨɡɨɜɿɜ ɩɪɨ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜ)

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ
ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɫɭɞ

Ʉɚɫɚɰɿɹ, ɚɩɟɥɹɰɿɹ
Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ
ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɫɭɞ

Ɍɪɭɞɨɜɿ ɫɭɞɢ

ɉɪɹɦɚ ɤɚɫɚɰɿɹ

(ɰɢɜɿɥɶɧɿ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ)

Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɞ

(ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ)

ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɫɭɞɢ ɡɟɦɟɥɶ
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ɍɪɭɞɨɜɿ ɫɭɞɢ
ɡɟɦɟɥɶ
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɫɭɞɢ
ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɍɪɭɞɨɜɿ
ɫɭɞɢ
ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

ɉɪɹɦɚ ɤɚɫɚɰɿɹ

ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɭɞɢ

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɫɭɞɢ

Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɭɞ

(ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ,
ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɲɬɪɚɮɿɜ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ)

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ
ɫɭɞɢ

Ʉɚɫɚɰɿɹ

Ɂɜɢɱɚɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ,
ɫɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ

Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ,
ɫɭɞ 1-ʀ ɬɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ,
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ ɳɨɞɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɫɩɪɚɜ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɞ

(ɩɭɛɥɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ,
ɩɪɹɦɨ ɧɟ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɫɭɞɿɜ)

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ

Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɫɤɚɪɝɢ, ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɢ. Ɂɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ,
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ ɫɤɚɪɝɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɸ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ʀʀ ɛɭɥɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɨ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦɢ ɫɭɞɚɦɢ.
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ ɫɤɚɪɝɚ ɦɨɠɟ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɬɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ
ɥɢɲɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɦ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦ ɩɪɚɜɚɦ

Ʉɚɫɚɰɿɹ
Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ʉɚɫɚɰɿɹ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ʉɚɫɚɰɿɹ
Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ,
ɫɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

ȼɢɳɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ
ɫɭɞɢ

Ʉɚɫɚɰɿɹ
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ,
ɫɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ
ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ
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Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɋɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ
Глава 3. Особливості адміністративної юстиції в окремих країнах
ɉɪɹɦɚ ɤɚɫɚɰɿɹ

«ɋɬɪɢɛɤɨɩɨɞɿɛɧɚ» ɚɩɟɥɹɰɿɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɩɪɚɜɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɋɭɞ ɥɨɪɞɚ-ɤɚɧɰɥɟɪɚ

ɋɭɞ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ,
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

ȼɿɞɞɿɥ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ’ʀ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ (ɰɢɜɿɥɶɧɿ ɬɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɩɪɚɜɢ)

ɐɢɜɿɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ

ȼɢɫɨɤɢɣ ɫɭɞ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ

Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ

ɋɭɞ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɨʀ
ɥɚɜɢ
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ
ɫɭɞ
ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ

(ɞɪɿɛɧɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ)

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɇɚɝɿɫɬɪɚɬɫɶɤɿ ɫɭɞɢ

(ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ)

ɋɭɞ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ,
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

ɋɭɞ ɤɨɪɨɧɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ/ɩɟɪɟɝɥɹɞ
(ɧɟ ɧɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɠɭɪɿ)

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ (ɧɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɠɭɪɿ)

(ɰɢɜɿɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ)

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

ɋɭɞɢ ɝɪɚɮɫɬɜ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ (ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ)

ɋɭɞ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ (ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɚɩɟɥɹɰɿɸ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɉɚɥɚɬɨɸ ɥɨɪɞɿɜ, ɚɛɨ ɧɢɠɱɢɦ ɫɭɞɨɦ)

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɤɚɫɚɰɿɹ

120

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɉɚɥɚɬɚ ɥɨɪɞɿɜ

ɋɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɋɩɨɥɭɱɟɧɨɝɨ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ (Ⱥɧɝɥɿɹ ɬɚ ɍɟɥɶɫ)
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ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɪɨɤ –
12-ɦɿɫɹɱɧɟ ɭɜ’ɹɡɧɟɧɧɹ); ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɳɨɞɨ
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ)

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ (ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɞɪɿɛɧɢɯ

Ɋɚɣɨɧɧɿ ɫɭɞɢ

(ɳɨɞɨ ɪɿɲɟɧɶ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɫɭɞɿɜ)

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

(ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɫɿɯ ɩɿɞɫɭɞɧɢɯ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɠɭɪɿ
(ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɫɩɪɚɜ ɩɪɨ ɝɟɧɨɰɢɞ, ɜɛɢɜɫɬɜɨ,
ɡʉɜɚɥɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ);
ɲɢɪɨɤɚ ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɬɚ ɫɩɪɚɜ
ɩɪɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ)

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɉɤɪɭɠɧɿ ɫɭɞɢ

ȼɢɤɥɸɱɧɚ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ
Ɇɚɽ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦ ɚɤɬ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ

ɋɭɞ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ,
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

ȼɢɫɨɤɢɣ ɫɭɞ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɚɜɚ (ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɞɨɡɜɿɥ)

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ (ɰɢɜɿɥɶɧɿ
ɫɩɪɚɜɢ)

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɋɭɞ

ɋɭɞ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ (ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ)

(ɧɚɣɫɟɪɣɨɡɧɿɲɿ ɡɥɨɱɢɧɢ)

ȼɢɫɨɤɢɣ ɫɭɞ –
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɫɭɞ

ɋɭɞ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɚɜɚ (ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɞɨɡɜɿɥ)

ɋɭɞ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

(ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɩɪɚɜɢ
ɳɨɞɨ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ)

ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɫɭɞ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɋɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ȱɪɥɚɧɞɿʀ
Глава 3. Особливості адміністративної юстиції в окремих країнах

ɉɨɥɿɰɟɣɫɶɤɢɣ
ɬɪɢɛɭɧɚɥ

Ɍɪɢɛɭɧɚɥ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ
ɋɩɨɪɢ ɳɨɞɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶ

ɋɩɨɪɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ

Ɍɪɢɛɭɧɚɥ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ

Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ
ɬɪɢɛɭɧɚɥ

ɋɭɞɞɹ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ
ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ
Ⱦɪɿɛɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ,
ɫɤɨɽɧɿ ɦɚɥɨɥɿɬɧɿɦɢ

ɋɭɞ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ
ɉɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ
ɡɥɨɱɢɧɢ, ɫɤɨɽɧɿ ɩɿɞɥɿɬɤɚɦɢ
ɭ ɜɿɰɿ ɞɨ 16 ɪɨɤɿɜ

ȼɢʀɡɧɢɣ ɫɭɞ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ
Ɂɥɨɱɢɧɢ,
ɫɤɨɽɧɿ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɦɢ
ɭ ɜɿɰɿ ɫɬɚɪɲɟ 16 ɪɨɤɿɜ

ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ
ɬɪɢɛɭɧɚɥ

ȼɢʀɡɧɢɣ
ɫɭɞ

Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ
ɫɭɞɢ

ɋɭɞɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ

ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɭɞɢ

ɋɭɞɢ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɫɭɞ

Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɫɭɞɢ

ɇɟɨɫɤɚɪɠɭɜɚɧɿ
ɫɭɞɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ

Ɋɚɣɨɧɧɿ ɫɭɞɢ

Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ
ɫɭɞɢ

ɐɢɜɿɥɶɧɿ ɫɭɞɢ

Ʉɚɫɚɰɿɹ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ
ɫɭɞɢ
ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ,
ɫɭɞ 1-ʀ ɬɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿɣ,
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ (ɭ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ)

Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɪɚɞɚ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ

Ʉɨɧɮɥɿɤɬɢ ɳɨɞɨ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɦɿɠ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ
ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɭɞɚɦɢ

ɋɭɞ ɳɨɞɨ ɫɩɨɪɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿ
(Ɍɪɢɛɭɧɚɥ ɡ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ)

Ʉɚɫɚɰɿɹ

Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ Ɋɚɞɚ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɚɛɨ ɡɚ ɜɥɚɫɧɨɸ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
(ɞɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɭ, ɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɛɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ),
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɿɜ ɬɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ

Ʉɚɫɚɰɿɹ
Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

122

ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ
ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɋɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ
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Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ (ɜɢɧɹɬɤɨɜɿ ɜɢɩɚɞɤɢ)

123

ɉɟɪɟɝɥɹɞ

ɋɭɞ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ

ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɫɭɞ

Ɂɜɢɱɚɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

ȼɢɳɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ
ɫɭɞɢ

ɉɟɪɟɝɥɹɞ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ,
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

(ɞɪɿɛɧɿ ɰɢɜɿɥɶɧɿ ɩɨɡɨɜɢ,
ɞɪɿɛɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ,
ɫɿɦɟɣɧɿ ɫɩɪɚɜɢ, ɫɩɪɚɜɢ
ɳɨɞɨ ɨɪɟɧɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ)

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɋɚɣɨɧɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɉɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ
ɡɚɤɨɧɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɦɨɠɟ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɬɚ ɫɤɚɫɨɜɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ.
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɨɫɤɚɪɠɟɧɟ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɿ ɧɚ ɬɿɣ
ɩɿɞɫɬɚɜɿ, ɳɨ ɰɟ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɨɪɭɲɭɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɫɤɚɪɠɧɢɤɚ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ
ɫɭɞ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɇɟɡɚɥɟɠɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ
ɤɨɥɟɝɿʀ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɿ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ,
ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɹɤ ɫɭɞɢ ɩɟɪɲɨʀ
ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ
ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ

ɇɟɡɚɥɟɠɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɚ
ɤɨɥɟɝɿɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɪɢɬɭɥɤɭ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɢɣ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ,
ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɩɪɚɜɢ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ
ɩɪɢɬɭɥɤɭ

ɉɭɛɥɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɋɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

6) ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɳɨɞɨ
ɿɦɩɿɱɦɟɧɬɭ

5) ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸ ɭ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ;

4) ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸ ɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɨɡɨɜɚɦɢ ɩɪɨɬɢ
ɮɟɞɟɪɚɰɿʀ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɲɬɚɬɭ ɱɢ
ɝɪɨɦɚɞɢ;

3) ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɣ;

2) ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɧɨɪɦ. ɋɭɞɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ
ɜɢɧɨɫɢɬɢ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɫɭɞɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɫɬɿ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɢɯ ɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɶ;

1) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ
ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɨɪɝɚɧɭ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɨɫɤɚɪɠɟɧɟ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɞɭ
ɧɚ ɬɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ, ɳɨ ɜɨɧɨ ɩɨɪɭɲɭɽ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɫɤɚɪɠɧɢɤɚ,
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ, ɚɛɨ ɬɨɦɭ,
ɳɨ ɰɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɧɨɪɦɿ, ɹɤɚ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ;

ɘɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɨɯɨɩɥɸɽ:

ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿɫɬɶ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ
ɦɿɫɶɤɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɨɧɧɿɫɬɶ
ɩɨɫɬɚɧɨɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿɫɬɶ ɭɤɚɡɿɜ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɳɨʀ
ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ɫɤɚɫɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɪɚɡɿ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ.
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Ʉɚɫɚɰɿɹ

Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ,
ɫɭɞ 1-ʀ ɬɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿɣ

ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɫɭɞ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ,
ɫɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɭɞɢ

Ɋɚɣɨɧɧɿ ɫɭɞɢ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ,
ɫɭɞ 1-ʀ ɬɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿɣ

ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ
ɫɭɞ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ
ɜɨɽɜɨɞɫɬɜ

Ʉɚɫɚɰɿɹ

Ɂɜɢɱɚɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ʉɚɫɚɰɿɹ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɋɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɉɨɥɶɳɿ

Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɩɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɦɿɠ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɰɿɥɟɣ ɚɛɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ,
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɧɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ.

Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɬɪɢɛɭɧɚɥ

Розділ III. Становлення та розвиток адміністративної юстиції

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɉɤɪɭɠɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

(ɰɢɜɿɥɶɧɿ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ)

(ɫɩɨɪɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡ ɬɪɭɞɨɜɢɯ
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ)

Ɍɪɭɞɨɜɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ɇɿɫɰɟɜɿ ɫɭɞɢ

ɘɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ
ɫɭɞɭ + ɜɢɤɥɸɱɧɚ
ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹ

Ɇɿɫɶɤɢɣ ɫɭɞ
ɦ. Ȼɭɞɚɩɟɲɬ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɉɟɪɟɝɥɹɞ

ɋɭɞ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ (ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ)

ɉɟɪɟɝɥɹɞ

(ɰɢɜɿɥɶɧɿ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ, ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ
ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɩɪɚɜɢ)

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɫɭɞ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ
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Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɉɟɪɟɝɥɹɞ

ɋɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɍɝɨɪɳɢɧɚ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɭɯɜɚɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ
ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɫɬɿ.
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɟɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɫɬɿ.
Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ.
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɚɤɨɧɿɜ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ.
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɢɯ
ɫɩɨɪɿɜ.
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɫɤɚɪɝ.
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ.
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɍɪɹɞɭ ɳɨɞɨ ɪɨɡɩɭɫɤɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɧɟɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ.
ɘɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɿɜ
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Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

ȼɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ
ɫɭɞ

Ʉɚɫɚɰɿɹ

(ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ
ɩɨɥɿɰɿʀ)

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

ȼɿɣɫɶɤɨɜɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ʉɚɫɚɰɿɹ

Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ, ɫɭɞ 1-ʀ ɬɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ
ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɞ

ɘɪɢɫɞɢɤɰɿɹ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɭ

Ɇɿɫɶɤɢɣ ɫɭɞ
ɦ. ɋɨɮɿɹ

(ɰɢɜɿɥɶɧɿ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ
ɫɩɪɚɜɢ)

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɋɚɣɨɧɧɿ ɫɭɞɢ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ,
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ
ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ
Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

(ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ
ɫɩɪɚɜɢ)

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ
ɫɭɞɢ

Ʉɚɫɚɰɿɹ

ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɤɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

Ʉɚɫɚɰɿɹ

ɋɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ȼɨɥɝɚɪɿɹ

Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɫɬɿ
ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɚɤɬɿɜ,
ɭɯɜɚɥɟɧɢɯ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ
Ⱥɫɚɦɛɥɟɽɸ
ɬɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ.
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ/ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɯ Ȼɨɥɝɚɪɿɽɸ, ɞɨ
ɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ʀɯ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ.
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ,
ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɹɤɢɯ ɽ Ȼɨɥɝɚɪɿɹ.
Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɭɸɱɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ.
ɘɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ
ɦɿɠ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ
Ⱥɫɚɦɛɥɟɽɸ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ
ɬɚ Ɋɚɞɨɸ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɜɥɚɞɢ.
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɫɬɿ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɩɚɪɬɿɣ ɬɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ,
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɡɚɤɨɧɧɿɫɬɸ
ɜɢɛɨɪɿɜ.
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ
ɿɦɩɿɱɦɟɧɬ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ/ȼɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɨʀ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ Ⱥɫɚɦɛɥɟɽɸ
ɡɚ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɦɢ ɭ ɡɪɚɞɿ
ɱɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
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ɉɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ.
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɫɤɚɪɝɢ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ
ɫɜɨɛɨɞ.
(Ʉɨɥɢ ɜɢɱɟɪɩɚɧɨ ɜɫɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ. Ɇɨɠɟ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɚɤɬ ɿ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɫɩɪɚɜɭ ɧɚ
ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɞɨ ɫɭɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ. ɍ ɪɚɡɿ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɭɦɨɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɦ, ɦɨɠɟ ɭɯɜɚɥɢɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɳɨɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɨɫɩɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ
ɱɢ ɫɜɨɛɨɞɢ)

Ⱥɩɟɥɹɰɿʀ ɧɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
Ⱥɫɚɦɛɥɟʀ ɳɨɞɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɦɚɧɞɚɬɿɜ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
Ⱥɫɚɦɛɥɟʀ.
ȱɦɩɿɱɦɟɧɬ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ,
ɉɪɟɦ’ɽɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɬɚ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ.

ɘɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɢ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɨɸ
ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɦɿɠ ɫɚɦɢɦɢ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɚɦɢ,
ɦɿɠ ɫɭɞɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɦɿɠ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ
Ⱥɫɚɦɛɥɟɽɸ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ
ɬɚ ɍɪɹɞɨɦ.
ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɫɬɿ ɚɤɬɿɜ
ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ.

Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɡɚɤɨɧɿɜ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ.

Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ
Ʉɚɫɚɰɿɹ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

ȼɢɳɢɣ ɬɪɭɞɨɜɢɣ
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɞ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɍɪɭɞɨɜɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

(ɳɨɞɨ ɞɟɹɤɢɯ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ)

Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ,
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ,
ɫɭɞ 1-ʀ ɬɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ
ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɫɭɞ

Ɂɜɢɱɚɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

ȼɢɳɿ ɫɭɞɢ

Ʉɚɫɚɰɿɹ,
ɚɩɟɥɹɰɿɹ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɉɤɪɭɠɧɿ ɫɭɞɢ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɋɚɣɨɧɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ɍɪɭɞɨɜɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɋɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɋɥɨɜɟɧɿɹ

ɋɭɞ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ
ɫɭɞ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɞ
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Ʉɚɫɚɰɿɹ

Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɫɭɞ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

Ʉɚɫɚɰɿɹ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ,
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ɉɤɪɭɠɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɋɚɣɨɧɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ,
ɫɭɞ 1-ʀ ɬɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿɣ

ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɞ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ɂɜɢɱɚɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ (ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ)

ɋɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ʌɢɬɨɜɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ

Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ
ɉɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɚɤɬɿɜ, ɭɯɜɚɥɟɧɢɯ ɋɟɣɦɨɦ
(ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɨɞɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɚɤɬɿɜ,
ɭɯɜɚɥɟɧɢɯ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɚɛɨ ɍɪɹɞɨɦ
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. ɇɚɞɚɽ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɬɚɤɢɯ
ɩɢɬɚɧɶ: (1) ɱɢ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɜɢɛɨɪɿɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɚɛɨ
ɋɟɣɦɭ; (2) ɱɢ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɬɚɧ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; (3) ɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɭɝɨɞɢ Ʌɢɬɨɜɫɶɤɨʀ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ; (4) ɱɢ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɞɿʀ ɱɥɟɧɿɜ ɋɟɣɦɭ
ɚɛɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɰɿɜ, ɩɪɨɬɢ ɹɤɢɯ
ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɿɦɩɿɱɦɟɧɬɭ
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Ʉɚɫɚɰɿɹ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ,
ɫɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ
ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

(ɰɢɜɿɥɶɧɿ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ)

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ɋɚɣɨɧɧɿ (ɦɿɫɶɤɿ)
ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɭɞ

ɋɭɞ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

(ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɩɪɚɜɢ)

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ
ɪɚɣɨɧɧɢɣ ɫɭɞ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ
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Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

Ʉɚɫɚɰɿɹ
Ʉɚɫɚɰɿɹ

Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ
(ɋɟɧɚɬ: Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ/Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ
ɫɩɪɚɜ/Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ)
ɋɭɞ 1-ʀ ɬɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿɣ
(Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɋɟɧɚɬɭ)
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ
(ɉɚɥɚɬɚ ɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ/ɉɚɥɚɬɚ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ)

ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɫɭɞ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɩɪɚɜɢ ɳɨɞɨ:
1) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɿɜ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ;
2) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɢɫɭɽ ɱɢ
ɭɤɥɚɞɚɽ Ʌɚɬɜɿɹ (ɧɚɜɿɬɶ ɳɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ
ɋɟɣɦ (ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ) ɪɚɬɢɮɿɤɭɽ ɞɨɝɨɜɿɪ);
3) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ
ɚɤɬɿɜ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɧɨɪɦɚɦ
(ɚɤɬɚɦ) ɜɢɳɨʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɫɢɥɢ;
4) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɜɿ ɿɧɲɢɯ ɚɤɬɿɜ
(ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ)
ɋɟɣɦɭ, Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, Ƚɨɥɨɜɢ ɋɟɣɦɭ ɬɚ ɉɪɟɦ’ɽɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ;
5) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɦɿɧɿɫɬɪ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ
Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ, ɫɤɚɫɭɜɚɜ
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɸɱɿ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɋɚɞɢ
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ;
6) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ Ʌɚɬɜɿʀ ɭɤɥɚɞɟɧɢɦ
Ʌɚɬɜɿɽɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ,
ɹɤɿ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ

ɋɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ʌɚɬɜɿɣɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ
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Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɭɞɢ

Ɉɤɪɭɠɧɿ ɫɭɞɢ

ɉɚɥɚɬɚ ɡ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ƗƭƸƭƪǍƸƲƨ ƲƶƵƹƺưƺƻƾǍƱƵƶƹƺǍ
ƯƨƲƶƵǍƪ ƺƨ ǍƵǀưƽ ƯƨƫƨƳǄƵưƽ
ƯƨƲƶƵƶƬƨƪƿưƽ ƨƲƺǍƪ

ɉɚɥɚɬɚ
ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ
Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

(ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɩɪɚɜɢ)

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

(ɰɢɜɿɥɶɧɿ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ)

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɭɞɢ

Ɇɿɫɰɟɜɿ ɫɭɞɢ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ

ɋɭɞɢ 1-ʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ

Ⱥɩɟɥɹɰɿɹ
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ɫɩɪɚɜɢ)

Ʉɚɫɚɰɿɹ

ɉɚɥɚɬɢ ɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ
ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ
Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ

Ʉɚɫɚɰɿɹ

ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɫɭɞ

ɋɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ȿɫɬɨɧɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ
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Запитання і завдання
для самоконтролю
ції?

1. Назвіть основні відмінності розглянутих систем адміністративної юсти

2. Чи існують будь-які відмінності у порядку перегляду рішень адміністра
тивних органів судами першої інстанції? Які саме?
3. Які фактори беруться судом до уваги під час дослідження законності 
рішення адміністративного органу?
4. Чи має більшість країн, що розглядались, окремі адміністративні суди?
Які переваги мають такі суди?
5. Чи  є французька  та  німецька  моделі  такими, що  мають  найбільший 
вплив на колишні соціалістичні держави?
6. Чи існує суттєва різниця між адміністративною юстицією в країнах за
гального права (США та Сполучене Королівство) та в країнах континентально
го права? Які існують відмінності?
7. Як вплинула РЄ на розвиток систем адміністративної юстиції в Європі?

Додаток
Додаток
до Рекомендації CM/Rec(2007)7
Комітету міністрів державам-членам
щодо належного управління

Кодекс
належного управління
Стаття 1 — Сфера дії
1. Цей кодекс містить принципи та правила, які повинні застосовуватися
органами публічної влади у їхніх відносинах з приватними особами, з метою
забезпечення належного управління.
2. В цьому кодексі термін «органи публічної влади» має наступне значен
ня:
a. будь-яку особу публічного права будь-якого типу чи рівня, включаючи 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи влади 
автономій, яка надає публічні послуги, або діє в інтересах суспільства.
b. будь-яку особу приватного права, яка здійснює повноваження органу
влади, відповідального за надання публічних послуг, або такого, що діє в інте
ресах суспільства.
3. В цьому кодексі, термін «приватні особи» означає фізичних та юридич
них осіб приватного  права, на  яких впливає діяльність органів  публічної
влади.
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Розділ I
Принципи належного управління
Стаття 2 — Принцип законності
1. Органи публічної влади повинні діяти відповідно до закону. Вони не по
винні вживати свавільних заходів, навіть при здійсненні повноважень, відне
сених на їх власний розсуд.
2. Вони повинні відповідати вимогам внутрішнього законодавства держа
ви, міжнародного права та загальним принципам права, що стосуються їхньої
організації, функціонування та діяльності.
3. Вони повинні діяти згідно з правилами, які визначають їхні повнова
ження, та процедурами, встановленими у відповідних правилах.
4. Вони повинні здійснювати свої повноваження лише у тому випадку, як
що фактичні обставини та відповідне законодавство надають їм таке право,
та лише з метою, задля якої їм було надано такі повноваження.
Стаття 3 — Принцип рівності
1. Органи публічної влади повинні діяти за принципом рівності.
2. Вони повинні однаково ставитися до приватних осіб, які опинилися в 
однаковому становищі. Вони не повинні вдаватися до дискримінації приват
них осіб за статтю, етнічним походженням, релігійними та іншими переконан
нями. Будь-яка різниця у ставленні повинна бути обумовлена об’єктивними 
причинами.
Стаття 4 — Принцип неупередженості
1. Органи публічної влади повинні діяти за принципом неупередженості.
2. Вони повинні діяти об’єктивно, беручи до уваги лише обставини, що ма
ють відношення до справи.
3. Вони не повинні діяти упереджено.
4. Вони повинні забезпечити неупереджене виконання їхніми посадовими 
особами своїх обов’язків, незважаючи на особисті переконання та інтереси.
Стаття 5 — Принцип пропорційності
1. Органи публічної влади повинні діяти за принципом пропорційності.
2. Вони повинні вдаватися до заходів, які впливають на права чи інтере
си приватних осіб лише якщо це необхідно, та лише в обсязі, потрібному для
досягнення поставленої мети.
3. При виконанні повноважень, віднесених на їх власний розсуд, вони по
винні дотримуватися відповідного балансу між будь-якими негативними на
слідками, які має їхнє рішення щодо прав або інтересів приватних осіб, та ме
тою, яку вони  переслідують. Будь-які  заходи, вжиті  ними, не  повинні  бути 
надмірними.
Стаття 6 — Принцип правової визначеності
1. Органи публічної влади повинні діяти за принципом правової визначе
ності.
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2. Вони не мають права вживати будь-яких заходів, які матимуть зворот
ну дію в часі, за винятком випадків, визначених законом.
3. Вони не повинні перешкоджати законним правам та остаточному вирі
шенню правових суперечок, окрім випадків, коли це спричинено винятково 
важливим суспільним інтересом.
4. У деяких випадках, особливо при встановленні нових обов’язків, може 
виявитися необхідним створення перехідних положень, або надання розумно
го строку для вступу цих обов’язків в силу.
Стаття 7 — Принцип здійснення дій протягом розумного строку
Органи публічної влади повинні діяти та виконувати свої обов’язки у ро
зумні строки.
Стаття 8 — Принцип участі
Окрім випадків, коли існує потреба у невідкладних діях, органи публічної
влади повинні надавати приватним особам можливість за допомогою відповід
них засобів брати участь у підготовці та впровадженні адміністративних рі
шень, які впливають на їхні права та інтереси.
Стаття 9 — Принцип поваги до приватності
1. Органи  публічної влади  повинні  поважати  приватність, особливо  при 
обробці персональних даних.
2. Якщо органи публічної влади мають право обробляти персональні дані 
чи документи, особливо за допомогою електронних засобів, вони повинні вжи
ти усіх необхідних заходів для гарантування приватності.
3. Правила, що стосуються захисту персональних даних, зокрема прав до
ступу до  персональних даних та виправлення чи виключення будь-яких да
них, які є неточними або не повинні зберігатися, повинні застосовуватися до 
персональних даних, що обробляються органами публічної влади.
Стаття 10 — Принцип прозорості
1. Органи публічної влади повинні діяти за принципом прозорості.
2. Вони повинні забезпечувати у відповідний спосіб інформування приват
них осіб щодо їхніх дій та рішень, що може включати публікацію офіційних
документів.
3. Вони повинні поважати право доступу до офіційних документів згідно 
з правилами, що стосуються захисту персональних даних.
4. Принцип прозорості не поширюється на таємниці, захищені законом.

Розділ II
Правила, що стосуються адміністративних рішень
Стаття 11 — Визначення
1. В цьому кодексі термін «адміністративні рішення» означає регуляторні 
чи  не  регуляторні  рішення, що  приймаються органами  публічної влади  при 
здійсненні своїх повноважень.
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2. Регуляторні рішення складаються з правил, що мають загальне застосу
вання.
3. Не регуляторні рішення можуть бути рішеннями індивідуальної дії, або 
іншими. Рішення індивідуальної дії є рішеннями, що стосуються виключно од
нієї чи більше фізичних осіб.
Стаття 12 — Ініціювання адміністративних рішень
Адміністративні  рішення можуть  прийматися органами  публічної влади 
за власною ініціативою, або на вимогу приватних осіб.
Стаття 13 — Вимоги приватних осіб
1. Приватні особи мають право вимагати від органів публічної влади прий
няття рішень індивідуальної дії у межах їхніх повноважень.
2. Рішення у відповідь на вимоги до органів публічної влади повинні прий
матися у розумні строки, які  можуть бути визначені  законом. Повинні бути 
передбачені засоби правового захисту у разі, якщо таке рішення не було прий
няте.
3. Коли така вимога спрямовується до органу влади, який не має відповід
них повноважень, він повинен передати її уповноваженому органу влади, як
що є така можливість, та повідомити про це особу, яка звернулася з вимогою.
4. Усі вимоги про прийняття рішень індивідуальної дії, надані органам пуб
лічної влади, повинні прийматися до розгляду з зазначенням очікуваного часу
прийняття рішення, а також можливих засобів правового захисту, які можна 
використати у разі, якщо рішення не буде прийняте. Письмове повідомлення
про прийняття вимоги до розгляду може бути не надане особі, якщо орган пуб
лічної влади може одразу прийняти рішення.
Стаття 14 — Право приватних осіб бути заслуханими стосовно рі
шень індивідуальної дії
Якщо орган публічної влади приймає рішення індивідуальної дії, яке без
посередньо  та  негативно впливає на  права  приватних осіб, та  у разі, якщо 
цим особам не була надана можливість висловити свою позицію, такі особи,
за виключенням випадків, коли це є очевидно непотрібним, повинні отрима
ти можливість висловити свою позицію у розумний строк, та у формі, встанов
леній національним законодавством, а також, за необхідності, використовува
ти при цьому допомогу обраної ними особи.
Стаття 15 — Право приватних осіб брати участь у прийнятті де
яких не регуляторних рішень
1. Якщо орган публічної влади має намір прийняти не регуляторне рішен
ня, яке  може стосуватися невизначеної кількості осіб, такий орган повинен
організувати процедуру участі цих осіб у процесі прийняття рішення у формі 
письмових зауважень, слухань, представництва у дорадчому органі уповнова
женого органу, консультацій та опитувань громадськості.
2. Особи, яких стосуються ці процедури, повинні бути чітко поінформо
вані про пропозиції, що розглядаються, та забезпечені можливістю повністю
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висловити свою позицію. Ці процедури  повинні бути  проведені у розумний 
строк.
Стаття 16 — Оплата приватними особами вартості прийняття адмі
ністративних рішень
Оплата, у випадку її здійснення приватними особами на користь органів 
публічної влади у зв’язку з адміністративними рішеннями, повинна бути спра
ведливою та розумною.
Стаття 17 — Форма адміністративних рішень
1. Адміністративні рішення повинні формулюватися у простій, чіткій та 
зрозумілій формі.
2. Необхідно надавати обґрунтування будь-якого рішення індивідуальної
дії, в  якому повинні  бути визначені  правові  та  фактичні  підстави  рішення,
принаймні у випадках, коли ці рішення стосуються особистих прав.
Стаття 18 — Публікація адміністративних рішень
1. Адміністративні рішення повинні публікуватися з метою чіткого та все
охоплюючого ознайомлення з ними осіб, яких вони стосуються. Публікація мо
же  здійснюватися у вигляді особистого  повідомлення або  носити  загальний 
характер.
2. Особи, яких стосуються рішення індивідуальної дії, повинні бути пові
домлені особисто, крім виняткових обставин, коли єдиними можливими спосо
бами повідомлення є загальна публікація. У всіх випадках, у повідомленні по
винна бути визначена процедура оскарження, в тому числі граничні строки.
Стаття 19 — Набуття чинності адміністративними рішеннями
1. Адміністративні рішення не можуть мати зворотної сили стосовно по
дій, що відбулися до їхнього прийняття чи публікації, за винятком випадків,
передбачених законом.
2. Окрім нагальних випадків, адміністративні рішення не повинні набира
ти законної сили до їхнього належного опублікування.
Стаття 20 — Виконання адміністративних рішень
1. Органи  публічної влади відповідають  за виконання адміністративних
рішень у межах своїх повноважень.
2. Відповідна система адміністративних та кримінальних санкцій повинна,
в принципі, бути запроваджена для забезпечення виконання приватними осо
бами рішень органів публічної влади.
3. Органи публічної влади повинні надавати приватним особам розумний 
строк для виконання покладених на них обов’язків, окрім нагальних випадків,
які повинні бути належно обґрунтовані.
4. Примусове виконання рішень органами публічної влади повинне відбу
ватися лише у передбачених законом випадках. Приватні особи, щодо яких
виконується рішення, повинні бути повідомлені про процедуру та причини її
застосування. Заходи з примусового виконання рішень повинні нести пропор
ційний характер.
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Стаття 21 — Внесення змін до адміністративних рішень індивіду
альної дії
За необхідності, органи публічної влади можуть змінювати чи відкликати 
адміністративні рішення індивідуальної дії в інтересах суспільства, однак при 
цьому вони повинні брати до уваги права та інтереси приватних осіб.

Розділ III
Апеляція
Стаття 22 — Апеляція на адміністративні рішення
1. Приватні особи  повинні  мати  право  безпосередньо або  за винятком,
звертатися до суду з вимогою про перегляд адміністративного рішення, яке 
безпосередньо впливає на їхні права та інтереси.
2. Повинна, в принципі, існувати можливість подання апеляцій до органу
адміністративної влади перед зверненням до суду. У деяких випадках такі апе
ляції можуть бути обов’язковими. Вони можуть подаватися як з метою розгляду
справи по суті, так і з метою визначення законності адміністративного рішення.
3. Органи публічної влади не повинні упереджено ставитись до приватних
осіб у зв’язку з поданням ними апеляцій на адміністративні рішення.
Стаття 23 — Компенсація
1. Органи публічної влади повинні забезпечити засобами правового захис
ту приватних осіб, які зазнали шкоди через прийняття незаконних адміністра
тивних рішень або бездіяльність органу влади або його посадових осіб.
2. Перед тим, як звертатися до суду з позовом про відшкодування шкоди,
завданої органом публічної влади, приватні особи  можуть  бути  зобов’язані 
спершу подати справу на розгляд відповідного органу влади.
3. Рішення суду про відшкодування шкоди, прийняті проти органів публіч
ної влади, повинні виконуватися у розумні строки.
4. Органи публічної влади та приватні особи, які зазнали шкоди, повинні 
мати можливість, у випадках коли це є доцільним, подавати судові позови про
ти конкретних посадових осіб органів публічної влади.

Глава 4
Запровадження
адміністративної юстиції
в Україні
Основні риси сучасної адміністративної юстиції, як зазначалося рані
ше, в основному сформувались протягом XIX ст. До того часу в праві різ
них країн можна віднайти лише прототипи, попередники окремих інсти
тутів як матеріального характеру, так і процесуального змісту, аналогічних
елементам адміністративної юстиції.
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Основоположною функцію адміністративної юстиції загалом і адміні
стративного судочинства зокрема є захист прав і свобод людини і грома
дянина. Такий захист має бути забезпечений в двох аспектах: з одного бо
ку, від носія держави — безликого бюрократичного апарату, інституцій
ною засадою якого є формалізоване і позбавлене будь-якої індивідуалізації
нормативно визначене  правозастосування, з другого  — від помилкових,
некомпетентних, або й  узагалі  базованих на  упередженості, корисливих
чи корупційних діянь недосконалих людей — носіїв державної влади.
Захисту від держави особа потребує у різних сферах життєдіяльності.
В господарському обороті це — запобігання державному свавіллю, контроль 
за створенням органами державної влади таких умов, у яких особа здатна 
задовольнити свої господарські потреби відповідно до власних сил і здіб
ностей.
У сфері духовного життя одним з найважливіших є захист права на сво
боду совісті, сповідування певної віри, культу чи не сповідування жодного.
У зв’язку з постійно зростаючим техногенним навантаженням остан
нім часом особливо важливим є захист права на безпечне довкілля, на на
лежний стан екологічної безпеки у суспільстві. Спори з приводу порушен
ня екологічної рівноваги, виникнення ризиків  завдання шкоди  природ
ним ресурсам, довкіллю — важливий елемент правового захисту особи у
сучасному суспільстві.
Сучасний світ перебуває у стані стрімкого  розвитку, геометричного 
примноження обсягу знань — невипадково його називають інформацій
ним суспільством. Відносини, пов’язані з інформаційною сферою, стають 
дедалі важливішими, якщо не визначальними, для багатьох сторін людсько
го життя. Зміст діяльності держави у цій сфері також потребує обмежень,
однак до неї тут висуваються вимоги дещо ширшого характеру. Держава 
у сучасному світі — основний регулятор у сфері інформаційних відносин,
тому і  тут особа  потребує запобіжників від неправомірного втручання у
сферу її інформаційного самовизначення.
В Україні, в  міру здійснення перетворень, розвитку економіки, соці
альної сфери, державних структур, особливо виконавчої ланки, грома
дянин поступово висувається на одне з перших місць серед суб’єктів адмі
ністративного права. Право громадян на судовий захист своїх прав і сво
бод у сфері  управлінської діяльності  передбачене  цілою низкою законів 
України.
Зокрема, за ст. 22 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці
ального  захисту» громадянин може оскаржити  до суду рішення підпри
ємств, установ та організацій, які надають пільги ветеранам війни і осо
бам, на яких поширюється цей Закон.
Стаття 49 Закону «Про основні заходи соціального захисту ветеранів 
праці  та інших громадян похилого віку в  Україні» передбачає право  на 
оскарження до суду рішень, дій і бездіяльності органів державної влади,
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юридичних і посадових осіб, якими порушуються права, свободи і законні 
інтереси громадян похилого віку.
Стаття 11 Закону «Про біженців» встановлює, що рішення органів міг
раційної служби Міністерства України у справах національностей та мігра
ції про  позбавлення статусу біженця може  бути оскаржене в  тижневий 
строк до зазначеного вище Міністерства або до суду.
Закон «Про зв’язок» передбачає право громадян на оскарження до су
ду відмови в наданні послуг місцевих мереж телефонного зв’язку.
Цей перелік є практично невичерпним. Однак аналіз судової практи
ки  показує, що  найчастіше  громадяни  звертаються до суду за  захистом
своїх прав і свобод, визначених саме в цих законах.
Значний обсяг нормативного матеріалу, зміни в законодавстві, яким
до компетенції суду було віднесено розгляд усіх справ даної категорії, різ
нобій у практиці вирішення їх судами, новизна конституційних засад за
хисту прав і свобод людини і громадянина обумовили прийняття керівних
роз’яснень Пленуму Верховного Суду України 3 грудня 1997 р. — постано
ви № 13 «Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення,
дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самовря
дування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської ді
яльності, які порушують права та свободи громадян», які стали важливою
віхою розвитку українського законодавства у сфері захисту прав і свобод
людини і громадянина.
Однак юрисдикційний контроль за діяльністю апарату управління здій
снюється досить боязко, незважаючи на те, що цей апарат постійно роз
ширює вплив на сфери економічного та соціального життя. Тому в Україні 
постала  нагальна  потреба вдосконалити  правове  регулювання відносин
особи і влади, створивши повноцінну модель адміністративної юстиції.
Дві обставини обумовлюють необхідність високого рівня українського 
права щодо захисту прав і свобод громадян: необхідність повнішої реаліза
ції практичного змісту принципів поділу влади і пріоритету прав громадя
нина, усунення рудиментів державної тиранії радянської адміністратив
но-командної системи. Тому в 1980-х роках в Україні набрала сили течія,
яка вимагала участі громадян у здійсненні державної влади, забезпеченні 
контролю за її діями, а також підвищення якості й ширшого визнання дер
жавних рішень.
Обидві ці обставини значно вплинули на Основний Закон, насамперед
на його  тлумачення Конституційним Судом України, яке, в свою чергу,
впливало на правосвідомість як населення, так і суб’єктів державної влади.
Відкриваються реальні  можливості  для створення спеціалізованих судів,
у тому числі й таких, що наділені компетенцією розглядати адміністратив
ні конфлікти.
Стефанюк В. Запровадження адміністративної юстиції в Україні / В. Стефанюк //
Право України. — 1999. — № 7. — С. 6—7.
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Неважко помітити, що у всіх наведених вище прикладах потреби дер
жавного втручання у суспільні відносини йдеться про ті з них, що об’єдна
ні  приписами адміністративного  права і його  підвидів  — економічного,
світоглядно-релігійного, екологічного, інформаційно-комунікаційного пра
ва. Зрештою, якою б не була назва, а також галузева і особливо галузевоправова  належність  цих сегментів суспільних відносин, їх характеризує
наявність у держави повноважень, або інакше — правомочності, необхід
ної для підтримання належного стану суспільних взаємовідносин. Йдеться
як про крайні форми — недопущення насильства, шахрайства, так і більш
м’які, але відчутні явища — такі як зловживання монопольним станови
щем, державний розподіл обмежених природних ресурсів, безпека в товар
ному, валютному, кредитно-фінансовому обігу, обігу зброї, психотропних,
легкозаймистих чи вибухових, отруйних та інших речовин та інших видах
обігу в суспільстві.
У практично всіх видах цих стосунків держава виступає регулятором,
встановлюючи і підтримуючи відповідний порядок. Саме через такий знач
ний вплив носіїв державної влади вони піддаються контролю і нагляду з бо
ку судових органів, а також — відповідно до традиційних правил, успадко
ваних Україною від радянського законодавства — прокурорському нагляду.
І той і той інститути — вираз адміністративної юстиції у найширшому розу
мінні — як засобу контролю за правомірністю діяльності виконавчої влади.
Правовою базою для запровадження адміністративної юстиції в Украї
ні є Конституція України. У демократичній правовій державі адміністрати
вна юстиція, як правило, є механізмом судового захисту прав та законних
інтересів фізичних і юридичних осіб у разі їх порушення рішеннями, діями 
чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самовряду
вання, їх посадовими чи службовими особами (ч. 2 ст. 55 Конституції Украї
ни). Створення спеціалізованих судів (у тому числі до них віднесено й адміні
стративну юстицію) передбачене статтями 126, 127 Конституції України.
Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції поля
гає у:
— наданні громадянам можливості реалізувати своє право на оскар
ження дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, місцевого самовря
дування та їх посадових осіб;
— необхідності створення дієвого правового механізму захисту прав і 
свобод громадян;
— необхідності створення спеціальних юрисдикційних органів — адмі
ністративних судів для розгляду і вирішення адміністративних спорів як 
форми судового захисту прав і свобод громадян;
— необхідності приведення судової системи України до вимог міжна
родних правових стандартів;
— необхідності запровадження механізму судового контролю за право
мірністю актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
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— наявності специфіки  розгляду справ, що виникають  з публічноправових відносин, яка зумовлювала створення нових організаційно-пра
вових форм судового захисту прав і свобод громадян.
Таким чином, громадяни як суб’єкти правовідносин, що виникають у
сфері адміністративної юстиції, набувають можливості реалізувати у них
своє конституційне право на захист у судовому порядку від неправомір
них дій (бездіяльності) органів виконавчої влади, місцевого самоврядуван
ня та їх посадових осіб.
Отже, інститут адміністративної юстиції є важливим і невід’ємним ат
рибутом правової держави, безпосередньою метою якої є забезпечення
верховенства права та пріоритету прав і свобод громадянина.

Теоретичні аспекти становлення
адміністративної юстиції в Україні
За час свого понад 200-річного існування адміністративна юстиція за
знала істотних організаційних змін. Однак теоретичні концепції, що стали 
основою її виникнення, залишилися незмінними.
Від самого початку теоретичних напрацювань вчені в своїх наукових
працях особливу увагу приділяють визначенню поняття адміністративної
юстиції, в  якому одні автори вбачають судово-контрольний інструмент
держави, що забезпечує законність у державному управлінні, а інші — від
носять цей інститут до правозахисного механізму держави, при цьому не 
відхиляючи можливості певного контролювання у сфері публічного управ
ління органами адміністративної юстиції.
На жаль, у той самий час, необхідно відзначити, що у більшості випад
ків  дослідження інституту адміністративної юстиції носять епізодичний 
характер у формі окремих наукових статей, зміст та структура яких не до
зволяє комплексно охопити теоретичну проблематику, пов’язану із зазна
ченим інститутом. Крім того, найчастіше мета цих досліджень полягає у
внесенні пропозицій щодо організаційної моделі адміністративної юстиції
України чи демонстрації зарубіжного адміністративно-юстиційного досвіду.
Водночас поява досліджень з цієї проблематики в Україні також не повніс
тю відображає хід законопроектних робіт щодо процесуального, в першу
чергу, забезпечення діяльності органів адміністративної юстиції.
Полеміці навколо терміна «адміністративна юстиція» та різним тлума
ченням щодо  змісту, сутності і  форми  її існування вже  понад сто  років.
Тим більш гостро постає необхідність науково-теоретичного обґрунтуван
ня запровадження адміністративної юстиції в Україні та доцільність ви
значенням основних теоретичних рис даного правового явища.
Так, за Юридичним енциклопедичним словником, юстиція (лат. justi
tia — справедливість, законність, від jus — право) — термін, який означає
Стефанюк В. Судовий контроль за діяльністю органів державної влади / В. Стефа
нюк // Право України. — 1998. — № 3. — С. 3—9.


140

Глава 4. Запровадження адміністративної юстиції в Україні

всю сукупність судових установ, їх діяльність щодо здійснення правосуд
дя, а також судове відомство.
Новий тлумачний словник української мови дає таке визначення: юсти
ція — це суд, судова діяльність держави; правосуддя; сукупність держав
них органів, що займаються судочинством.
Наведені вище загальні поняття юстиції дають можливість підійти до 
визначення родового поняття адміністративної юстиції.
Поняття та характеристика змісту адміністративної юстиції є питання
ми, навколо яких виникло багато суперечностей у наукових працях росій
ських і українських теоретиків, що побачили світ упродовж XX ст.
У попередніх главах уже давалася характеристика систем адміністра
тивної юстиції окремих країн. Відомо, що адміністративна юстиція заро
дилась у Франції. Сутність французької теорії у її первісному вигляді по
лягала в тому, що оскільки адміністративний орган — особливий суб’єкт
права, який вступає відповідно до свого призначення в особливі правовід
носини (адміністративні), то оцінювати дії адміністративних органів по
винні не суди загальної юрисдикції, а спеціально створена в межах самої
адміністрації система органів адміністративної юстиції. Тобто  за основу
приймається суб’єктивна особливість — участь у правовідносинах адміні
страції зі спеціальними правами та обов’язками.
Німецькі теоретики вказали на те, що контролюванню повинна підляга
ти не тільки законність управління, а й його неупередженість, а тому необ
хідна незалежна судова ланка, яка застосувала б правозахисні засоби у ра
зі неправомірного і несправедливого здійснення публічної влади (Р. Гнейст).
У країнах із англосаксонською системою права адміністративна юсти
ція має характер квазісудової (за процесуальними рисами), тобто це систе
ма, що не є ланкою ні загальної адміністративної системи країни, ні систе
ми судової, однак синтезує ознаки зазначених систем і таким чином посі
дає проміжне становище. Зрештою, сьогодні європейська система захисту
основоположних прав і свобод людини, базована на Європейській конвен
ції з прав людини, поступово уніфікує підходи обох систем, здійснюючи 
захист порушених прав з урахуванням відповідних особливостей, але від
кидаючи їх несумісність і доводячи наявність міцної спільної основи — цін
ності прав людини і адекватної системи їх захисту в межах як загального 
права, так і в країнах з цивільно-правовими системами.
У Росії, до якої Україна входила до початку XX ст., ідея адміністратив
ної юстиції отримала своє теоретичне підґрунтя наприкінці XIX ст. Особ
ливість досить стрімкого зростання теоретичних досліджень у працях таких
вчених, як М. М. Коркунов, С. О. Кофт, О. І. Єлістратов, М. Д. Загряцков,
І. Т. Тарасов та інших, полягає у відриві цих досліджень від їх відповідно
го практичного застосування, тому в них теоретичне визначення характер
Юридический энциклопедический словарь. — М., 1984. — С. 405.
Хартвиг М. Защита прав человека в Федеративной Республике Германии / М. Харт
виг // Защита прав человека в современном мире. — М., 1993. — С. 73.
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них рис та змісту адміністративної юстиції розгорталося разом зі звернен
ням до зарубіжного досвіду. Однак, незважаючи на прогресивність та по
тужність  наукової думки, універсального визначення адміністративної
юстиції в юридичній літературі здійснено російськими вченими не було.
М. М. Коркунов зазначав: «Адміністративно-судова справа існує у всіх
випадках, коли справа стосується правомірності дій адміністрації і саме —
про  надання, визнання, позбавлення або  здійснення якогось  права, яке 
не надано на розсуд адміністрації». У своїх працях російський дослідник 
не використовував універсальних узагальнень щодо змісту терміна «адмі
ністративна юстиція».
Аналізуючи французьку та німецьку теорії, він не давав особливої ха
рактеристики складовим цього інституту, однак із його висловлювань мож
на зробити висновок про визнання ним тотожності адміністративної юсти
ції та адміністративних судів. М. М. Коркунов наполягав на тому, що необ
хідність існування адміністративних судів зумовлюється саме специфікою
адміністративного позову, який не ототожнювався зі скаргою, поданою в 
адміністративному порядку.
Професор О. І. Єлістратов прямо вказував, що «під ім’ям адміністратив
ної юстиції необхідно розуміти інститут судового оскарження актів управ
ління. Право адміністративного позову є правом громадянина на судовий 
захист у разі порушення його публічної правомочності».
В умовах монархічного режиму в Росії, незважаючи на швидкий темп
і високу якість наукового обґрунтування необхідності провадження адмі
ністративної юстиції, на практиці мали місце лише незначні прояви цього 
інституту. Відносно невелика кількість адміністративно-правових спорів 
(податкові справи, справи про скасування незаконного затримання, про по
рушення поліцейських постанов тощо) розглядалися спеціальними адміні
стративними органами.
До органів, які  мали  повноваження щодо контролю за  законністю
управління шляхом розгляду скарг, відносили землевпорядні комісії, фаб
ричні інспекції і різні губернські присутствія.
Вищенаведений  приклад та  зарубіжний  досвід (насамперед Франції)
дав змогу деяким вченим пов’язати адміністративну юстицію з особливи
ми квазісудовими адміністративними установами. Однак існував і проти
лежний погляд на необхідні ознаки адміністративної юстиції: адміністра
тивні спори і спеціалізовані адміністративні суди.

Коркунов Н. М. Очерк теории административной юстиции / Н. М. Коркунов //
Журнал гражданского и уголовного права. — 1885. — № 8. — С. 107.

Хаманева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти / Н. Ю. Ха
манева. — М., 1997. — С. 77.

Елистратов А. И. Учебник русского административного права / А. И. Елистратов. —
М., 1911. — С. 87.

Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні / Ю. С. Педько. —
К., 2003. — С. 27.
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За  радянських часів  розвиток  наукової думки  про  поняття та  зміст
адміністративної юстиції був поставлений у певні ідеологічні межі, що до
дало поляризації поглядам на цей інститут і, найголовніше, на необхідність 
його існування в радянській правовій системі. Однак, зазначимо, що це 
не зашкодило виникненню якісно нових поглядів на зміст цього правово
го явища і розвитку теоретичних уявлень про нього.
Провідне місце в дослідженнях адміністративної юстиції перших років 
радянської влади посідає інститут скарги, а в деяких працях він залишив
ся першочерговою ознакою досліджуваного інституту.
Так, М. Д. Загряцков у праці «Адміністративна юстиція і право скар
ги» вказував на те, що адміністративна юстиція необхідна тому, що дії по
садових осіб, управлінського апарату поєднують у собі специфічні елемен
ти, що не охоплюються ні кримінальною, ні цивільною юстицією. Під адмі
ністративною юстицією він розумів  «особливий  порядок  розгляду скарг
на  незакономірні адміністративні акти  за  участю особи, яка скаржить
ся як сторона, що має своїм наслідком відміну або виправлення актів».
Автор висловив думку, що в Положенні про місцеві відділення Централь
ного  бюро скарг і  заяв від 24 травня 1919 р. містилися правові  норми,
які законодавчо надавали діяльності цих органів певні адміністративноюстиційні риси. До таких він відносив норми, що закріплювали порядок 
оскарження, тобто закріплювали порядок звернення зі скаргою, перевір
ки викладених у скарзі  фактів, а  також колегіальний  розгляд та  прий
няття рішень у скарзі, вжиття заходів з охорони прав та інтересів скарж
ника.
Підтримуючи, таким чином, закріплення в  законодавчому порядку
адміністративного судового процесу і необхідність розвитку органів адмі
ністративної юстиції, М. Д. Загряцков зазначив, що «усюди, де скаржник 
є стороною, ми констатуємо наявність адміністративної юстиції». Однак 
надалі він зазначив: «… В Англії не було адміністративної юстиції в повно
му значенні слова, поки спірні адміністративні справи підлягали віданню
загальних судів».
О. І. Єлістратов, залишившись на розробленій ним теоретичній основі,
вказував на неможливість існування адміністративної юстиції поза пра
вом оскарження актів управління, конкретизувавши лише, що це стосуєть
ся саме судового оскарження. Він вказував, що адміністративну юстицію
не можна змішувати з випадками, коли сама адміністрація виступає «суд
дею» в управлінських справах, розглядаючи скарги на підлеглих посадо
вих осіб, які видали акти  управління, що  порушують суб’єктивні  права 
громадян. Така позиція обґрунтовувалася тим, що адміністративна юсти
ція є публічною гарантією оскарження актів управління і цим вона відріз

Загряцков М. Д. Административная юстиция и право жалобы (в теории и законо
дательстве). — М., 1925. — С. 6, 13.

 Там само. — С. 76—77.
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няється від контролю управлінського. Більш того, він обстоював думку про 
необхідність створення незалежної системи адміністративних судів на чо
лі з Верховним адміністративним судом, якому були б надані права скасо
вувати незаконні акти органів управління.
Подібної думки щодо адміністративної юстиції дотримувався В. Л. Ко
балевський. Він розумів її як особливий вид судової діяльності, спрямова
ної на захист публічних суб’єктивних прав та інтересів громадян шляхом
скасування, а в певних випадках зміни неправомірних актів управління.
Характерною ознакою при цьому визнавався адміністративний позов.
Крім указаних теоретичних розробок, існували і категорично-нігілістич
ні висловлювання щодо необхідності існування інституту адміністративної
юстиції в радянському праві. Відверто ідеологічною була точка зору про бур
жуазність природи будь-якої адміністративної юстиції і її непридатність в 
умовах радянської держави з огляду на відсутність конфліктів між грома
дянами та органами управління і потреби у стримування дій держапарату.

Історія становлення
адміністративної юстиції в Україні
Україна намагалася запровадити модель адміністративної юстиції, по
дібну до європейських зразків, починаючи з перших кроків становлення
державності  на  українських землях на  початку XX ст. Згадаємо ст. 158
українського адміністративного кодексу від 12 жовтня 1927 р., за  якою
важливі заходи щодо здійснення розпорядчих актів могли бути оскаржені.
Про глибоке розуміння змісту адміністративного судочинства і його ди
ференційоване врахування у першу чергу в конституційній нормотворчос
ті свідчить, наприклад, чинне правило 58 розділу VII Конституції Україн
ської народної республіки 1918 р., а також його конкретизація в «Законі 
про скасування Державного  Сенату і  запровадження Надвищого  (Гене
рального) суду» (Директорія, Рада народних міністрів Української народної
республіки. Київ, 2006, том 2), яке передбачало існування не лише адміні
стративного судочинства як спеціалізованого процесу, а й відповідного де
партаменту, який  поряд із цивільним і карним був способом організації
роботи суду. Правило альтернативного проекту Конституції Української на
родної республіки, розробленого професором Ейхельманом (Проєкт Консти
туції Основних державних законів Української народної республіки. КиївТарнів, 1921), цитата з якого наведена на початку цього матеріалу, крім
того, доволі детально визначало окремі сторони юридичного оформлення
ідеї адмінюстиції.
На приписах цього проекту щодо адміністративного судочинства вар
то зупинитися детальніше. Незважаючи на те, що цей проект з політичних
міркувань не був підтриманий (як відомо, його демократичні засади і фе
Кобалевский В. Л. Административная юстиция в положительном советском пра
ве / В. Л. Кобалевский // Вестник советской юстиции. — 1923. — № 8. — С. 195—198.
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деральний державний устрій були затавровані як політична «драгоманів
щина», під чим розумілась політична організація, слабо здатна до продук
тивного підтримання державного порядку), в ньому виявляється глибоке 
розуміння матеріального змісту адміністративного судочинства. Адміністра
тивні справи виокремлені за небезспірним, але безумовно продуктивним
суб’єктним критерієм. Він на той час повністю відповідав місцю держави 
в організації суспільного життя, адже йшлося про організацію засад інду
стріального суспільства, створення передумов для розширеного економіч
ного відтворення на основі багатоукладної, в тому числі й соціально орієн
тованої, «безвизискової» приватноправової економіки.
Поява згадки про адміністративне судочинство в тогочасному консти
туційному проекті  не  є одномоментною випадковістю. Навпаки, роботи 
найбільш авторитетних і талановитих правників, мислителів того часу за
свідчують не лише її широку популярність, а й належну глибину теоретич
ної проробки. Ще з того часу в українському адміністративному судочин
стві закріплюються такі засадничі його елементи, як забезпечення врівно
важення становища органу влади і особи  у спорі, визнання складовими 
елементами адміністративно-судової компетенції компетенційних суперечок 
як частини «справ, що виникають в адміністративних установах», виокрем
лення особливої специфіки  «справ  дисциплінарних і карних за службові 
проступки», що, очевидно, свідчить, що вже тоді потреба врахування спе
цифіки внутрішньослужбових відносин, подолання корупційних чинників 
і особливого судового захисту чиновників разом із потребами підтримання
належного функціонування органів влади, їх персонального складу станови
ли основу адміністративно-судової компетенції. Зі зміцненням радянської
влади, посиленням її авторитарного характеру ідея адміністративної юсти
ції була на довгий час видалена з активного обговорення і впровадження.
Перші кроки у напрямі її актуалізації стали можливими після рефор
мування процесуального  законодавства  на  початку 60-х років. Потім, з
прийняттям у 1977 р. Верховною Радою СРСР Конституції (Основного За
кону) і оголошення про введення її в дію з 7 жовтня 1977 р., у ст. 58 Кон
ституції СРСР було зазначено, що громадяни СРСР мають право оскаржи
ти дії службових осіб, державних і громадських органів. Скарги повинні 
бути  розглянуті в  порядку і строки, встановлені  законом. Дії службових
осіб, які вчинені  з порушенням закону, з перевищенням повноважень і 
ущемляють права громадян, можуть бути у встановленому законом поряд
ку оскаржені  до суду. Громадяни  СРСР мають  право  на відшкодування
шкоди, заподіяної незаконними діями державних і громадських організа
цій, а також службових осіб при виконані ними службових обов’язків.
Українська РСР, перебуваючи в складі СРСР, у 1978 р. прийняла Кон
ституцію УРСР, в якій у ст. 56 передбачила таку саму гарантію.
До втілення в життя зазначених гарантій  минуло  10 років і  лише 
30 червня 1987 р., в часи перебудови, було прийнято Закон СРСР «Про по
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рядок оскарження в суд неправомірних дій службових осіб, які ущемляють 
права громадян». Предметом судового оскарження згідно з цим Законом
були  дії службових осіб, вчинені  з порушенням закону, з перевищенням
повноважень, що ущемляють право громадян, внаслідок яких громадяни
на незаконно позбавлено можливості повно або частково здійснювати пра
во, надане йому законом чи іншим нормативним актом або на громадяни
на незаконно покладено якийсь обов’язок.
Закон СРСР «Про порядок оскарження в суд неправомірних дій служ
бових осіб, які  ущемляють  права  громадян» було  змінено  20 листопада 
1987 р. і введено в дію 1 січня 1988 р. На підставі цього Закону 25 квітня
1988 р. Цивільний процесуальний кодекс України було доповнено гл. 31‑А.
2 листопада 1989 р. прийнято новий Закон СРСР «Про порядок оскарження
в суд неправомірних дій органів державного управління і службових осіб,
що ущемляють права громадян». Цим Законом було розширено предмет су
дового оскарження і зазначено, що підлягають оскарженню дії органів дер
жавного управління і службових осіб, тобто одноособові і колегіальні дії.
Але всі ці положення на практиці як правило не застосовувалися. Став
лення до теорії поділу влади у колишньому Союзі РСР в основному було не
гативним. Вважалося, що трудящі, яким належить влада, не потребують 
її поділу. Державна влада єдина, як єдина і правляча Комуністична партія
СРСР, а тому не треба протиставляти законодавчі органи виконавчим. Най
вищі держані органи влади та органи місцевого самоврядування одночасно 
і разом займаються законодавчою та управлінською діяльністю. Можна ви
значити лише поділ функцій єдиної влади між окремими її органами. Судо
ва функція — необхідний атрибут державної влади — здійснюється судови
ми органами, які керуються в своїй діяльності політикою панівної партії.
Розвиток судового контролю за законністю в сфері державного управ
ління в незалежній Українській державі починаючи з 1991 р. відбувався
шляхом поступового розширення компетенції загальних судів щодо вирі
шення індивідуальних адміністративних скарг. Доповнений  31 жовтня
1995 р. главою 31‑А ЦПК України встановив, що: предметом судового оскар
ження, відповідно до ст. 248, можуть бути як колегіальні, так і одноособо
ві рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, акти як нормативно
го, так і індивідуального характеру, у зв’язку з якими громадянин вважає,
що: порушено або порушуються його права і свободи; створено або ство
рюються перепони для реалізації ним своїх конституційних прав чи сво
бод (або вжиті заходи щодо їх реалізації є недоступними); на нього покла
дені обов’язки, не передбачені законодавством, або передбачені без ураху
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вання конкретних обставин, за  яких ці обов’язки  повинні  покладатися,
або вони  покладені  не  уповноваженими  на  це особою чи органом; його 
притягнуто до відповідальності, не передбаченої законом; до нього засто
совано стягнення за відсутності передбачених законом підстав чи непра
вомочною службовою особою (органом).
Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р., встановила засади 
поділу державної влади України на законодавчу, виконавчу і судову. Основ
ний Закон гарантує широку систему правового захисту від будь-яких дій 
чи бездіяльності органів управління. У ст. 55 Конституції України проголо
шено: «Кожному гарантується право на оскарження в суд рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб». До Основного Закону, як одне з основних прав 
громадян, було включено всеохоплюючу гарантію права звернення до суду.
У повсякденному житті ця конституційна гарантія здійснюється через си
стему судів та інстанцій апеляційного та касаційного рівнів.
Отже, з кінця 50-х—початку 60- х років XX ст. підхід до проблеми адмі
ністративної юстиції став більш раціональним і менш негативно категорич
ним, що було наслідком зосередження уваги на проблематиці, пов’язаній із
захистом суб’єктивних прав громадян. Поступово відбулося посилення ролі 
судових органів (при цьому не зменшуючи ролі адміністративно-відомчого 
захисту) у вирішенні адміністративно-правових спорів.
У сучасному українському науковому тлумаченні адміністративної юсти
ції охоплюються переважно організаційний і процесуальний аспекти існу
вання та функціонування даного явища.
Так, В. С. Стефанюк у своїх дослідженнях розглядає адміністративну
юстицію як систему судових органів, що контролюють дотримання закон
ності в сфері державного управління шляхом вирішення в адміністратив
ному процесуальному порядку публічно-правових спорів, які виникають у
зв’язку зі зверненням фізичних та юридичних осіб до органів державного 
управління або їх посадових чи службових осіб.
Концепцією судово-правової реформи, затвердженою Верховною Радою
у 1992 р., було передбачено поступове запровадження адміністративної
юстиції: починаючи від спеціалізації суддів і утворення спеціалізованих су
дових колегій і закінчуючи створенням вертикалі адміністративних судів.
Створення системи адміністративних судів з метою повноцінного су
дового захисту прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади передба
чене  також  Концепцією адміністративної реформи в  Україні, схваленою
Стефанюк В. Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Сте
фанюк. — К., 2000. — С. 11.

Постанова Верховної Ради України від 18 квітня 1992 р. «Про Концепцію судовоправової реформи в Україні» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 4.

Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / авт.упоряд. : І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. — К. : Факт, 2003. — 536 с.
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Президентом України у 1998 р.. Необхідність запровадження адміністра
тивної юстиції була конкретизована, і перед нею були поставлені чіткі зав
дання.
Перший законодавчий крок до створення адміністративних судів зроб
лено в ході так званої «малої судової реформи» 2001 р., коли законом було 
рекомендовано Голові Верховного Суду України та Міністрові юстиції Украї
ни підготувати та внести Президентові України подання щодо утворення
в державі Вищого адміністративного суду. Однак цей закон не передба
чав особливостей статусу спеціалізованих судів, в тому числі й адміністра
тивних, а також характеристики системи цих судів.
Наступним важливим кроком стало прийняття 7 лютого 2002 р. Вер
ховною Радою України нового Закону України «Про судоустрій України»,
який визначив  місце адміністративних судів  у системі судів  загальної
юрисдикції та на їх створення було встановлено трирічний строк. Відповід
но до цього закону була запроваджена наступна чотириланкова система 
адміністративних судів:
— місцеві адміністративні суди;
— апеляційні адміністративні суди;
— Вищий адміністративний суд України;
— Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України.
Отже, адміністративні суди були відокремлені в підсистему спеціалізо
ваних судів у системі судів загальної юрисдикції. Утворення адміністра
тивних судів повинно також бути спрямоване на їх доступність. Всі ланки 
адміністративних судів  мають  бути взаємопов’язані  та взаємоузгоджені.
Існувала пропозиція утворити адміністративні суди за зразком госпо
дарських: місцеві — на рівні областей, у містах Києві та Севастополі, апе
ляційні — в апеляційних округах на рівні кількох областей і Вищий адмі
ністративний суд України.
Таким шляхом і пішов законодавець. Згідно з п. 1 Указу Президента 
України «Про утворення місцевих та адміністративних судів, затверджен
ня їх мережі  та кількісного складу суддів» від 16 листопада  2004 р. з
1 січня 2005 р. у системі адміністративних судів України утворюються міс
цеві адміністративні суди на рівні областей, на рівні Києва та Севастополя;
згідно з п. 2 даного Указу утворюються з 1 січня 2005 р. у системі адміні
стративних судів України такі апеляційні адміністративні суди: Дніпропет
Указ Президента України від 22 липня 1998 р. «Про заходи щодо впровадження
Концепції адміністративної реформи в Україні» // Відомості Верховної Ради України. —
1998. — № 7.

Закон України від 21 червня 2001 р. «Про внесення змін до Закону «Про судоустрій 
України» // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 6.

Стефанюк В. Запровадження адміністративних судів у рамках судово-правової
реформи в Україні / В. Стефанюк // Судова реформа в Україні: проблеми і перспекти
ви : матеріали наук.-практ. конф., 18—19 квітня 2002 р., м. Харків / редкол. : В. В. Ста
шис (гол. ред.) та ін. — К. ; Х. : Юрінком Інтер, 2002. — С. 15.
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ровський, Донецький, Київський, Львівський, Одеський, Севастопольський,
Харківський апеляційні адміністративні суди. Наприклад, згідно  з цим
Указом в місті Львові розміщено Львівський окружний адміністративний 
суд (перша інстанція), а також Львівський апеляційний адміністративний 
суд (друга інстанція), який охоплює території Волинської, Закарпатської,
Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької,
Чернівецької областей. Більш високий рівень місцевих адміністративних
судів має сприяти незалежності їх суддів. Однак при цьому ігнорується ви
мога доступності правосуддя для громадян. За такого підходу створюють
ся умови, за  яких у адміністративних судах з владою зможуть  боротися
тільки заможні люди. Через це нерідко кажуть, що ще «ненароджені» суди 
завідомо є «мертвими».
При підготовці проекту адміністративно-процесуального кодексу Украї
ни було прийнято рішення щодо триінстанційного розгляду адміністратив
них спорів. Згідно з ч. 1 ст. 5 проекту АПК адміністративними судами є
окружні адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди, Вищий 
адміністративний суд України. Проект АПК ґрунтується на підході, який 
полягає у розрізненні понять «адміністративний суд в організаційному зна
ченні» та «адміністративний суд у процесуальному значенні».
Наприклад, Верховний  Суд України в організаційному значені  не  є
адміністративним судом, оскільки він вирішує не тільки адміністративні 
справи, а тому не є спеціалізованим судом. Проте в процесуальному зна
ченні Верховний Суд України виконує функції адміністративного суду, ко
ли у виняткових випадках розглядає адміністративні справи та перегля
дає судові рішення інших адміністративних судів. Тому в проекті під адмі
ністративним судом розуміють  не  тільки спеціалізовані адміністративні 
суди, а й інші суди, які в передбачених законом випадках вирішують адмі
ністративні справи. Реалізація такого підходу дозволяє зробити правосуд
дя в адміністративних справах більш доступним для громадян і мінімізу
вати небезпеку впливу виконавчої влади на адміністративні суди. Це до
сягається завдяки дворівневій системі місцевих адміністративних судів у
процесуальному значенні.
Так, за проектом у районних, міських, міжрайонних загальних судах
запроваджується спеціалізація суддів, зокрема з розгляду адміністратив
них справ. До  підсудності  цих судів віднесені адміністративні спори, в 
яких однією із сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядуван
ня, спори з приводу оскарження накладення адміністративних стягнень,

Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для України / авт.упоряд. : І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. — К. : Факт, 2003. — С. 24.

Стефанюк В. Запровадження адміністративної юстиції в Україні / В. Стефанюк //
Право України. — 1999. — № 7. — С. 10.

Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для України / авт.упоряд. : І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. — К. : Факт, 2003. — С. 24.

149

Розділ III. Становлення та розвиток адміністративної юстиції

а також спори з приводу нотаріальних дій або відмови у їх вчинені (ч. 1
ст. 18 проекту АПК). Отже, районні, міські та міжрайонні суди становлять 
перший рівень місцевих адміністративних судів. Спеціалізовані окружні 
суди, які поширюватимуть свою юрисдикцію на територію невеликих об
ластей або частин великих областей, становлять  другий  рівень  місцевих
адміністративних судів. Окружні адміністративні суди, згідно з ч. 2 ст. 18
проекту АПК, вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції,
у яких однією із сторін є державний орган, орган влади Автономної Респуб
ліки Крим, його посадова чи службова особа, крім справ із приводу їхніх
рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки.
Оскарження дій чи бездіяльності посадових та службових осіб держав
них органів здійснюється до місцевих загальних судів або до окружних міс
цевих судів за вибором позивача (п. 3 ст. 18 проекту АПК).
6 липня 2005 р. парламентом було ухвалено Кодекс адміністративного 
судочинства, який визначив повноваження адміністративних судів щодо 
розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адмі
ністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства.
На даний час триває процес створення адміністративних судів першої
та другої інстанцій — місцевих окружних та адміністративних судів, які 
можуть відіграти важливу роль  у формуванні  демократичної і  правової
держави, основними завданнями та конституційними принципами якої є
захист прав та свобод людини і громадянина.
Поняття адміністративного судочинства (як судового різновиду адміні
стративної юстиції) охопило також і функціональний бік питання, хоча на 
перший план вийшла неосновна, хоча і важлива, з функцій — контроль.
Ще за радянських часів визнавалося, що радянська адміністративна юсти
ція як інститут судового контролю за законністю дій радянських держав
них органів, хоча і в обмеженому вигляді, існує. Пропонувалося навіть за
стосовувати термін «судовий контроль за законністю дій органів держав
ного управління».
На нашу думку, контроль має бути підпорядкований основному зав
данню адміністративної юстиції — захисту прав і свобод громадян, а тому
він не є визначальним у правовому змісті інституту адміністративної юсти
ції. Тим більше, коли це стосується звернень громадян, необхідно конкре
тизувати, що це має бути звернення зі скаргою (адміністративно-юстицій
ною), яка, як ми бачимо, є одним із змістовних елементів адміністративної
юстиції і визначає інструментальну сторону цього адміністративно-право
вого явища:
— по-перше, суспільні відносини, які регулюються нормами правового 
інституту адміністративної юстиції, ґрунтуються на конфліктних управлін
ських ситуаціях, які виникають у сфері виконавчої влади чи місцевого са
Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні / Ю. С. Педько. —
К., 2003. — С. 32—33.
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моврядування між громадянами і відповідними органами або посадовими 
особами;
— по-друге, адміністративна юстиція є формою судового захисту прав 
і свобод громадян, завдяки якій останні в змозі реалізувати своє право на 
судове оскарження неправомірних дій чи бездіяльності органів виконав
чої влади, що тягне за собою можливість певного втручання адміністратив
ної юстиції в процес управління на різних його стадіях із метою запобіган
ня або усунення проявів порушення законності;
— по-третє, адміністративна юстиція є гарантією реалізації публічних
прав (на судовий захист та оскарження) і водночас гарантією захисту всіх
інших прав, незалежно від їх юридичної природи — публічних і правових;
— по-четверте, адміністративна юстиція передбачає, що адміністра
тивні спори вирішуються в судовому порядку згідно з правилами судово
го адміністративного процесу (адміністративного судочинства) у відокрем
леному від організаційної структури виконавчої влади органі — адміністра
тивному суді;
— по-п’яте, адміністративно-юстиційний захист майже завжди пови
нен супроводжуватися перевіркою законності  нормативного  матеріалу,
який створює правове  забезпечення управлінської діяльності, що  може 
привести до скасування або зміни відповідного правового акта управлін
ня (нормативного чи індивідуального);
— по-шосте, адміністративна юстиція може сприяти вирішенню управ
лінських завдань і проблем шляхом надання кваліфікованих консультацій 
з питань законності тих чи інших управлінських рішень, нормативних ак
тів, а також щодо можливих порушень суб’єктивних прав при виконанні 
вказаних рішень і права реалізації;
— по-сьоме, об’єкт адміністративно-юстиційного розгляду — це резуль
тат управлінської діяльності, при цьому об’єкт правопорушення, що роз
глядається, має публічно-правовий характер.
Отже, на нашу думку, адміністративна юстиція — це особливий різ
новид правосуддя, що  передбачає діяльність адміністративних судів  з
розгляду та вирішення адміністративних спорів, які ініціюються грома
дянами шляхом оскарження протиправних дій чи бездіяльності органів 
виконавчої влади і органів  місцевого самоврядування та  їх посадових
осіб відповідно до правил адміністративного судочинства, встановлених
законом.
Одне з найбільш широких трактувань поняття адміністративної юсти
ції було пов’язане з питанням щодо засобів визначення законності або не
законності діяльності адміністрації. При цьому, як правило, автори мали 
на увазі, що  право вирішення цих питань може  бути  надане: 1) адміні
стративним органам; 2) звичайним судовим органам; 3) особливим адміні
Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні / Ю. С. Педько. —
К., 2003. — С. 45—47.
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стративним судам, які не залежать ні від адміністрації, ні від звичайних
судів.
Разом із тим, як на нашу думку, таке визначення адміністративної юсти
ції як засобу забезпечення законності є надто загальним, тому воно не в 
змозі охопити характерні складові її змісту.
Характерною рисою російських теоретичних досліджень з цієї пробле
матики  було визначення такого елементу адміністративної юстиції, як 
оскарження дій адміністрації. Саме з цим соціально-правовим явищем тіс
но пов’язані теоретичні розробки щодо змісту та значення адміністратив
ної юстиції.
Як уже зазначалося, на сьогодні немає єдиного підходу до визначення
поняття адміністративної юстиції. І. Б. Коліушко та Р. О. Куйбіда вважа
ють, що в літературі означилися три основні тенденції у розумінні адміні
стративної юстиції:
1) особливий порядок вирішення адміністративно-правових спорів су
дами та іншими уповноваженими на те державними органами;
2) самостійна галузь правосуддя, метою якої є вирішення судами спо
рів між громадянами та органами управління (тобто адміністративне су
дочинство);
3) не тільки особливий вид судочинства, а й система спеціалізованих
судів або спеціальних судових підрозділів, які здійснюють адміністративне 
судочинство.
Спільним для виконання є те, що адміністративна юстиція скрізь роз
глядається як особливий порядок вирішення адміністративних спорів. Різ
ниця полягає в суб’єктах, які уповноважені вирішувати ці спори.
Зазначимо, що в українській юридичній літературі відоме й інше тлу
мачення адміністративної юстиції, яке пов’язує її з оскарженням.
Так, В. М. Кампо вказує, що «адміністративна юстиція — це вид пра
восуддя, який здійснюється з метою розгляду скарг громадян, їхніх об’єд
нань, інших юридичних і  фізичних осіб на  незаконні  дії (бездіяльність)
органів виконавчої влади, їхніх посадових осіб та деяких інших структур
публічної влади, що завдають позивачам матеріальних і моральних збит
ків».
Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні / Ю. С. Педько. —
К., 2003. — С. 25.
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Реалізуючи своє право на оскарження громадянин створює юридичні 
підстави розгляду і вирішення адміністративного спору в межах системи 
адміністративної юстиції. Скарга, таким чином, з’являється у сфері пуб
лічно-правових відносин, є «юридично  релевантною формою критики,
якій громадяни піддають роботу апарату», і має на меті захист та віднов
лення прав і свобод громадян.
Згідно з першим підходом до поняття адміністративної юстиції вклю
чається розгляд публічно-правових спорів  не  тільки судами, а й іншими 
державними органами. Очевидно, що етимологічно при цьому виходять із
розуміння латинського терміна «юстиція» як справедливість. Інакше кажу
чи, справедливість при вирішенні спорів у сфері управління може забез
печуватися не лише судами, а й адміністративними органами при розгля
ді скарг громадян у сфері адміністративної діяльності.
Другий підхід вужчий  — до поняття адміністративної юстиції відно
сять тільки судовий порядок вирішення публічно-правових спорів, тобто 
адміністративна юстиція є діяльністю виключно судовою. Тут вихідним
моментом є розуміння юстиції як правосуддя, яке, згідно із сучасною пра
вовою доктриною, здійснюється тільки судами.
Третій підхід полягає в тому, що адміністративною юстицією може на
зиватися не будь-яке вирішення публічно-правових спорів, а тільки те, що 
здійснюється спеціально утвореними для цього судовими органами — чи 
то окремими суддями, чи то спеціалізованими структурними підрозділами 
загальних судів. З огляду на  це обов’язковою ознакою адміністративної
юстиції є наявність у системі правосуддя адміністративних судів або адмі
ністративних палат у структурі судів загальної юрисдикції.
Отже, термін «адміністративна юстиція» недаремно називають «внутріш
ньо суперечливим», тому що він поєднує різні  за своєю суттю явища  —
адміністрація (управлінська складова) і юстиція (судова складова). Однак,
враховуючи формально-логічний погляд на її ознаки, таке формулювання
є справедливим і, виходячи із вищенаведених факторів, термін «адміністра
тивна юстиція» (буквально — «правосуддя в сфері управління») має харак
терні теоретичні риси.
В Україні відбувається поступова переоцінка, переосмислення ідейних
цінностей та правових положень, а також реформування правових відно
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и проблемы формирования демократического правового государства Украины. — К.,
1993. — С. 78.
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син та інститутів. Можна вважати фактично визначеними основні напря
ми судово-правової реформи, яка має забезпечити верховенство права і 
законність у такій важливій сфері, як судова влада. Для досягнення цієї
мети необхідно не тільки удосконалити традиційні судові функції — засто
сування заходів кримінального покарання осіб, які скоїли злочини, і вирі
шення тих або інших майнових суперечок, а й законодавчо врегулювати 
повноваження суду з контролю за забезпеченням взаємної відповідальнос
ті держави та її громадян.
Важливого значення у зв’язку з цим набуває діяльність судів щодо за
хисту прав громадян від порушень їх різними державними органами і поса
довими особами. Така функція суду здійснюється в межах адміністратив
ної юстиції.
Створення в Україні адміністративних судів є одним із напрямів судо
вої реформи, яка отримала свій початок з 1992 р., тобто з часу затверджен
ня Верховною Радою України Концепції судово-правової реформи.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. В який  період сформувались основні  риси сучасної адміністративної
юстиції?
2. Якими є основні напрями захисту прав і свобод людини в адміністратив
ному судочинстві?
3. Чим відрізняються поняття «адміністративна юстиція» і «адміністративне 
судочинство»?
4. У чому полягає спільна ціннісна основа всіх європейських систем адмі
ністративної юстиції?
5. У межах якого процесу здійснювався захист прав і свобод людини з ча
су прийняття Конституції України в 1996 році і до появи адміністративного 
судового процесу?
6. Яким був підхід авторів Концепції судово-правової реформи щодо за
провадження адміністративного судочинства?
7. Яким законом (законами) реалізовано положення малої судової реформи?

Бородін І. Про сутність адміністративної юстиції / І. Бородін // Право України. —
2000. — № 1. — С. 15.
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Глава 1
Компетенція
адміністративних судів
Компетенція у сфері державного управління — це закріплена в зако
нодавстві сукупність повноважень, прав та обов’язків державного органу,
установи або посадової особи, які вони зобов’язані використовувати для
виконання своїх функціональних завдань, що полягають у здійсненні управ
лінського, тобто організуючого впливу на ті сфери і галузі суспільного жит
тя, які вимагають певного втручання держави.
Проблеми чіткого законодавчого визначення компетенції адміністра
тивних судів, на нашу думку, є наслідком відсутності уваги наукової дум
ки протягом тривалого часу до публічно-правових відносин, загалом проб
лем верховенства права та захисту прав і основних свобод людини безпо
середньо. Для прикладу можна навести певні суперечності між правилами 
п. 3 ч. 2. ст. 17 та п. 2 ч. 1 ст. 18 КАС України в питанні компетенції адмі
ністративних судів у справах щодо притягнення до адміністративної від
повідальності.
Частина 2 ст. 124 Конституції України визначає, що юрисдикція судів 
поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. У спеціаль
них процесуальних законах (Законі  України  «Про  Конституційний  Суд
України», Цивільному процесуальному кодексі України, Господарському про
цесуальному кодексі України, Кримінально-процесуальному кодексі Украї
ни та Кодексі адміністративного судочинства України) законодавцем ви
значені ознаки, за якими відмінні між собою справи віднесені до адміні
стративного, цивільного, господарського, кримінального судочинства  та 
юрисдикції Конституційного Суду України. Ці ознаки є вирішальними для
визначення порядку захисту порушених прав осіб та  порядку реалізації
судочинства судом.
Оскільки обов’язок визначитися, чи належить позовну заяву розглядати 
в порядку адміністративного судочинства, Закон (п. 4 ч. 1 ст. 107 КАС) по
кладає безпосередньо на суддю, вищезгадані проблеми є і суто практични
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ми. Зокрема системний аналіз норм КАС дає підстави вважати, що визна
чальними для формування висновку про те, що заявлений позов є адміні
стративним, є:
— частини 1 та 2 ст. 2, п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС — завдання та предмет адмі
ністративного судочинства; визначення поняття «адміністративна справа»;
— ст. 17 КАС — перелік категорій спорів, віднесених до компетенції
адміністративних судів та виключення з такої компетенції.
Саме ці норми КАС України Р. О. Куйбіда, В. І. Шишкін та ін. спра
ведливо кваліфікують як три способи нормативного визначення компетен
ції адміністративних судів:
— загальне визначення — через поняття адміністративної справи (п. 1
ст. 3 КАС);
— визначення через перелік категорій справ, що належать до предме
та адміністративної юрисдикції (ч. 1 ст. 17 КАС);
— визначення через перелік категорій справ  публічно-правового  ха
рактеру, що не належать до предмета адміністративної юрисдикції (ч. 2
ст. 17 КАС).
Деякі аспекти застосування цих та інших норм КАС, на нашу думку,
потребують коментарів.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС завданням адміністративного судочинства 
є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридич
них осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і служ
бових осіб, інших суб’єктів  при  здійсненні  ними владних управлінських
функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих
повноважень.
Публічно-правові відносини виникають у сфері реалізації (здійснення)
публічної влади. Слід мати на увазі, що відповідно до ч. 1 ст. 6 Конститу
ції України державна влада здійснюється на засадах поділу її на законодав
чу, виконавчу та судову. В той самий час державна влада має єдине дже
рело — волю народу, а отже, державна влада, здатність держави форму
вати загальнообов’язкові приписи поведінки є поняттям цілісним. Таким
чином, поділяється не сама влада, а функції державної влади поділені між 
визначеними Конституцією України органами.
Влада законодавча та судова у своєму «чистому», процедурному вигля
ді за своїм характером не є управлінською, а отже, не підпадає під судо
вий контроль у формі адміністративного судочинства.
Відповідно до ч. 2 ст. 2 КАС до адміністративних судів можуть бути 
оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повно
важень, крім випадків, коли щодо таких рішень дій чи бездіяльності Кон
Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посіб. /
за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. — К. : Старий світ, 2006. — С. 86—90.
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ституцією чи законами України встановлено інший порядок судового про
вадження.
Деяку складність у судовій практиці становить поняття «суб’єкт влад
них повноважень». Наведене в п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС поняття має кілька скла
дових та бланкетний характер. Серед іншого, слід мати на увазі, що статус 
органу як носія владних повноважень у кожному випадку слід перевіряти 
за статутом, положенням чи іншим джерелом підтвердження такого стату
су. Делегування владних повноважень можливе і суб’єкту, який за своїм
статусом взагалі не є суб’єктом владних повноважень.
Таким чином, компетенція адміністративних судів  поширюється на 
спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо 
оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів 
індивідуальної дії, дій чи бездіяльності, крім випадків, коли щодо таких рі
шень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановле
но інший порядок судового провадження (конституційна юрисдикція, юрис
дикція судів у кримінально-правових відносинах, адміністративних право
порушеннях та ін.).
Стаття 17 КАС за своїм категоричним характером та структурною будо
вою відрізняється від узагальнено-теоретичних частин 1 та 2 ст. 2, пунк
тів 1 та 7 ч. 1 ст. 3 КАС і потребує деяких коментарів.
Застосовуючи поняття «рішення суб’єкта владних повноважень», «нор
мативно-правовий акт», «правовий акт індивідуальної дії», законодавець 
не дав їх визначень безпосередньо в КАС (ст. 3).
На нашу думку, під рішенням суб’єкта владних повноважень розумі
ється далеко не кожен документ, який приймається таким суб’єктом. У по
рядку КАС може бути оскаржене лише таке рішення, яке породжує безпо
середньо права та/чи обов’язки для позивача.
Чинне законодавство не містить визначення понять «нормативно-пра
вовий акт» та «правовий акт». Однак на теоретичному рівні можна дати 
такі визначення зазначеним поняттям.
Акт державного чи іншого органу — це юридична форма рішень цих ор
ганів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові 
наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин
і має обов’язковий характер для суб’єктів цих відносин. Залежно від компе
тенції органу, який прийняв такий документ, і характеру та обсягу відносин,
що врегульовано ним, акти поділяються на нормативні й такі, що не мають 
нормативного  характеру, тобто індивідуальні. Нормативний акт — це 
прийнятий уповноваженим державним чи іншим органом у межах його 
компетенції офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи 
скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер та застосо
вується неодноразово. Що ж до актів ненормативного характеру (індиві
дуальних актів), то вони породжують права і обов’язки тільки у того суб’єк
та (чи визначеного ними певного кола суб’єктів), якому вони адресовані.
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Зважаючи на зазначене не може  бути предметом оскарження такий 
акт органу державної влади, який не породжує ніяких правових наслідків,
тобто не створює прав та обов’язків для громадян та юридичних осіб.
Порядок та форма реалізації прав громадян визначаються спеціальними 
законами, які є нормами матеріального права у адміністративному судо
чинстві. Спеціальні закони визначають не тільки порядок реалізації грома
дянами закріплених Конституцією України своїх прав, а й визначають нор
му поведінки суб’єктів владних повноважень, порушення яких може при
звести до порушення прав громадян та бути предметом судового розгляду.
Важливо звернути увагу, що в цій категорії справ справи щодо оскар
ження нормативних актів виділені законодавцем як справи, які потребу
ють окремого регулювання. Так, ст. 171 КАС визначає межі оскарження
нормативно-правових актів. Оскаржуваними нормативно-правовими акта
ми у зв’язку з їх невідповідністю законам України в межах адміністратив
ної юрисдикції є лише наступні акти органів державної влади:
— постанови Верховної Ради України;
— укази та розпорядження Президента України;
— постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;
— постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Оскаржуваними актами органів державної влади у зв’язку з незакон
ністю та невідповідністю їх правовим актам вищої юридичної сили є на
ступні акти:
— нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади;
— нормативно-правові акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
— нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій;
— нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування та ін
ших суб’єктів владних повноважень.
Адміністративний суд при розгляді справ щодо оскарження норматив
но-правових актів не вирішує питання щодо їх конституційності. Адже ці 
питання віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України. Разом із
тим, компетенція Конституційного Суду України не передбачає підпоряд
кування адміністративного судочинства конституційному. Тому Конститу
ційний Суд України в рішенні від 7 травня 2002 р. № 8‑рп/2002 роз’яснив,
що вирішення Конституційним Судом України питань щодо конституцій
ності актів Президента України не виключає можливості оскарження до 
судів загальної юрисдикції актів Президента України індивідуального ха
рактеру з питань призначення на посади чи звільнення з посад стосовно 
їх законності.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням
Президента України щодо офіційного тлумачення положень частин другої, третьої стат
ті 124 Конституції України (справа щодо підвідомчості актів про призначення або звіль
нення посадових осіб) від 7 травня 2002 р. № 8-рп/2002.
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Важливо  звернути  увагу, що ст. 171 КАС України  передбачає оскар
ження актів  нормативного  характеру. Частина  3 зазначеної статті ви
значає, що право оскаржити нормативно-правовий акт мають лише особи,
щодо  яких його  застосовано, а  також особи, які  є суб’єктом правовід
носин, у яких буде застосовано цей акт. Таким чином, оскаржений нор
мативний акт має безпосередньо торкатися прав та обов’язків особи заяв
ника.
При застосуванні п. 2 ч. 1 ст. 17 КАС слід мати на увазі, що поняття
«публічна служба» не співпадає і  є ширшим у порівнянні  з визначенням
«державна служба», даним у ст. 1 Закону України «Про державну службу».
Однак публічна служба як діяльність має відбуватися на офіційних, закон
них підставах.
Малодослідженим лишається поняття «адміністративний договір». Від
повідно до п. 14 ч. 1 ст. 3 КАС, адміністративний договір — це дво- або 
багатостороння угода, зміст якої складають права та обов’язки сторін, що 
випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повнова
жень, який є однією із сторін угоди. Незважаючи на наявність елементів 
угоди, адміністративний договір за своєю суттю є правовим актом управ
ління і залежно від змісту може мати нормативний характер, що належить 
враховувати в питанні визначення компетенції суду в спорах, що стосу
ються адміністративних договорів.
Компетенція у сфері державного управління — це закріплена в законо
давстві сукупність  повноважень, прав  та обов’язків  державного органу,
установи або посадової особи, які вони зобов’язані використовувати для ви
конання своїх функціональних завдань, що полягають у здійсненні управ
лінського, тобто організуючого впливу на ті сфери і галузі суспільного жит
тя, які вимагають певного втручання держави.
Поняття «делеговані повноваження» визначені в Указі Президента Украї
ни «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи 
в Україні» від 22 липня 1998 р. № 810. Так, в Указі зазначено, що: «Деле
говані функції, повноваження — функції, повноваження (права і обов’яз
ки), що їх набуває певний суб’єкт (орган чи посадова особа) шляхом пере
дачі йому для виконання від іншого суб’єкта за власним рішенням остан
нього або  на  підставі  норми  закону. «Делегування» означає, як  правило,
передачу функцій, повноважень на певний час із збереженням у делегую
чого суб’єкта права повернути й до власного виконання. Водночас делегу
ючий суб’єкт набуває право контролю за станом і наслідками виконання
делегованих функцій, повноважень».
При вирішенні питання компетенції адміністративного суду в спорах
за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених за
коном, слід керуватись і наступним.


Пункт 4 ч. 1 ст. 17 КАС України.
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Право на звернення до суду суб’єкта владних повноважень, окрім пря
мої вказівки в нормативному акті, має слідувати з функцій та завдань цьо
го суб’єкта владних повноважень. Дотримання цього принципу, на наше 
переконання, є обов’язковим, зважаючи на:
— необхідність обмежити вплив на суспільні відносини того чи іншого 
суб’єкта владних повноважень поза спеціальними завданнями цього суб’єк
та владних повноважень;
— усунення можливості звернення до суду з одного питання різних су
б’єктів владних повноважень, що, в свою чергу, призвело б до зловживан
ня посадових осіб правом на звернення до суду.
Важливою особливістю виборчих справ, яка вимагає окремого регулю
вання процесуальним законом, є чітко визначена строковість  можливих
спірних правовідносин. Відповідно до виборчого законодавства передба
чено обмежені строками етапи виборчого процесу. Саме тому строки по
дачі  позову щодо виборчого  процесу та строки  розгляду судами  таких
справ досить короткі. Але, окрім цього, строковість виборчого процесу об
межує також у часі самі можливі спірні правовідносини. Тому після закін
чення виборчого процесу звернення з позовом особи саме як суб’єкта ви
борчого права та у зв’язку з порушенням виборчого права нам видається
неможливим.
Як і справи з приводу оскарження нормативних актів, справи щодо 
виборчого процесу мають на рівні норм КАС України окреме регулювання,
що пов’язане з підвищеним суспільним інтересом, обмеженістю правовід
носин у часі та їх суб’єктного складу.
Виборчі правовідносини і правовідносини з приводу референдуму пе
редбачають спеціальний суб’єктний склад. Так, спеціальні виборчі закони 
передбачають, що виборчий процес здійснюється виключно між суб’єктами,
прямо визначеними законами. Саме таким переліком спеціальних суб’єктів 
процесуальний закон обмежує можливих учасників судових адміністратив
них справ, пов’язаних з виборчим процесом та процесом референдуму.
Коротко підсумовуючи вищенаведене, можна запропонувати наступні 
основні критерії визначення компетенції адміністративного суду у виник
лому спорі:
1) наявність публічного характеру правовідносин;
2) хоча б однією стороною правовідносин є суб’єкт владних повнова
жень у зв’язку з виконанням владних управлінських функцій;
3) між сторонами виник спір, компетенція адміністративних судів на 
який поширена дією ст. 17 КАС, і такий спір не віднесений до компетенції
інших органів.
Стаття 11 Закону України «Про вибори Президента України», стаття 11 Закону
України «Про вибори народних депутатів України», стаття������������������������
11 Закону України «Про ви
���
бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів».
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Підсудність
адміністративних справ
Підсудністю називається розмежування компетенції стосовно розгля
ду справ між судами однієї ланки (структури).
Загальні правила визначення підсудності регулюються статтями 18—22
КАС. Зокрема зазначеними статтями визначено три види підсудності:
— предметна;
— територіальна;
— інстанційна.
Разом із тим, зі змісту норм КАС можна виділити ще один вид підсуд
ності: за ухвалою суду.
Правила предметної підсудності визначені статтями 18, 172, 173, 174,
182 КАС. Предметна  підсудність  передбачає право суду певної інстанції
розглядати справу як суд першої інстанції. Чинна редакція Кодексу надає
право суду першої інстанції місцевим загальним, окружним адміністратив
ним судам та Вищому адміністративному суду України.
Зокрема згаданими статтями передбачено, що місцевим загальним су
дам як адміністративним судам підсудні:
— адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадо
ва особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу
місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністратив
ним судам;
— усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністра
тивної відповідальності;
— усі адміністративні справи у спорах фізичних осіб з суб’єктами влад
них повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійс
нення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непраце
здатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціаль
ним страхуванням та інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг,
допомоги, захисту, пільг (ст. 18);
— справи з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих
комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій, за винятком рішень,
дій чи бездіяльності, що визначені частинами 3, 4 ст. 172 КАС;
— справи щодо уточнення списку виборців (ст. 173);
— справи щодо оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інфор
мації, підприємств, установ, організацій, їх посадових та службових осіб,
творчих працівників засобів масової інформації, що порушують законодав
ство про вибори та референдум (ст. 174);
— справи  про обмеження щодо  реалізації права  на  мирні  зібрання
(ст. 182).
Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи,
у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган,
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орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа,
крім справ з приводу їх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміні
стративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як 
адміністративним судам.
До окружного адміністративного суду оскаржуються також рішення,
дії чи бездіяльність виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної
виборчої комісії, Київської чи Севастопольської виборчих комісій щодо під
готовки та проведення місцевих виборів; територіальної (окружної) вибор
чої комісії щодо підготовки та проведення виборів Київського чи Севасто
польського міського голови; територіальних (окружних) виборчих комісій 
щодо підготовки та проведення виборів Президента України, народних де
путатів України; обласних комісій з референдуму і комісії Автономної Рес
публіки Крим зі всеукраїнського референдуму, а також членів зазначених
комісій.
Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службо
вих осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються
місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адмі
ністративним судом за вибором позивача. Окрім того, ст. 18 КАС перед
бачено, що у разі невизначеності КАС предметної підсудності конкретної
адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністра
тивним судом за вибором позивача. Таким чином, можна  говорити  про 
те, що в межах предметної підсудності існує такий підвид підсудності, як 
альтернативна предметна підсудність.
Вищому адміністративному суду України як суду першої і останньої
інстанції підсудні справи:
— щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів ви
борів або всеукраїнського референдуму;
— щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.
Загальні  правила  територіальної підсудності визначені ст. 19 КАС.
Зокрема цією статтею передбачено, що адміністративні справи вирішу
ються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача.
Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів інди
відуальної дії, а  також  дій чи  бездіяльності суб’єктів владних повнова
жень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністра
тивними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) по
зивача.
Виключно відповідно до статей 19, 172, 175, 180 КАС окружним адмі
ністративним судом, територіальна  юрисдикція якого  поширюється на 
м. Київ, вирішуються наступні адміністративні справи:
— з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента Украї
ни, Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального орга
ну виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта влад
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них повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію
України;
— адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне диплома
тичне чи консульське представництво України, їх посадова чи службова 
особа;
— адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва 
політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політич
ної партії;
— справи щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності Центральної
виборчої комісії, члена цієї комісії, окрім справ щодо рішень, дій або без
діяльності Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результа
тів виборів чи всеукраїнського референдуму (ст. 172 КАС);
— справи  щодо оскарження дій чи  бездіяльності кандидата  на  пост
Президента України, ініціативних груп всеукраїнського референдуму, ін
ших суб’єктів ініціювання всеукраїнського  референдуму, що  порушують 
законодавство про вибори чи референдум (ст. 175 КАС);
— справи про дострокове припинення повноважень народного депу
тата  України  у разі  невиконання ним вимог щодо  несумісності  (ст. 180
КАС).
Статтею 19 КАС також передбачено, що у разі невизначеності КАС те
риторіальної підсудності конкретної адміністративної справи  така спра
ва розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.
Таким чином, можна говорити про те, що в межах територіальної предмет
ної підсудності існує такий підвид підсудності, як альтернативна терито
ріальна підсудність.
Загальні правила інстанційної підсудності визначені ст. 20 КАС. Зокре
ма цією статтею передбачено, що місцеві адміністративні суди (місцеві за
гальні суди як адміністративні суди  та окружні адміністративні суди), а 
також Вищий адміністративний суд України у випадках, встановлених цим
Кодексом, вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції.
Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місце
вих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних
судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах їх те
риторіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеляційної ін
станції.
Вищий адміністративний суд України переглядає судові рішення міс
цевих та апеляційних адміністративних судів  у касаційному порядку як 
суд касаційної інстанції. Стаття 211 визначає право оскаржити в касацій
ному порядку судові  рішення суду першої інстанції після їх перегляду в 
апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції
повністю або частково.
Однак відповідно  до ч. 6 ст. 177 КАС Вищий адміністративний суд
України переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції
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судові рішення окружного адміністративного суду, територіальна юрис
дикція якого  поширюється на  м. Київ  у справах щодо оскарження рі
шень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії, члена цієї комі
сії, окрім справ щодо рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої
комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського ре
ферендуму.
В апеляційному та касаційному порядку можуть бути оскаржені не тіль
ки  рішення суду в справі, а й  ухвали судів, якщо вони  перешкоджають 
провадженню у справі. Такі ухвали у касаційному порядку переглядаються
після їх апеляційного перегляду.
Верховний Суд України переглядає за винятковими обставинами судо
ві рішення в адміністративних справах після їх перегляду в касаційному
порядку, а також судові рішення суду касаційної інстанції. Провадження
за винятковими обставинами, відповідно до ст. 235 КАС, є різновидом ка
саційного провадження.
Статтею 21 КАС передбачено  залежність об’єднання позовних вимог
від правил підсудності. Так, цією статтею зокрема передбачено, що пози
вач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, тільки якщо вони 
пов’язані між собою і підсудні одному адміністративному суду. Вимоги ж 
про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями 
чи  бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим порушенням
прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, розгляда
ються адміністративним судом, тільки якщо вони заявлені в одному про
вадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. Інакше вимоги про 
відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або гос
подарського судочинства. Не допускається об’єднання в одне проваджен
ня кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства,
якщо інше не встановлено законом.
Підсудність за ухвалою суду передбачена ст. 22 КАС. Так, із зазначе
ної статті слідує, що суд своєю ухвалою передає адміністративну справу
на розгляд іншого адміністративного суду, якщо:
— задоволене клопотання відповідача, місце проживання (перебуван
ня) якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його про
живання (перебування);
— після відкриття провадження у справі виявилося, що провадження
у справі відкрите без дотримання правил предметної підсудності;
— після відкриття провадження у справі та до початку судового роз
гляду виявилося, що провадження у справі відкрите без дотримання пра
вил територіальної підсудності;
— після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках не
можливо утворити новий склад суду для розгляду справи;
— ліквідовано адміністративний суд, який розглядав справу.
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Підсудність адміністративних справ
П р е дметна

Справи,
підсудні місцевим
загальним судам

Справи,
підсудні окружним
адміністративним судам

Справи,
підсудні
ВАСУ

1) адміністративні справи, у яких
однією зі сторін є орган чи посадо
ва особа місцевого самоврядування,
посадова чи службова особа органу
місцевого самоврядування, крім тих,
які підсудні окружним адміністра
тивним судам (ст. 18 КАС);
2) усі адміністративні справи з при
воду рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень у
справах про притягнення до адміні
стративної відповідальності (ст. 18
КАС);
3) усі адміністративні справи у спо
рах фізичних осіб з суб’єктами влад
них повноважень з приводу обчис
лення, призначення, перерахунку,
здійснення, надання, одержання
пенсійних виплат, соціальних ви
плат непрацездатним громадянам,
виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуван
ням та інших соціальних виплат,
доплат, соціальних послуг, допомо
ги, захисту, пільг;
4) справи з приводу оскарження рі
шень, дій чи бездіяльності виборчих
комісій, комісій з референдуму, чле
нів цих комісій, за винятком рішень,
дій чи бездіяльності, що визначені 
частинами 3, 4 ст. 172 КАС;
5) справи щодо уточнення списку
виборців (ст. 173 КАС);
6) справи щодо оскарження дій чи 
бездіяльності засобів масової інфор
мації, підприємств, установ, орга
нізацій, їх посадових та службових
осіб, творчих працівників засобів 
масової інформації, що порушують 
законодавство про вибори та рефе
рендум (ст. 174 КАС);
7) справи про обмеження щодо 
реалізації права на мирні зібрання
(ст. 182 КАС)

1) окружним адміністратив
ним судам підсудні адміні
стративні справи, у яких од
нією зі сторін є орган держав
ної влади, інший державний 
орган, орган влади Автоном
ної Республіки Крим, їх по
садова чи службова особа,
крім справ з приводу їхніх
рішень, дій чи бездіяльності 
у справах про адміністратив
ні проступки та справ, які 
підсудні місцевим загальним
судам як адміністративним
судам (ст. 18 КАС);
2) справи щодо оскаржен
ня дій або бездіяльності по
садових чи службових осіб
місцевих органів виконав
чої влади (або місцевим за
гальним судам за вибором
позивача);
3) рішення, дії чи бездіяль
ність виборчої комісії Авто
номної Республіки Крим, об
ласної виборчої комісії, Київ
ської чи Севастопольської
виборчих комісій щодо під
готовки та проведення міс
цевих виборів; територіаль
ної (окружної) виборчої комі
сії щодо підготовки та про
ведення виборів Київського 
чи Севастопольського місь
кого голови; територіальних
(окружних) виборчих комі
сій щодо підготовки та про
ведення виборів Президента 
України, народних депута
тів України; обласних комі
сій з референдуму і комісії
Автономної Республіки Крим
з всеукраїнського референ
думу, а також членів зазна
чених комісій (ст. 172 КАС)

1) справи 
щодо вста
новлення
Центральною
виборчою
комісією
результатів 
виборів або 
всеукраїн
ського рефе
рендуму;
2) справи 
щодо скасу
вання реєст
рації канди
дата на пост
Президента 
України 
(ст. 18 КАС)
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Т ер и торіал ь на

За місцем
знаходження
позивача

За місцем
знаходження
відповідача

Справи, підсудні окружному
адміністративному суду,
територіальна юрисдикція якого
поширюється на м. Київ

всі адміністративні 
справи, окрім тих,
щодо яких прямо пе
редбачена інша тери
торіальна підсудність 
(ст. 19 КАС)

адміністративні спра
ви з приводу оскар
ження правових ак
тів індивідуальної дії,
а також дій чи безді
яльності суб’єктів влад
них повноважень, які 
стосуються інтересів 
конкретної особи 
(ст. 19 КАС)

1) з приводу оскарження норма
тивно-правових актів Президен
та України, Кабінету Міністрів 
України, міністерства чи іншого 
центрального органу виконавчої
влади, Національного банку Украї
ни чи іншого суб’єкта владних
повноважень, повноваження
якого поширюються на всю те
риторію України (ст. 19 КАС);
2) адміністративні справи, відпо
відачем у яких є закордонне дип
ломатичне чи консульське пред
ставництво України, їх посадова 
чи службова особа (ст. 19 КАС);
3) адміністративні справи про 
анулювання реєстраційного сві
доцтва політичної партії, про за
борону (примусовий розпуск, лік
відацію) політичної партії (ст. 19
КАС);
4) справи щодо оскарження рі
шень, дій або бездіяльності Цент
ральної виборчої комісії, члена 
цієї комісії, окрім справ щодо рі
шень, дій або бездіяльності Цент
ральної виборчої комісії щодо 
встановлення нею результатів 
виборів чи всеукраїнського ре
ферендуму (ст. 172 КАС);
5) справи щодо оскарження дій 
чи бездіяльності кандидата на 
пост Президента України, ініціа
тивних груп всеукраїнського ре
ферендуму, інших суб’єктів іні
ціювання всеукраїнського рефе
рендуму, що порушують законо
давство про вибори чи референ
дум (ст. 175 КАС);
6) справи про дострокове припи
нення повноважень народного 
депутата України у разі невико
нання ним вимог щодо несуміс
ності (ст. 180 КАС)
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І нстанці й на

Як суди
першої інстанції
розглядають
справи
1) місцеві адміні
стративні суди 
(місцеві загальні 
суди як адміні
стративні суди 
та окружні адміні
стративні суди);
2) Вищий адміні
стративний суд
України у випад
ках, встановлених
КАС (ст. 20 КАС)

Як суди
апеляційної
інстанції
переглядають
справи

Як суди
касаційної
інстанції
переглядають
справи

За винятковими
обставинами
переглядає
справи

1) апеляційні адмі Вищий адміністра Верховний Суд
ністративні суди 
тивний суд Украї України (ст. 20
(ст. 20 КАС);
ни (ст. 20 КАС)
КАС)
2) ВАСУ щодо судо
вих рішень окруж
ного адміністра
тивного суду, тери
торіальна юрис
дикція якого по
ширюється на 
м. Київ у справах
щодо оскарження
рішень, дій або без
діяльності Цент
ральної виборчої
комісії, члена цієї
комісії, окрім справ 
щодо рішень, дій 
або бездіяльності 
Центральної вибор
чої комісії щодо 
встановлення нею
результатів вибо
рів чи всеукраїн
ського референду
му (ст. 177 КАС)
З а у х валою суду

Суд своєю ухвалою передає адміністративну справу на розгляд іншого адміні
стративного суду, якщо:
1) задоволено клопотання відповідача, місце проживання (перебування) якого 
раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання (пере
бування);
2) після відкриття провадження у справі виявилося, що провадження у справі 
відкрито без дотримання правил предметної підсудності;
3) після відкриття провадження у справі та до початку судового розгляду вияви
лося, що провадження у справі відкрито без дотримання правил територіаль
ної підсудності;
4) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо 
утворити новий склад суду для розгляду справи;
5) ліквідовано адміністративний суд, який розглядав справу (ст. 22 КАС)
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Глава 2
Основні інститути
адміністративного
судочинства
Загальновідомо, що право являє собою цілісну, взаємопов’язану систе
му, елементарною складовою якої є норма права. Система права характе
ризується чітко структурованою, ієрархічною побудовою. В теорії права 
прийнято виокремлювати такі структурні елементи системи права, як: га
лузь права, підгалузь права, інститут права, підінститут права, норма пра
ва. Норма права, в свою чергу, може поділятися на складові частини.
Правові інститути системи права виокремлені в теорії права завдяки 
існуванню подібних суспільних правовідносин, дій, подій, предметів, явищ
тощо.
До основних інститутів адміністративного судочинства, але не виклю
чно, як галузі права, належать інститути: адміністративного суду, складу
суду при  здійсненні адміністративного судочинства, адміністративного 
позову, складу учасників адміністративного судочинства та їх процесуаль
них прав, доказів та доказування, засобів попереднього судового захисту,
усного та письмового провадження, мови адміністративного судочинства 
та правової допомоги в адміністративних справах, інститут судового рі
шення. Надамо характеристику окремих правових інститутів адміністра
тивного судочинства.

Адміністративний суд
Адміністративний суд — це суд загальної юрисдикції, до компетенції
якого Кодексом Адміністративного судочинства (КАС) України віднесено 
розгляд і вирішення адміністративних справ.
Як інститут права адміністративний суд може розглядатися в судовій 
системі у поєднанні з іншими судами України.
Судова система України являє собою сукупність усіх судів, яка побудо
вана відповідно до їх компетенції, завдань та цілей і ґрунтується на кон
ституційних засадах правосуддя. Судочинство здійснюється відповідно до 
ст. 124 Конституції України та ст. 3 Закону України «Про судоустрій Украї
ни», Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції, які,
у свою чергу, будуються за принципами територіальності та спеціалізації.
Спеціалізовані суди загальної юрисдикції створюються з урахуванням
компетенції, специфіки розгляду і вирішення окремих категорій справ. До 
спеціалізованих судів належать адміністративні суди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 3 КАС адміністративним судом є суд загаль
ної юрисдикції, до компетенції якого віднесено розгляд і вирішення адмі
ністративних справ.
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Законом України «Про судоустрій України» передбачено утворення про
тягом 2002—2005 років системи спеціалізованих адміністративних судів 
для вирішення справ, що пов’язані з правовідносинами у сфері державно
го управління та місцевого самоврядування.
Систему адміністративних судів відповідно до закону становлять:
— місцеві (окружні) адміністративні суди;
— апеляційні адміністративні суди;
— Вищий адміністративний суд України.
Також до системи адміністративних судів України входять місцеві за
гальні суди, у випадках розгляду адміністративних справ, у яких однією
із сторін є орган місцевого самоврядування, посадова чи службова особа 
органу місцевого самоврядування, або з приводу рішень, дій чи бездіяль
ності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адмі
ністративної відповідальності, або  у спорах фізичних осіб із суб’єктами 
владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку,
здійснення, надання, одержання соціальних виплат, доплат, соціальних
послуг, пільг, допомоги, захисту. Означені спори розглядаються за прави
лами та нормами КАС України.
Верховний Суд України також входить до системи адміністративних
судів у разі перегляду судових рішень за винятковими обставинами. КАС
визначений виключний перелік таких обставин. Так, винятковими вважа
ються обставин, якщо судові рішення оскарджуються з мотивів: неоднако
вого застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права 
або визнання судових рішень міжнародною судовою установою, юрисдик
ція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов’язан
ня України.
Адміністративні справи, згідно із Законом України  «Про судоустрій 
України», вирішують адміністративні суди, а також місцеві загальні суди 
(районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди) у випадках, що ви
значені процесуальним законом. Верховний Суд України забезпечує пере
гляд судових рішень в адміністративних справах як  найвищий судовий 
орган у системі судів загальної юрисдикції.
Система адміністративних судів, на відміну від інших судів загальної
юрисдикції, має, таким чином, свою специфіку. Якщо місцеві суди загаль
ної юрисдикції створюються на рівні адміністративно-територіальних оди
ниць (районні, районні у містах), то КАС запроваджено дворівневу систе
му місцевих адміністративних судів, яка є найбільш оптимальною з точки 
зору доступності правосуддя у адміністративних справах.
Першою судовою інстанцією адміністративної юрисдикції в системі 
адміністративних судів є місцеві адміністративні суди, утворені в округах
відповідно  до  п. 23 ст. 106, ст. 125 Конституції України, пунктів  1—4
ст. 20, п. 2 ст. 21, п. 3 ст. 25 Закону України «Про судоустрій України» та 
згідно з Указом Президента України «Про створення місцевих та апеляцій
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них адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу
суддів» від 16 листопада  2004 р. Відповідно  до  цього  Указу Президента 
України з 1 січня 2005 р. в системі адміністративних судів України утво
рено 27 місцевих адміністративних судів: у Автономній Республіці Крим,
в усіх обласних центрах України та у містах Києві та Севастополі.
Місцевий адміністративний суд складається з:
1) суддів місцевого суду;
2) голови суду;
3) заступника голови суду.
У місцевому адміністративному суді, в якому кількість суддів переви
щує п’ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови 
суду (п. 3 ст. 21 Закону України «Про судоустрій України»).
Відповідно до зазначених норм з 1 січня 2005 р. в системі адміністра
тивних судів  України  передбачено створення таких апеляційних адміні
стративних судів (друга інстанція):
1) Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд;
2) Донецький апеляційний адміністративний суд;
3) Київський апеляційний адміністративний суд;
4) Львівський апеляційний адміністративний суд;
5) Одеський апеляційний адміністративний суд;
6) Севастопольський апеляційний адміністративний суд;
7) Харківський апеляційний адміністративний суд.
16 жовтня 2008 р. Президент України  додатково видав  Указ № 941
«Про вдосконалення мережі адміністративних судів України», яким перед
бачено утворення з 1 березня 2008 р. ще двох апеляційних адміністратив
них судів, а саме: Вінницького та Житомирського.
До складу апеляційного адміністративного суду входять:
1) судді, як правило обрані на посаду безстроково;
2) голова суду;
3) його заступники;
4) заступник голови судової палати, який призначається у разі необхід
ності, головою апеляційного адміністративного суду за погодженням з пре
зидією суду. Таке призначення робиться з числа суддів цього суду.
В апеляційних адміністративних судах утворюються судові  палати  з
розгляду окремих категорій справ, що віднесені до адміністративної юрис
дикції. До складу цих палат судді апеляційного адміністративного суду
призначаються розпорядженням голови апеляційного суду.
Для вирішення організаційних питань в апеляційних адміністратив
них судах діє президія апеляційного адміністративного суду, до складу якої
входять голова суду, його заступники, а також судді, кількісний склад яких
визначається рішенням загальних зборів суддів цього суду. Судді обира
ються до складу президії загальними  зборами суддів  цього суду шляхом
таємного голосування.
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Наступною судовою інстанцією після апеляційних судів у системі адмі
ністративних судів України є Вищий адміністративний суд України, утво
рений Указом Президента України «Про Апеляційний суд України, Касацій
ний суд України та Вищий адміністративний суд України» від 1 жовтня
2002 р. № 889. Місцезнаходженням Вищого адміністративного суду Украї
ни є місто Київ.
Вищий адміністративний суд України складається з:
1) суддів, обраних на посаду безстроково,
2) голови суду;
3) його заступників;
4) заступника голови судової палати, який може бути призначений з
числа суддів цього суду, Головою Вищого адміністративного суду України 
за погодженням з президією суду.
У Вищому адміністративному суді створені п’ять палат із розгляду окре
мих категорій справ, склад яких сформовано  за  поданням голови суду і 
затверджено Президією Вищого адміністративного суду України.
У Вищому адміністративному суді України для вирішення організацій
них питань діє Президія Вищого адміністративного суду України у складі 
голови суду, його заступників, заступників голів палат, а також суддів да
ного суду, обраних до складу Президії загальними зборами суддів цього су
ду шляхом таємного голосування.
Для вирішення загальних питань діяльності адміністративних судів у
Вищому адміністративному суді України діє Пленум Вищого адміністратив
ного суду України, до якого входять всі судді суду та голови апеляційних
адміністративних судів.
При Вищому адміністративному суді України для опрацювання питань,
пов’язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності судів, утво
рена науково-консультативна рада.
Для публікації матеріалів судової практики, рішень  з організаційних
питань діяльності, інших матеріалів при Вищому адміністративному суді 
України функціонує офіційний друкований орган.
Таким чином, адміністративним судом у контексті КАС є:
— окружний адміністративний суд;
— місцевий загальний суд при розгляді і вирішенні ним адміністратив
них справ (як адміністративний суд першої інстанції);
— апеляційний адміністративний суд;
— Вищий адміністративний суд України;
— Верховний Суд України при перегляді судових рішень в адміністра
тивних справах.
До створення окружних та апеляційних адміністративних судів їх пов
новаження виконувалися відповідними місцевими та апеляційними загаль
ними судами (крім військових), а також місцевими та апеляційними гос
подарськими судами, за правилами та нормами КАС України.
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Склад суду
Склад суду — це законодавчо визначена кількість суддів, уповноваже
них законом на провадження всіх процесуальних дій в межах одного судо
вого процесу.
Як загальне правило встановлено, що розгляд і вирішення всіх адміні
стративних справ у суді першої інстанції здійснюється одноособово суд
дею, який діє від імені суду і головує у судовому засіданні (ст. 23 КАС).
Виняток з цього правила встановлений частинами 1, 2, 5 ст. 24 КАС.
До справ, які розглядаються колегією у складі трьох суддів, віднесені такі,
предметом оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність Президента 
України, Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального 
органу виконавчої влади, Національного банку України, їхньої посадової чи 
службової особи, виборчої комісії (комісії з референдуму), члена цієї комісії.
Також адміністративні справи розглядаються і вирішуються в окруж
ному суді колегією у складі трьох суддів, якщо однією із сторін судового 
адміністративного процесу заявлено клопотання про колегіальний розгляд.
Колегіальний розгляд адміністративної справи в окружному адміністратив
ному суді може здійснюватися також з ініціативи судді, якщо склад суду
дійде висновку про особливу складність справи.
У Вищому адміністративному суді як суді першої інстанції справи роз
глядаються колегіями у складі не менше п’яти суддів.
Перегляд судових рішень в адміністративних справах завжди здійсню
ється колегіальним складом суду:
— в апеляційній інстанції — адміністративні справи розглядаються ко
легією суддів у складі трьох суддів;
— в касаційній інстанції — адміністративні справи розглядаються ко
легією у складі не менше п’яти суддів;
— у Верховному Суді України — адміністративні справи розглядають
ся колегією у складі суддів Судової палати в адміністративних справах за 
участі не менше двох третин її чисельності, але в усякому разі не менше 
п’яти суддів. У разі виявлення неоднакового застосування судами касацій
ної інстанції одного і того самого положення закону, адміністративні спра
ви розглядаються колегією суддів на спільному засіданні відповідних судо
вих палат Верховного Суду України.
У складі колегії суддів виділяють головуючого в судовому засіданні та 
суддю-доповідача.
Усі питання, що виникають при розгляді адміністративної справи, ко
легія суддів вирішує більшістю голосів суддів. Головуючий в судовому за
сіданні голосує останнім. Суддя, який не згідний із судовим рішенням за 
наслідками  розгляду адміністративної справи, може  письмово викласти 
свою окрему думку, яку хоч і не оголошують у судовому засіданні, але цей 
письмовий документ приєднують до справи і він є відкритим для ознайом
лення.
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Для гарантування неупередженого розгляду і вирішення справи в адмі
ністративному судочинстві  передбачено інститут відводу (самовідводу)
суддів.
Підстави для відводу судді чітко визначені процесуальним законом.
Так, не може брати участі в розгляді адміністративної справи суддя,
який брав участь у розгляді цієї адміністративної справи або пов’язаної з
нею справи як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт,
спеціаліст, перекладач. Аналогічні норми діють і в разі якщо такий суддя
прямо чи опосередковано  заінтересований в  результаті  розгляду справи 
або він є близьким родичем сторони або інших осіб, які  беруть  участь  у
справі. Близькими родичами за нормами КАС є — чоловік, дружина, бать
ко, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід,
баба, онук, онучка, усиновлювач, усиновлений, опікун, піклувальник, член
сім’ї або близький родич цих осіб.
Підставою для відводу судді можуть бути й інші обставини, які викли
кають сумнів у неупередженості судді.
Згідно з КАС питання про відвід судді суд, що розглядає справу, вирі
шує ухвалою, яка не підлягає окремому оскарженню.
Правовий інститут складу суду характеризується його незмінністю про
тягом розгляду і вирішення адміністративної справи в суді однієї інстан
ції. Таким чином, під час усього судового розгляду адміністративної спра
ви склад суду залишається незмінним. Якщо до розгляду справи залучено 
нового суддю, то судовий  розгляд адміністративної справи  починається
спочатку.
Важливим є положення щодо нормативної заборони участі судді в роз
гляді адміністративної справи в разі, якщо такий суддя брав участь у ви
рішенні цієї самої справи в суді будь-якої іншої інстанції.

Учасники адміністративного процесу
Учасниками адміністративного  процесу є особи, які  беруть  участь  у
розгляді справи адміністративним судом. У КАС учасники адміністративно
го процесу поділяються на наступні групи за наявністю заінтересованості 
у результатах вирішення справи: 1) заінтересованих осіб, або осіб, які бе
руть участь у справі (сторони, треті особи, їхні представники); 2) учасників,
які не мають заінтересованості у вирішенні справи (секретар судового за
сідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач).
Найважливішою ознакою учасника адміністративного процесу і однією
з передумов виникнення правовідносин, що складаються під час здійснен
ня адміністративного судочинства, є наявність адміністративної процесу
альної правосуб’єктності, яка містить у собі адміністративну процесуальну
правоздатність та адміністративну процесуальну дієздатність.
Згідно  з ч. 1 ст. 48 КАС адміністративна процесуальна правоздат
ність — це здатність мати процесуальні права та обов’язки в адміністра
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тивному судочинстві. Вона визнається за всіма громадянами України, іно
земцями, особами без громадянства, а також за органами державної вла
ди, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими 
особами, підприємствами, установами і організаціями, які є юридичними 
особами.
Адміністративна процесуальна правоздатність виникає у громадян з мо
менту їх народження і припиняється смертю. У юридичних осіб вона ви
никає з моменту їх створення та припиняється їх ліквідацією.
Необхідною для учасника справи є також наявність адміністративної
процесуальної дієздатності.
Адміністративна процесуальна дієздатність — це здатність особисто 
здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому
числі довіряти ведення справи процесуальному представникові.
Згідно з ч. 2 ст. 48 КАС адміністративна процесуальна дієздатність на
лежить фізичним особам, які:
по-перше, досягли повноліття;
по-друге, не визнані судом недієздатними.
Також  процесуальна  дієздатність  належить  фізичним особам, які  не 
досягли повноліття у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких
вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь. Це, на
приклад, можуть бути справи з приводу одержання паспорта громадяни
на України, реєстрації зміни імені, притягнення до відповідальності за вчи
нення адміністративного проступку (з 16 років), спори з приводу легаліза
ції молодіжних та дитячих громадських організацій (засновниками таких
організацій можуть бути фізичні особи, які досягли 15-річного віку) тощо.
Крім того, в окремих випадках адміністративною процесуальною пра
воздатністю наділені блок партій, блок місцевих організацій партій, ініці
ативна група референдуму, громадська організація. Ці суб’єкти відповідно 
до законів про вибори та референдуми можуть бути учасниками правовід
носин, пов’язаних з процесом виборів чи референдумів. Тому відповідно 
до статей 172, 174, 175 КАС вони можуть бути і учасниками адміністратив
ного процесу. У справах про тимчасову заборону окремих видів або всієї
діяльності, ліквідацію об’єднання громадян відповідачами поряд з іншими 
об’єднаннями громадян можуть бути громадські організації, які легалізова
ні у спосіб повідомлення про їх заснування. Ці громадські організації згід
но зі ст. 14 Закону України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р.
не мають статусу юридичної особи, але вони вважаються такими, що ма
ють процесуальну правоздатність.
Відповідно до ст. 50 КАС сторонами в адміністративному процесі є по
зивач та відповідач.
Позивачем називається особа, яка вважає, що її право, свобода чи ін
терес у галузі публічно-правових відносин порушено і звертається до адмі
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ністративного суду за захистом цього права, свободи чи інтересу. Відповіда
чем вважається особа, яка, на думку позивача, порушила його право, сво
боду чи інтерес і повинна усунути це порушення чи компенсувати шкоду.
Позивачем в адміністративній справі можуть бути: громадяни Украї
ни, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організа
ції (юридичні особи), які не є суб’єктами владних повноважень, органи дер
жавної влади, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки 
Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи, ін
ші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій на під
ставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень 
(суб’єкти владних повноважень).
Відповідно  до ч. 4 ст. 50 КАС громадяни  України, іноземці чи особи 
без громадянства, їх об’єднання, юридичні особи, які не є суб’єктами влад
них повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністративним
позовом суб’єкта владних повноважень:
1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяль
ності об’єднання громадян;
2) про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян;
3) про  примусове видворення іноземця чи особи  без громадянства  з
України;
4) про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мі
тинги, походи, демонстрації, тощо);
5) в інших випадках, встановлених законом.
За загальним правилом, відповідачем в адміністративній справі є су
б’єкт владних повноважень. Проте в окремих випадках, визначених зако
нами  України відповідачами  можуть  бути й інші суб’єкти. Наприклад, у
податкових правовідносинах суб’єкт владних повноважень виступає і як 
позивач, і  як відповідач відповідно  до  законів, що  регулюють  цю галузь 
правовідносин.
Відповідно до ч. 1 ст. 53 КАС у справу в будь-який час до закінчення
судового розгляду можуть вступити треті особи.
Процесуально-правова заінтересованість третьої особи полягає в недо
пущенні постановлення адміністративним судом несприятливого для себе 
рішення.
Залежно від вступу в процес у справі треті особи можуть умовно поді
лятися на  два види: треті особи, які  заявляють самостійні вимоги; треті 
особи, які не заявляють самостійних вимог.
Відповідно до ч. 1 ст. 56 КАС сторона, а також третя особа в адміністра
тивній справі можуть брати участь в адміністративному процесі особисто 
і  (або) через представника. Обсяг прав і обов’язків  представників зале
жить від уповноваження представника довірителем, якщо представник діє
на підставі довіреності, або у межах договору про надання юридичної до
помоги, або у межах, встановлених законом, якщо представник діє на під
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ставі  закону. Право  на відмову від позову, визнання адміністративного 
позову, його зміни, укладення мирової угоди та оскарження судового рі
шення представник може мати лише тоді, коли цими правами він спеці
ально наділений у виданій йому довіреності.
Стаття 62 КАС містить перелік учасників адміністративного процесу,
які не мають юридичної заінтересованості у результатах вирішення адмі
ністративної справи. Їх можна поділити на дві групи:
1) особи, які обслуговують адміністративне судочинство (секретар су
дового засідання, судовий розпорядник, перекладач);
2) особи, які сприяють розгляду справи (свідки, експерти, спеціалісти).
Процесуальне  положення секретаря судового  засідання встановлене 
ст. 63 КАС. Він здійснює судові виклики і  повідомлення з додержанням
усіх норм глави 3 КАС, доповідає судові, хто з викликаних та повідомлених
осіб прибув у судове засідання, чи вручено судові повістки та повідомлен
ня тим, хто не з’явився і повідомляє про причини їх неприбуття, якщо во
ни відомі. Під час судового засідання секретар здійснює повне його фіксу
вання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, веде журнал
судового засідання та/або протокол судового засідання. Секретар судового 
засідання оформляє всі матеріали адміністративної справи.
Перелік  повноважень секретаря судового  засідання не  є вичерпним.
В КАС України містяться також деякі інші його обов’язки, наприклад обо
в’язок скласти протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза залою
судового засідання або під час виконання судового доручення (ст. 45 КАС).
Крім того, в п. 6 ст. 63 КАС передбачена обов’язковість виконання секре
тарем судового засідання інших доручень головуючого у справі.
Секретар судового засідання виконує функції судового розпорядника 
в разі відсутності останнього в судовому засіданні (ч. 4 ст. 64 КАС).
Загальне завдання судових розпорядників визначене Законом України 
«Про судоустрій України» — це забезпечення додержання особами, що зна
ходяться в суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень го
ловуючого в судовому засіданні (ч. 1 ст. 132 Закону). У нормах КАС (ст. 64)
за судовим розпорядником закріплено обов’язки щодо: забезпечення належ
ного стану зали судового засідання і виходу суду з неї; слідкування за до
триманням порядку особами, які присутні в залі судового засідання; отри
мання від учасників адміністративного процесу документів і матеріалів та 
передання їх суду під час судового  засідання; виконання розпоряджень 
головуючого щодо приведення до присяги перекладача, експерта; запро
шення до зали судового засідання свідків та виконання розпоряджень го
ловуючого  щодо  приведення їх до  присяги; виконання інших розпоря
джень головуючого, які пов’язані із забезпеченням умов, що необхідні для
розгляду адміністративної справи.
Спеціаліст — це особа, яка володіє спеціальними знаннями і навичка
ми застосування технічних засобів, може надавати консультації суду під
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час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спе
ціальних знань і  навичок. Допомога спеціаліста  потрібна, насамперед, у
процесі доказування. Наприклад, як спеціаліста може бути запрошено фа
хівця у галузі комп’ютерної техніки для роз’яснення процесу електронного 
документообігу, для відтворення електронних документів перед судом то
що. На відміну від висновку експерта, результати роботи спеціаліста не є
джерелом доказів, а лише допомагають суду та іншим учасникам процесу
розібратися в інформації, яка постає перед ними, та зрозуміти її.
Відповідно до ч. 4 ст. 76 КАС допомога спеціаліста не може стосувати
ся правових питань. Також вона не є джерелом доказів у справі.
Важливою процесуальною фігурою в адміністративному процесі є свідок.
Свідок особисто бере участь у судовому засіданні. На показаннях свід
ків ґрунтуються судові рішення. В якості свідка до судового засідання мо
же бути викликана будь-яка особа, якій відомі обставини, що допоможуть 
у вирішенні справи. Проте, за загальними принципами, існують обмежен
ня щодо осіб, які можуть бути допитані судом як свідки. Так, не можуть 
бути допитані: недієздатні особи, особи, які перебувають на лікуванні чи 
обліку у психіатричному закладі в силу того, що не можуть через свої пси
хічні або фізичні вади правильно сприймати дійсність, давати правильну
оцінку подіям тощо. Також не можуть бути свідками представники та за
хисники за фактами та обставинами, що стали їм відомі під час виконан
ня обов’язків представника або захисника. Не вправі допитуватися свя
щеннослужителі про відомості, які стали їм відомі під час сповіді вірую
чих. Судді, народні засідателі і присяжні не можуть свідчити про факти і 
події, про обставини, що були обговорені у нарадчій кімнаті. Фізична осо
ба може відмовитися від надання свідчень проти себе, близьких родичів,
членів сім’ї або проти близьких родичів цих осіб.
За нормами Кодексу, показання свідка, який не може повідомити про 
джерела відомостей, що становлять сутність свідчення, суд не розглядає як 
свідчення, а в разі якщо свідок посилається в своєму свідченні на інших
осіб, то такі особи також мають бути допитані в судовому засіданні як свід
ки. Суд може  допитати свідка  також  у місці або  за  місцем проживання
свідка, якщо про це подано клопотання однієї із сторін або самого свідка.
Позитивною є норма Кодексу, яка встановлює обов’язок для суду допи
тати свідка, який прибув у судове засідання, навіть за умови відкладення
справи або оголошення перерви у розгляді справи. Лише у виняткових ви
падках свідки можуть не допитуватися, а викликаються знову, про що су
дом виноситься ухвала.
Перед допитом свідка у судовому засіданні його приводять до присяги 
в якій він присягається говорити правду, нічого не приховуючи і не спотво
рюючи, а текст присяги та розписка приєднується до матеріалів справи.
Трапляються випадки, коли свідки уникають надання свідчень. Це трап
ляється з різних причин. Проте існує процесуальна можливість зобов’яза
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ти свідка з’явитися для дачі пояснень. Для цього суд, може винести ухва
лу про застосування приводу. Суд має бути переконаний, що особа належ
ним чином поінформована про час та місце судового засідання і про те,
що вона викликається як свідок, а також що викликана особа не з’явила
ся без поважних причин у судове  засідання або  не  повідомила  причини 
своєї неявки у засідання.
Привід не може бути застосований до певних категорій осіб, серед яких:
малолітні особи, неповнолітні особи, інваліди першої та другої груп, вагіт
ні жінки, жінки, які мають дітей віком до шести років або дітей-інвалідів.
Треба зазначити, що родинні або інші близькі відносини не є обмежен
ням для залучення як свідків, проте законом передбачена можливість фі
зичної особи відмовитися від дачі показань щодо себе, членів сім’ї чи близь
ких родичів.
Основним обов’язком свідка є те, що він повинен з’явитися до суду у
визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини.
Відповідно до ч. 7 ст. 65 КАС свідок має право користуватися послугами 
перекладача, а також право на компенсацію витрат, пов’язаних з викликом
до суду.
Стаття 66 КАС встановлює основні засади процесуального положення
експерта в адміністративному процесі. Експерт є особою, яка має необхід
ні  знання та  якій в  порядку, встановленому цим Кодексом, доручається
дати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи і стосують
ся спеціальних знань цієї особи, шляхом дослідження матеріальних об’єк
тів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи.
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими 
експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання
висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спе
ціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу осві
ту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відпо
відну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спе
ціальності. До  проведення окремих експертиз можуть  залучатися також 
судові експерти, які  не є працівниками  цих установ, за  умови, що вони 
мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче 
спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих
установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфіка
цію судового експерта з певної спеціальності. За загальним правилом, не мо
жуть залучатися до виконання обов’язків експерта особи, визнані у встанов
леному законом порядку недієздатними, а також ті, які мають судимість.
Нормативними актами, що врегульовують питання призначення екс
пертиз, є, крім Закону України «Про судову експертизу», ще низка підзакон
них актів: наказ міністра юстиції України «Щодо положення про кваліфі
каційні класи судових експертів» від 30 листопада 1995 р. № 360/6; наказ
міністра юстиції України «Про затвердження положення про Державний 
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реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких струк
тур та громадян» від 15 квітня 1997 р. № 149/7; наказ міністра юстиції
України «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні ко
місії та атестацію судових експертів» від 9 серпня 2005 р. № 86/5 тощо.
Головним обов’язком експерта є проведення повного дослідження і на
дання обґрунтованого та об’єктивного письмового висновку щодо постав
лених йому питань, у разі необхідності — з’явлення за викликом суду та 
надання висновку або роз’яснення його в судовому засіданні. Крім цього,
експерт повинен забезпечити збереження об’єкта експертизи; невідклад
но повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через від
сутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів; у разі 
виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заяви
ти суду клопотання щодо його уточнення або повідомити суд про немож
ливість проведення ним експертизи за заданими питаннями.
Положеннями ст. 66 КАС встановлено  деякі обмеження в  діяльності 
експерта. Так, він не має права за власною ініціативою збирати матеріа
ли для проведення експертизи; спілкуватися з особами, які беруть участь 
у справі, а також з іншими учасниками адміністративного процесу, за ви
нятком дій, пов’язаних з проведенням експертизи; розголошувати відомо
сті, що стали йому відомі у зв’язку з проведенням експертизи, або повідом
ляти будь-кому, крім суду, про результати експертизи, а також передору
чати проведення експертизи іншій особі.

Адміністративний позов
Поняття адміністративного позову є новим для адміністративно-про
цесуального права, оскільки відповідно до раніше діючих положень ЦПК
України 1963 р., які регулювали порядок розгляду спорів з органами дер
жавної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових
осіб (глава 31‑А), формою звернення до суду була скарга.
На сьогоднішній день поняття «адміністративний позов» у законодав
стві  України  не  закріплене спеціальною нормою-дефініцією. Аналізуючи 
КАС можна зробити висновок, що адміністративний позов — це письмове 
звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів 
у публічно-правових відносинах особи, яка вважає, що ці права порушені.
Кожен позов складається із трьох частин, якими визначаються його 
зміст, підстава та предмет позову.
Підставою адміністративного позову є юридичні факти, на яких пози
вач обґрунтовує свої позовні вимоги до відповідача. Крім фактичної, важ
ливе значення має правова підстава позову, тобто необхідність вказівки 
у позові на порушення норми закону чи положення іншого правового акта,
що встановлюють або гарантують порушені права особи.
Предметом позову є та конкретна матеріально-правова вимога пози
вача до відповідача, яка випливає із спірного матеріального публічно-пра
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вового відношення і з приводу якої адміністративний суд має прийняти 
рішення у справі.
Частина 3 ст. 105 КАС визначає перелік вимог, що можуть міститися
в адміністративному позові: скасувати або визнати нечинним рішення від
повідача—суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих його поло
жень; зобов’язати відповідача—суб’єкта владних повноважень утриматися
від вчинення певних дій; стягнути з відповідача кошти на відшкодування
шкоди, завданої суб’єктом владних повноважень  незаконним рішенням,
дією або бездіяльністю; виконати зупинену чи не вчинену дію; встанови
ти  наявність чи відсутність компетенції (повноважень) суб’єкта владних
повноважень.
Цей перелік не є вичерпним, оскільки позовна заява може містити, крім
названих, будь-які інші вимоги на захист прав, свобод чи інтересів у сфе
рі публічно-правових відносин.
Згідно  зі ст. 51 КАС в  ході судового  розгляду позивач  може  змінити 
розмір позовних вимог як у бік збільшення, так і в бік їх зменшення.
Адміністративний позов подається до адміністративного суду тільки у
формі  письмової позовної заяви. Позовна  заява  повинна  бути оформле
на належним чином з дотриманням усіх вимог, встановлених законодав
ством. Так, ст. 106 КАС фіксує низку вимог, що висуваються до позовної
заяви. Необхідними реквізитами позовної заяви є: найменування адміні
стративного суду, до якого подається позовна заява; дані про позивача,
тобто його ім’я або найменування, поштова адреса, а також номер засобу
зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; дані про відповідача, а са
ме його ім’я (найменування), посада і місце служби посадової чи службової
особи, поштова адреса. У позовній заяві також викладається її зміст та об
ставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.
Якщо необхідно, в позовній заяві можуть подаватися різноманітні кло
потання, в  тому числі  про  звільнення від оплати  правової допомоги, від
сплати судового збору, про надання правової допомоги, про призначення
судової експертизи, про витребування доказів, про виклик свідків, про за
безпечення позову тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 106 КАС у позовній заяві зазначаються докази,
що підтверджують позовні вимоги. Разом з позовною заявою подаються її
копії та копії всіх документів, що приєднуються до позовної заяви, відпо
відно до кількості відповідачів, а також документ про сплату судового збо
ру (державного мита).
Останнім реквізитом позовної заяви є підпис позивача або його пред
ставника із зазначенням дати подання заяви.
Обов’язковим є зазначення в позовній заяві відомостей про представ
ника у випадку, коли позов подається не особисто позивачем. Одночасно 
подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження
представника.
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Попередній судовий захист
Правовий інститут попереднього судового захисту безпосередньо по
в’язаний із забезпеченням адміністративного позову.
Забезпечення адміністративного позову — це вжиття адміністратив
ним судом, у провадженні якого знаходиться справа, певних заходів щодо 
охорони прав та законних свобод позивача, для створення можливості ре
ального виконання позитивного (для позивача) рішення суду. Підставами 
забезпечення адміністративного позову є: 1) наявність очевидної небезпе
ки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвален
ня рішення в адміністративній справі; 2) наявність неможливості захисту
прав, свобод та інтересів позивача без вжиття таких заходів; 3) необхідність 
докладання значних зусиль та витрат для відновлення прав, свобод та ін
тересів позивача у разі невжиття цих заходів; 4) очевидність ознак проти
правності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень.
Відповідно до ч. 2 ст. 117 КАС ухвала про вжиття заходів забезпечен
ня адміністративного позову може бути прийнята судом першої інстанції
під час підготовчого провадження, а також до ухвалення рішення по суті 
справи. Таку ухвалу також може постановити суд апеляційної інстанції до 
вирішення апеляційної справи. Можливість розгляду питань забезпечення
позову тільки до постановлення остаточного рішення в справі пов’язана з
тим, що для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову необ
хідна оцінка доказів та попереднє встановлення обставин у справі.
При розгляді адміністративної справи забезпечення позову передусім
полягає в зупиненні на час здійснення адміністративного провадження дії
правового акта, що оскаржується. Проте це не єдиний засіб забезпечення
адміністративного позову. Адміністративний позов також може бути забез
печено забороною вчиняти певні дії.
Характеризуючи цей правовий інститут з компаративістських мотивів 
необхідно окреслити позитивні його риси порівняно із інститутом забезпе
чення позову в цивільному процесуальному праві. Порівняно із цивільним
процесом в адміністративному судочинстві, заходи щодо забезпечення по
зову можуть вживатися судом за власною ініціативою. А виходячи з прин
ципу офіційності, який діє в адміністративному судочинстві, ініціювання
забезпечення адміністративного позову може виходити від суду.
Ця ознака істотно підсилює принцип «презумпції вини» суб’єкта влад
них повноважень, який лежить в основі адміністративного судочинства.
Дія цього принципу розпочинається у випадку, коли суб’єкт владних
повноважень виступає як відповідач і заперечує проти адміністративного 
позову щодо неправомірності винесених ним рішень, його дій або бездіяль
ності. Фактично на такий суб’єкт покладається обов’язок довести правомір
ність рішень управлінського характеру, здійснення певних дій або безді
яльність. Доказування має бути чітко аргументованим та спростовувати 
заяву позивача про порушення його прав, законних інтересів та свобод.
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Такий  принцип урівнює можливості  громадянина або іншої фізичної чи 
юридичної особи в спорі проти управлінського органу, що має, безпереч
но, адміністративні важелі впливу на особу. Таким чином вважається, що 
орган виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх службова або поса
дова особа є винними, доки не доведуть свою правоту.
Законодавство має певні обмеження щодо суб’єктів, чиї рішення мо
жуть бути призупиненні як забезпечення позову. Так, ч. 5 ст. 117 КАС ви
значає виключний перелік рішень, суб’єктом прийняття яких є Національ
ний банк України, щодо яких не допускається забезпечення позову шля
хом зупинення дії цих рішень.
Відповідно до ч. 1 ст. 118 КАС клопотання про забезпечення адміністра
тивного позову розглядається не пізніше наступного дня після його одер
жання. В тому разі коли клопотання обґрунтоване та термінове, суд вирі
шує його негайно без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть 
участь у справі.
Відповідач та інші особи, які беруть участь у справі, можуть заявити 
клопотання про заміну одного способу забезпечення адміністративного позо
ву іншим або скасування заходів забезпечення адміністративного позову.
Вказані клопотання вирішуються в тому самому порядку, що й клопотан
ня про забезпечення позову.
За загальним порядком, питання, пов’язані із забезпеченням позову, ви
рішуються в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у
справі. Проте неявка в судове засідання цих осіб, які були належним чи
ном повідомлені, не перешкоджає розглядові таких питань.
Скасування заходів забезпечення позову може здійснюватися в будьякий час у ході розгляду адміністративної справи, або одночасно з поста
новленням рішення, або після цього шляхом постановлення окремої ухва
ли. У випадку коли суд відмовляє у задоволенні вимог позивачеві, вжиті 
заходи забезпечення адміністративного позову зберігаються до набрання
постановою суду законної сили.
Ухвала з питань забезпечення позову може бути оскаржена в апеляційно
му порядку. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не пере
шкоджає подальшому розглядові справи.
Враховуючи судову практику з питань, пов’язаних із забезпеченням
адміністративного позову, необхідно зупинити увагу на такому виді забез
печення адміністративного позову, як зупинення дії акта. Оцінку зазначе
ному виду забезпечення адміністративного позову було надано в постано
ві  Пленуму Вищого адміністративного суду України  № 2 від 6 березня
2008 р. В ній  зазначено  про  недопустимість  застосування забезпечення
адміністративного позову у вигляді зупинення дії акта у справах про ви
знання незаконними рішення про звільнення з посад. Зокрема у п. 17 По
станови зазначено, що, «забезпечуючи такий позов шляхом зупинення дії
правового акта індивідуальної дії про звільнення з посади, суд фактично 
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продовжує службові відносини між позивачем та роботодавцем (суб’єктом
владних повноважень) з відповідними наслідками — виконанням службо
вих обов’язків, виплатою заробітної плати тощо. Таким чином, судом фак
тично ухвалюється рішення без розгляду справи по суті, що не відповідає
меті застосування правового інституту забезпечення позову. Отже, судам
слід мати  на  увазі, що  забезпеченням адміністративного  позову в  такий 
спосіб суди виходять за межі підстав забезпечення позову, передбачених
частиною першою статті 117 КАС України, що є неприпустимим».

Мова адміністративного судочинства
Правовий інститут «мова адміністративного судочинства» знайшов 
своє відображення в законодавстві України у спеціальних нормах, які на
водяться далі.
Так, відповідно до ст. 10 Конституції України державною мовою Украї
ни є українська мова.
Стаття 10 Закону України «Про судоустрій України» визначає, що судо
чинство в Україні провадиться державною мовою. Застосування інших мов 
у судочинстві здійснюється у випадках і порядку, визначених законом.
Відповідно до вимог ст. 18 Закону України «Про мови в Україні», крім
української мови, якою ведеться судочинство в Україні, воно може здійс
нюватися національною мовою або мовою, прийнятою для більшості насе
лення даної місцевості. Суд вправі, якщо сторони не володіють мовою су
дочинства  цієї місцевості, вести  процес іншою мовою, прийнятною для
всіх учасників процесу, постановивши про це відповідну ухвалу.
У КАС, як і в інших процесуальних кодексах, одержав своє закріплен
ня принцип, згідно з яким судочинство здійснюється державною мовою.
Відповідно до ч. 2 ст. 15 КАС особам, що беруть участь у справі і не 
володіють  мовою, якою провадиться судочинство, забезпечується право 
користуватися у судовому процесі рідною мовою, а також послугами пере
кладача за правилами ст. 68 КАС. У випадках, передбачених процесуаль
ним законом, це право забезпечується державою.
Витрати, пов’язані із залученням перекладача, можуть бути повністю
або частково оплачені за рахунок Державного бюджету України в разі звіль
нення судом особи від оплати цих витрат або зменшення їх розміру, вихо
дячи  з її майнового стану. З Державного  бюджету України оплачуються
також витрати на перекладача, залученого з ініціативи суду (ч. 1 ст. 88 і 
ч. 4 ст. 92 КАС).
Свідок, який дає показання, також має право користуватися в суді рід
ною мовою або іншою мовою, якщо він не володіє або недостатньо володіє
державною мовою (ч. 7 ст. 70 КАС). Суд забезпечує послуги перекладача 
свідку за рахунок особи, яка заявила клопотання про виклик свідка, або за 
рахунок Державного бюджету України у разі звільнення її судом від опла
ти цих витрат, чи якщо свідка викликано з ініціативи суду.
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Відповідно до ч. 3 ст. 15 КАС незалежно від того, якою мовою прова
диться судочинство, на суд покладено обов’язок всі судові документи скла
дати державною мовою.
Досліджуючи ознаки цього правового інституту, необхідно також звер
нутися до документів Конституційного Суду України, який у своєму рішен
ні від 22 квітня 2008 р. у справі № 8‑рп/2008 визначив, що процесуальні 
форми правосуддя охоплюють порядок звернення до суду, процедуру роз
гляду судом справи та ухвалення судового рішення. В п. 5.2 мотивуваль
ної частини цього рішення Конституційний Суд України зазначив, що дер
жавною мовою здійснюються ведення судового процесу, складання судо
вих документів та інші процесуальні дії і відносини, що встановлюються
між судом та іншими суб’єктами на всіх стадіях розгляду і вирішення адмі
ністративних та цивільних справ.
За таких обставин позовна заява, яка є судовим документом на стадії
звернення позивача до суду, має бути складена державною мовою. В по
дальшому суд вирішує питання про застосування іншої мови за умови по
дання стороною відповідного клопотання. Безперечно, що таке клопотан
ня від суб’єкта владних повноважень не може бути задоволене за жодних
обставин.

Судове рішення
Одним із найважливіших інститутів права адміністративного судочин
ства є судове рішення. Воно є основним актом правосуддя, покликаним
забезпечити захист гарантованих Конституцією та законами України прав 
і свобод людини, правопорядку та здійснення проголошеного Конститу
цією принципу верховенства права. Судове рішення повинно відповідати 
вимогам про  законність і обгрунтованість  рішення в адміністративній 
справі.
Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги адміністра
тивного процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини,
вирішив справу відповідно до норм матеріального права, що підлягають 
застосуванню до даних правовідносин, а за їх відсутності — на підставі 
закону, що регулює подібні відносини, або виходячи із загальних засад і 
змісту законодавства України.
Рішення повинно бути обгрунтованим: мають бути повно відображені 
обставини, що мають значення для даної справи, висновки суду про вста
новлені обставини і правові наслідки повинні бути вичерпними, відпові
дати дійсності і підтверджуватися достовірними доказами, дослідженими 
в судовому засіданні.
Судове рішення повинно містити чіткі відомості про вимоги позивача 
і заперечення відповідача. В рішенні обов’язково має бути розкрита суть 
правовідносин сторін; надаватися правова кваліфікація встановлених фак
тів і посилання на законодавство, яким керувався суд, вирішуючи спір.
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Стиль та загальне викладення судового рішення має відповідати висо
кій професійній культурі та грамотності.
Судове  рішення повинно  бути  мотивованим і чітко викладеним, що 
сприятиме подальшому зміцненню законності в галузі публічно-правових
правовідносин і підвищуватиме запобіжно-виховну роль суду.
Постановлення і ухвалення судового рішення чітко регламентоване про
цесуальним законом.
Рішення суду може бути постановлене тільки суддею або суддями, які 
входили до складу суду в даній справі, при суворому додержанні таємни
ці нарадчої кімнати.
При роз’ясненні відповідно до ст. 170 КАС свого рішення суд в ухвалі 
з цього приводу викладає більш повно і чітко ті частини рішення, розумін
ня яких викликає труднощі, не вносячи змін у суть рішення і не торкаю
чись питань, які не були предметом судового розгляду.
За своєю юридичною природою судове рішення, що набуло законної
сили, має бути джерелом права. Воно має обов’язкову силу для всіх суб’єк
тів, на яких воно поширюється і застосовується без будь-яких застережень.
В адміністративному судочинстві судові рішення ухвалюються у формі по
станови або ухвали. Судові рішення постановлюються або ухвалюються іме
нем України.

Докази і доказування
Стаття 69 КАС дає законодавче визначення доказів. Відповідно до ч. 1
цієї статті доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактич
ні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обста
вин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у спра
ві, та інші обставини, що  мають  значення для правильного вирішення
справи.
Доказування в адміністративному судочинстві — це врегульована 
правовими нормами діяльність адміністративного суду та учасників адмі
ністративного процесу зі збирання і закріплення, перевірки і оцінки до
казів.
Предмет доказування — це те, що необхідно доказувати щодо кожної
адміністративної справи. Факти, що входять  до  предмета  доказування,
вказані у ст. 138 КАС — це обставини, якими обґрунтовуються позовні ви
моги чи заперечення або які мають інше значення для вирішення справи 
(причини пропущення строку для звернення до суду тощо) та які належить 
встановити при ухваленні рішення у справі.
Джерелами доказів в адміністративному судочинстві є пояснення сто
рін, третіх осіб, їх представників, показання свідків, письмові і речові до
кази, висновки експертів.
Показанні свідків, висновки експертів, речові докази в адміністратив
ному судочинстві використовуються не так часто, як у цивільному судо
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чинстві, оскільки значна частина адміністративних справ пов’язана з оскар
женням правових актів. Основним джерелом доказів у них є письмові до
кази. Такі сучасні засоби доказування, як електронні документи, віднесено 
до письмових документів, а магнітні, електронні та інші носії інформації,
що містять аудіовізуальну інформацію, є речовими доказами.
В адміністративному судочинстві, на відміну від цивільного, відсутня
імперативна норма про те, що пояснення сторін, третіх осіб, їх представ
ників є засобом доказування лише тоді, коли вони допитані як свідки. Вка
зані особи  можуть  бути  допитані  як свідки  про обставини, що  їм відомі 
особисто та мають значення для справи, за їхньою згодою.
Визнання стороною в суді обставин, якими друга сторона обґрунтовує
свої вимоги або заперечення, не є для суду обов’язковим, суд може за влас
ною ініціативою перевірити ці обставини (доказами), якщо у нього є сум
ніви  щодо  достовірності  та  добровільності  їх визнання (ч. 3 ст. 72 і ч. 2
ст. 76 КАС).
Правила про належність і допустимість доказів міститься у ст. 70 КАС.
Належними вважаються докази, що  містять  достовірну інформацію
про предмет доказування.
Правило про допустимість доказів передбачає, що судом використову
ються тільки ті засоби доказування, що перелічені у ст. 69 КАС та отри
мані  з додержанням встановленого  порядку збирання, подання і  дослі
дження доказів, а також те, що обставини, які за законом повинні бути 
підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджувати
ся ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо та
ких обставин не виникає спору.
Сторони повинні подати докази на підтвердження обставин, на які во
ни посилаються, або на спростування таких обставин, про які стверджує
інша сторона. Разом із цим КАС встановлена  презумпція вини суб’єкта 
владних повноважень, про яку йшлося вище, що означає обов’язок такого 
суб’єкта довести правомірність свого рішення, дії чи бездіяльності та спро
стувати твердження позивача про порушення його прав, свобод чи інтере
сів (ч. 2 ст. 71 КАС).
Крім того, як правило, більшість доказів у адміністративному спорі збе
рігається у суб’єкта владних повноважень, норма ч. 4 ст. 71 КАС зобов’я
зує його подати до суду всі наявні у нього документи та матеріали, які мо
жуть бути використані як докази у справі. Вказані правила обґрунтовані 
принципом офіційного з’ясування обставин справи у адміністративному
судочинстві.
Цей принцип обумовлює також і те, що тягар збору доказів в адмініс
тративному процесі  лежить  не  тільки  на сторонах. Відповідно  до ст. 71
КАС суд сприяє особам, які беруть участь у справі, в реалізації обов’язку
доказування шляхом витребування необхідних доказів за умови обґрунто
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ваності причин, через які ці докази не можуть бути надані стороною, та 
повідомлення місця, де вони знаходяться чи можуть знаходитися.

Усне і письмове провадження
Розгляд адміністративних справ судом будь-якої інстанції може бути 
проведено у формі усного або письмового провадження.
Усне провадження — це розгляд адміністративної справи у судовому
засіданні із заслуховуванням сторін та інших осіб, які беруть участь у спра
ві. Інститут усного провадження досить розвинений у вітчизняній практи
ці і описаний в правовій літературі. Правовий інститут письмового прова
дження з’явився в українському праві і в судовій практиці недавно. Пра
вова природа письмового провадження полягає в тому, що цей інститут
являє собою скорочену процедуру судового  розгляду. При  цьому виклик 
сторін у судове засідання не відбувається. Таким чином, письмове прова
дження — розгляд і вирішення адміністративної справи без виклику осіб,
які беруть участь у справі, та проведення судового засідання на основі на
явних та достатніх у суду матеріалів.
У першій та апеляційних інстанціях письмове провадження може бути 
проведене за умови, що всі особи, які беруть участь у справі, заявили кло
потання про розгляд справи за їхньої відсутності (ч. 3 ст. 122, ст. 197 КАС).
Якщо суд дійде висновку про те, що адміністративну справу слід розгляда
ти в судовому засіданні, то він призначає її до судового розгляду з викли
ком осіб, що беруть у ній участь.
У касаційній інстанції суд може розглянути адміністративну справу в 
порядку письмового провадження, якщо жодна з осіб, які беруть участь у
справі, не заявила клопотання про вирішення справи за її участю в судо
вому засіданні (ст. 222 КАС). Аналогічне правило діє і при перегляді судо
вих рішень Верховним Судом України за винятковими обставинами.
Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Назвіть основні  правові інститути адміністративного  процесуального 
права.
2. Дайте характеристику правового інституту «адміністративний суд».
3. Дайте правовий аналіз інституту «склад суду».
4. Хто може бути учасником адміністративного судового процесу?
5. Назвіть особливості складання та дайте загальну характеристику по
няття «адміністративний позов».
6. Що таке попередній судовий захист? Назвіть форми попереднього судо
вого захисту в адміністративному судочинстві.
7. Назвіть норми українського законодавства, пов’язані з використанням
мови в судовому процесі.
8. Дайте характеристику правового інституту «судове рішення».
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Глава 3
Загальне поняття
адміністративного позову, заяви
Частина 2 ст. 55 Конституції України гарантує кожному право на оска
рження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, орга
нів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. На забезпечен
ня цього права і спрямоване адміністративне судочинство. Кожна особа,
яка вважає, що її права, свободи та інтереси у сфері публічно-правових
відносин порушені, має право  звернутися до адміністративного суду з
адміністративним позовом.
Адміністративний позов — це  звернення до адміністративного суду
про захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах (п. 6
ч. 1 ст. 3 КАС України). Елементами адміністративного позову є його пред
мет, підстава та зміст.
Під предметом адміністративного  позову слід розуміти  матеріальноправову вимогу позивача до відповідача, яка підвідомча адміністративно
му суду та щодо якої адміністративний суд повинен ухвалити постанову,
в якій вирішити вимоги адміністративного позову по суті.
Підставою позову є юридичні факти, які підтверджують наявність спір
них правовідносин саме між цими сторонами у цій справі.
Змістом позову є той вид судового захисту, для отримання якого пози
вач і звертається до суду. Наприклад, відповідно до ст. 162 та ч. 8 ст. 171
КАС позивач має право звернутися до адміністративного суду з адмініст
ративним позовом про визнання рішень суб’єктів владних повноважень 
чи окремих його положень, дій чи бездіяльності нечинними, про спонукан
ня до виконання зупиненої чи невчиненої дії, зобов’язання відповідача що
до утримання від вчинення певних дій, стягнення з відповідача коштів,
тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єд
нання громадян, примусовий розпуск (ліквідацію), примусове видворення
іноземця чи особи без громадянства за межі України, про визнання нор
мативно-правового акта незаконним чи таким, що не відповідає правово
му акту вищої юридичної сили повністю або в окремій його частині.
Правом на звернення з адміністративним позовом до адміністратив
ного суду наділені фізичні та юридичні особи, а також суб’єкти владних
повноважень у випадках, визначених законом.
Звернення особи до адміністративного суду з позовом є підставою для
з’ясування суддею:
1) чи підлягає позовна заява розгляду в порядку адміністративного су
дочинства;
2) чи підсудна вона даному адміністративному суду;
3) чи не позбавлена особа, яка її подала, адміністративної процесуальної
дієздатності або чи  наділений  представник  належними  повноваженнями;
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4) чи немає підстав для повернення позовної заяви або відмови у від
критті провадження (у зв’язку з невідповідністю позовної заяви вимогам
ст. 106 КАС чи з інших підстав).
Якщо позовна заява відповідає переліченим вище вимогам, суддя од
ноособово постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі, копію
якої разом з інформацією про їх права та обов’язки невідкладно надсилає
особам, які беруть участь у справі.
Процесуально-правовим наслідком звернення до суду з адміністратив
ним позовом та постановлення ухвали про відкриття провадження у справі 
є початок адміністративного судочинства у даній адміністративній спра
ві, матеріально-правовим наслідком — переривання плину строку звернен
ня до адміністративного суду.
Підготовче провадження є самостійною стадією адміністративного су
дочинства, обов’язковою для всіх адміністративних справ, пов’язаною з
іншими стадіями адміністративного судочинства.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Дайте визначення адміністративного позову.
2. Що розуміють під предметом адміністративного позову?
3. Назвіть види судового захисту в адміністративному судочинстві.
4. Назвіть процесуально-правові наслідки звернення до суду з адміністра
тивним позовом.

Глава 4
Строки
в адміністративному
судочинстві
Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та ін
тересів фізичних і юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від
порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самовряду
вання, їх посадових та службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ни
ми владних управлінських функцій, в тому числі на виконання делегова
них повноважень. Строки адміністративного судочинства спрямовані на 
якнайшвидше здійснення даного захисту шляхом суворого їх дотримання
судом та особами, які беруть участь у справі.
Процесуальні строки — це встановлені  законом або судом строки, у
межах яких вчинюються процесуальні дії (ч. 1 ст. 101 КАС). Вважаємо, да
не визначення потребує доопрацювання у зв’язку з недопустимістю засто
сування у понятті  та його визначенні одних і  тих самих термінів, як  це 
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має місце у наведеному випадку з терміном «строки». На наш погляд, по
зитивне значення мала б певна зміна та розширення законодавчого визна
чення поняття «процесуальні строки» наступним чином. Під процесуальни
ми строками слід розуміти встановлений КАС або адміністративним судом
час, протягом якого повинна/може бути вчинена певна процесуальна дія
або розпочата чи завершена та чи інша стадія судочинства в адміністра
тивній справі.
Процесуальні строки можна поділити на два типи:
1) строки судочинства;
2) строки вчинення певних процесуальних дій.
Строки судочинства встановлюються КАС і стосуються виключно адмі
ністративного процесу. КАС встановлені строки:
1) відкриття провадження у справі;
2) підготовчого провадження;
3) судового розгляду справи в суді першої, апеляційної, касаційної ін
станцій, за нововиявленими та винятковими обставинами;
4) виконання судових рішень в адміністративних справах.
Відкриття провадження в адміністративній справі згідно з вимогами 
ч. 3 ст. 107 КАС повинно бути здійснене не пізніше наступного дня після
надходження позовної заяви або закінчення строку, визначеного судом для
усунення недоліків позовної заяви.
Для підготовки справи до судового розгляду законодавцем не встанов
лено чіткого строку, зазначено лише, що вказані дії мають бути проведені 
суддею адміністративного суду, який відкрив провадження у адміністра
тивній справі протягом розумного строку. Розумний строк — це найкорот
ший строк, достатній для вчинення процесуальної дії.
Так само з посиланням на розумний строк визначено термін, протягом
якого має бути вирішена адміністративна справа. Однак у даному випад
ку цей термін обмежено певними часовими рамками, зокрема зазначено,
що він має бути  не  більше  двох місяців  з дня відкриття провадження у
справі (ч. 1 ст. 122 КАС).
Адміністративна справа в суді апеляційної інстанції повинна бути за
реєстрована в день її надходження і не пізніше наступного дня бути пере
дана в порядку черговості судді-доповідачу. В разі відсутності перешкод
у вигляді невідповідності апеляційної скарги вимогам ст. 187 КАС, суддядоповідач протягом трьох днів постановляє ухвалу про відкриття апеляцій
ного провадження (ст. 189 КАС).
Для підготовки справи до апеляційного розгляду судді-доповідачу зако
нодавством надано десятиденний строк, який обчислюється з наступного 
дня після відкриття апеляційного провадження (ч. 1 ст. 190 КАС).
Після закінчення апеляційного провадження у семиденний строк суд
апеляційної інстанції направляє справу до суду першої інстанції, який її
розглянув (ст. 209 КАС).
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Аналогічні строки, як і в суді апеляційної інстанції, встановлені  КАС
для реєстрації, передання судді-доповідачу касаційної скарги, підготовки 
справи до касаційного розгляду. Попередній розгляд справи судом каса
ційної інстанції повинен бути проведений протягом п’яти днів після скла
дення доповіді суддею-доповідачем (ч. 1 ст. 2201 КАС).
Допуск скарги до провадження за винятковими обставинами здійсню
ється протягом п’ятнадцяти днів після надходження скарги до Верховно
го Суду України (ч. 1 ст. 240 КАС).
Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставина
ми згідно з вимогами ст. 252 КАС повинна бути розглянута судом протя
гом двох місяців після її надходження до суду тієї інстанції, який першим
припустився помилки при вирішенні справи внаслідок незнання про існу
вання цієї обставини.
Порядок виконання рішень адміністративного суду встановлений нор
мами Закону України «Про виконавче провадження». В той самий час спо
сіб, строки та порядок виконання судового рішення можуть бути визначе
ні в самому рішенні суду. Крім того, КАС у ст. 256 визначає перелік поста
нов суду, виконання яких здійснюється негайно.
Строки вчинення певних процесуальних дій поділяються на:
1) строки вчинення процесуальних дій судом;
2) строки вчинення процесуальних дій особами, які  беруть  участь в 
адміністративній справі.
Перші спрямовані на надання оперативності судочинству. Наприклад,
протокол судового  засідання повинен бути оформлений  та  підписаний 
не  пізніше  трьох днів  з дня закінчення судового  засідання. Зазначений 
строк може бути продовжений головуючим не більше ніж на десять днів,
обчислення яких починається після закінчення судового засідання (абз. 3
п. 21 розд. VII КАС). Пропущення зазначених строків не потребує їх поно
влення.
Встановлені ж КАС строки вчинення процесуальних дій особами, які 
беруть участь в адміністративній справі, потребують їх неухильного дотри
мання, а у разі пропущення — поновлення.
КАС встановлені строки: для звернення до адміністративного суду за 
захистом прав, свобод та інтересів (ч. 2 ст. 99 КАС), для подання особою
письмових зауважень на протокол судового засідання (абз. 4 п. 21 розд. VII
КАС), заяви про ухвалення додаткового судового рішення (ч. 2 ст. 168 КАС),
заяви про роз’яснення судового рішення (ч. 2 ст. 170 КАС), заяви про апе
ляційне оскарження постанови суду першої інстанції (ч. 3 ст. 186 КАС), ка
саційної скарги (ч. 2 ст. 212 КАС) тощо.
Строки вчинення процесуальних дій особами, які беруть участь в адмі
ністративній справі, можуть визначатися днями, місяцями, роками, або ж 
вказівкою на певну подію, яка неодмінно повинна настати. Так, для звер
нення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів осо
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би встановлюється річний строк (ч. 2 ст. 99 КАС), а от питання про ухва
лення додаткового судового  рішення може  бути  заявлене  до  закінчення
строку на виконання судового рішення (ч. 2 ст. 168 КАС).
Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після від
повідної календарної дати або настання події, з якою пов’язаний його по
чаток (ч. 1 ст. 103 КАС). Так, місячний строк на подання заяви про пере
гляд судового рішення за нововиявленими обставинами починається з на
ступного після того дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про ці 
обставини (ст. 247 КАС).
Якщо строк визначається роками, то він закінчується у останні місяць 
та число останнього року цього строку, якщо місяцями — у останнє число 
останнього місяця. Якщо в місяці, на який випадає останній день строку,
немає відповідного числа, строк закінчується в останній день цього міся
ця. У випадку коли останній день строку є неробочим, святковим або ви
хідним, останнім днем вважається наступний за ним робочий день. Остан
ній робочий день триває до двадцять четвертої години, і тому, якщо доку
менти, матеріали чи  гроші  до його  закінчення були  здані  на  пошту чи 
передані іншими відповідними засобами зв’язку, строк пропущеним не вва
жається.
Якщо провадження в адміністративній справі зупинено, зупиняється
перебіг і всіх процесуальних строків до дня поновлення провадження.
Закінчення встановленого законом чи судом строку має наслідком не
можливість реалізації тієї чи іншої процесуальної дії. Так, несплата у вста
новлений судом строк судових витрат має наслідком залишення позовної
заяви без розгляду (ч. 2 ст. 88 КАС), заява про апеляційне оскарження чи 
апеляційна скарга, подані після закінчення встановлених для їх подання
строків, залишаються без розгляду тощо.
Пропущений з поважних причин процесуальний строк може бути по
новлений або продовжений судом за клопотанням особи, яка бере участь 
у справі. Зазначене питання вирішується з повідомленням осіб, які беруть 
участь  у справі. Однак  неприбуття в судове  засідання належним чином
повідомлених осіб, що  беруть  участь  у справі, не  перешкоджає розгляду
клопотання без їх участі (частини 1, 2 ст. 102 КАС).

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Що таке процесуальні строки в адміністративному судочинстві?
2. Яким нормативним актом встановлюються процесуальні строки?
3. Які види строків у адміністративному судочинстві існують?
4. Назвіть приклади строків у адміністративному судочинстві.
5. Чи  може  бути  поновлений  пропущений  процесуальний строк? Якщо 
так, то в яких випадках?
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Глава 5
Судові витрати
Під судовими витратами слід розуміти витрати, пов’язані з розглядом
адміністративної справи  у суді, які  покладаються законом на сторони  у
справі.
Згідно з ч. 1 ст. 97 КАС існує два види судових витрат — судовий збір
та витрати, пов’язані з розглядом справи.
Питання щодо розміру судового збору, порядку сплати та звільнення
від його сплати регулюється нормами Декрету Кабінету Міністрів України 
«Про державне мито» від 21 січня 1993 р. № 7‑93 (далі — Декрет). З аналі
зу норм Декрету можна зробити висновок, що судовий збір — це визначе
на грошова сума, яка сплачується фізичними та юридичними особами за 
вчинення в їх інтересах передбачених КАС процесуальних дій та видачу
адміністративним судом документів, що мають юридичне значення. Судо
вий збір сплачується за місцем вчинення процесуальних дій або за місцем
оформлення документів і зараховується до місцевого бюджету.
Відповідно до вимог ст. 3 Декрету судовий збір зі скарг за неправомір
ні дії органів державного управління і службових осіб, що ущемляють пра
ва громадян, сплачується у розмірі 0,2 неоподатковуваного мінімуму дохо
дів громадян (п. «б» ч. 1 ст. 3 Декрету). З 1 жовтня 1995 р. і до цього часу
діє розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, встановлений 
Указом Президента України «Про збільшення неоподатковуваного мінімуму
та ставки прогресивного оподаткування доходів громадян» від 13 верес
ня 1994 р. № 519 в редакції Указу Президента України від 21 листопада 
1995 р. № 1082/95.
Розмір встановленого цим Указом неоподатковуваного мінімуму дохо
дів  громадян з урахуванням Указу Президента  «Про  грошову реформу в 
Україні» від 25 серпня 1996 р. № 762 складає 17 гривень на місяць.
Із апеляційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали 
законної сили, сплачується судовий збір у розмірі 50 відсотків ставки, що 
підлягає сплаті при поданні скарги (п. «з» ч. 1 ст. 3 Декрету), а за повторну
видачу копії судового рішення, ухвали чи постанови суду — 0,03 неопо
датковуваного мінімуму доходів громадян за кожний аркуш копії (п. «и» ч. 1
ст. 3 Декрету).
Сплата судового збору підтверджується документом про сплату судово
го збору (для фізичних осіб — квитанція банківської установи, для юридич
них осіб — платіжне доручення), який додається до позовної заяви. Нена
дання документа  про сплату судового  збору є підставою для залишення
позовної заяви без руху, а у разі неусунення даного недоліка у встановле
ний в ухвалі адміністративного суду строк — повернення позовної заяви 
позивачеві (ст. 108 КАС).
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Згідно з вимогами ст. 89 КАС судовий збір за клопотанням особи, яка 
його сплатила, повертається ухвалою суду в разі:
1) якщо він сплачений у більшому розмірі, ніж встановлено законом;
2) повернення позовної заяви, заяви за нововиявленими обставинами 
або скарги;
3) відмови у відкритті провадження у справі;
4) залишення позовної заяви, заяви за нововиявленими обставинами 
або скарги без розгляду (крім випадку, коли такі заяви залишено без роз
гляду внаслідок повторного неприбуття позивача або за його клопотанням).
Судовий збір повертається фінансовим органом того району, міста, до 
бюджету якого він був зарахований.
Звільняються від сплати судового збору:
1) особи, визначені ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про 
державне мито»;
2) особи, звільнені від сплати судового збору ухвалою суду у зв’язку з
урахуванням їх матеріального стану (ч. 1 ст. 88 КАС).
Додаткові пільги для окремих платників судового збору, який підлягає
зарахуванню до  місцевого  бюджету, можуть  бути встановлені органами 
місцевого самоврядування.
Витрати, пов’язані з розглядом справи, складають:
1) витрати на правову допомогу;
2) витрати сторін та їх представників, пов’язані з прибуттям до суду;
3) витрати, пов’язані з залученням свідків, спеціалістів, перекладачів 
та проведенням судових експертиз;
4) витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів на місці та вчинен
ням інших дій, необхідних для розгляду справи (ч. 3 ст. 87 КАС).
Держава гарантує кожному невід’ємне право на правову допомогу. Де
талізуючи норми Конституції України КАС закріплює право кожного корис
туватися правовою допомогою при вирішенні справ у адміністративному
суді (ст. 16 КАС).
Суб’єктами надання правової допомоги КАС визначає:
1) адвокатуру, діяльність якої регулюється нормами Конституції Украї
ни та Закону України «Про адвокатуру»;
2) інших фахівців у галузі права (ст. 16 КАС).
До інших фахівців у галузі права законодавство України відносить:
1) службовців апарату адміністративного суду;
2) об’єднання громадян для здійснення і  захисту своїх прав і свобод
(ч. 1 ст. 36 Конституції України);
3) суб’єктів підприємницької діяльності, якими правова допомога на
дається у порядку, визначеному законами України;
4) законних представників;
5) осіб, які надають правову допомогу на підставі довіреності;
6) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
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7) органи державної влади;
8) органи місцевого самоврядування тощо.
Кожен, хто потребує правової допомоги, є вільним у виборі особи, від
якої зазначену допомогу бажає отримати (ч. 5 ст. 55, ст. 59 Конституції).
Це право є природним, передбаченим Конституцією України і таким чином
гарантованим державою та невідчужуваним.
Правова допомога може бути надана як на оплатній основі, так і без
оплатно.
Як правило, витрати, пов’язані з оплатою правової допомоги, що нада
ється на підставі договору, покладаються на сторони. Виняток становлять 
випадки, коли сторони звільнені від оплати надання їм правової допомоги.
У такому випадку витрати на оплату правової допомоги здійснюються за 
рахунок Державного бюджету України. Граничний розмір компенсації за
значених витрат повинен бути встановлений законом. На даний час розпо
рядженням Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 607‑р схва
лена «Концепція проекту Закону України «Про граничний розмір компенса
ції витрат на правову допомогу», згідно з якою для визначення граничного 
розміру компенсації витрат пропонується виходити з витраченого адвока
том або фахівцем у галузі права часу на вивчення і розгляд відповідної спра
ви, критерієм для вирахування якого може бути одна година (повний робо
чий день) участі адвоката (фахівця) в розгляді справи в суді. Критерієм роз
міру компенсації витрат запропоновано обрати відсоток розміру заробітної
плати, встановлений законом на відповідний рік. До прийняття відповідного 
закону на території України діють норми постанови Кабінету Міністрів Украї
ни «Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивіль
них та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держа
ви» від 27 квітня 2006 р. № 590 (далі — Постанова). Згідно з п. 1 додатку
до Постанови витрати, пов’язані з правовою допомогою стороні, на користь 
якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень:
1) якщо компенсація сплачується суб’єктом владних повноважень, то 
її граничний розмір не перевищує суму, що обчислюється виходячи з того,
що зазначеній особі виплачується 40 відсотків розміру мінімальної заробіт
ної плати за годину її роботи;
2) якщо компенсація відповідно до закону сплачується за рахунок дер
жави, то її граничний розмір не перевищує суму, що обчислюється вихо
дячи з того, що особі, яка надає правову допомогу, виплачується 5 відсотків 
розміру мінімальної заробітної плати за повний робочий день.
Законами України визначено перелік осіб, яким надання правової до
помоги здійснюється на безоплатній основі. Зокрема право на отримання
безоплатної правової допомоги мають особи, визначені:
— частинами 2, 3 ст. 156 Сімейного кодексу України;
— ч. 4 ст. 5 Закону України «Про соціальні послуги»;
— ч. 4 ст. 7 Закону України «Про соціальні послуги»;
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— ч. 4 ст. 3 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, за
вданої громадянину незаконними діями органів дізнання, слідства, проку
ратури і суду»;
— ч. 2 ст. 22 Закону України «Про статус ветеранів війни і гарантії їх
соціального захисту»;
— ч. 3 ст. 25 Закону України «Про психіатричну допомогу» тощо.
Витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та 
їх представників і найманням житла, покладаються на сторони. Сторона,
на користь якої ухвалено рішення (якщо ця сторона не є суб’єктом влад
них повноважень), та її представник мають право на відшкодування ін
шою стороною:
1) добових (якщо участь у судовому засіданні пов’язана з переїздом до 
іншого населеного пункту);
2) компенсації за втрачений заробіток;
3) компенсації за відрив від звичайних занять.
Витрати, повязані з переїздом до іншого населеного пункту та найман
ням житла, не можуть перевищувати встановлені законодавством норми 
відшкодування витрат на відрядження (підпункт 1 п. 1 Постанови). Нор
ми відшкодування витрат на відрядження, які діють на території України,
закріплені постановою Кабінету Міністрів України «Про норми відшкоду
вання витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23 квітня
1999 р. № 663.
Компенсація за втрачений заробіток обчислюється в розрахунку за го
дину пропорційно до середньої заробітної плати, визначеної відповідно до 
абз. 3 п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого 
постановю Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100. Згідно 
із зазначним абзацом середньомісячна заробітна плата обчислюється ви
ходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують по
дії, з якою пов’язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали 
на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців,
середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично від
працьований час. Максимальний розмір виплат обмежується сумою, роз
рахованою за відповідний час виходячи із трикратного розміру мінімаль
ної заробітної плати (п. 2 Постанови).
Компенсація за відрив від звичайних занять обчислюється пропорцій
но до розміру мінімальної заробітної плати особи. Граничний її розмір вста
новлюється сумою, обчисленою за фактичні години відриву від звичайних
занять (п. 3 Постанови).
На сторону, за клопотанням якої проводиться виклик свідків, залучен
ня спеціаліста, перекладача і проведення судової експертизи, покладають
ся повязані з цим витрати, до яких належать:
1) витрати, повязані з переїздом до іншого населеного пункту та най
манням житла свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам;
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2) компенсація за втрачений заробіток свідкам, спеціалістам, перекла
дачам та експертам у звязку з явкою до суду;
3) компенсація за відрив від звичайних занять свідкам, спеціалістам,
перекладачам та експертам у звязку з явкою до суду;
4) витрати на оплату послуг спеціаліста, перекладача;
5) витрати, повязані з проведенням судової експертизи.
Якщо виклик свідків, залучення перекладачів та спеціалістів, а також 
призначення експертизи здійснюються за ініціативою суду, пов’язані з цим
витрати компенсуються за рахунок Державного бюджету України Держав
ною судовою адміністрацією у їх фактичному розмірі, але не більше від гра
ничних розмірів компенсації таких витрат, передбачених п. 4 Постанови.
Компенсація судових витрат здійснюється шляхом перерахування коштів 
на поточні рахунки осіб, які їх зазнали, відкритих у банківських установах.
Підставою для компенсації даних судових витрат є рішення суду.
Витрати, повязані з переїздом до іншого населеного пункту та найман
ням житла, а також компенсація за втрачений заробіток та за відрив від
звичайних занять свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам, обчис
люються у тому самому розмірі, що й для сторони, на користь якої ухвале
но рішення, а також її представника відповідно до вимог пунктів 2, 3 та 
підпункту 1 п. 5 Постанови, про які вже було зазначено вище.
Оплата послуг спеціаліста та перекладача здійснюється в розрахунку
за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи, розра
хованої відповідно до абз. 3 п. 2 Порядку обчислення заробітної плати, за
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р.
№ 100. Її розмір не може перевищувати суми, розрахованої за відповідний 
час, виходячи з трикратного розміру мінімальної заробітної плати (п. 4 По
станови).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 1 Закону України «Про судову експертизу»
під судовою експертизою розуміють дослідження експертом на основі спе
ціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інфор
мацію про обставини справи. Проведення судової експертизи оплачується
стороною, за клопотанням якої вона призначається у строк, встановлений 
судом. У разі неоплати судової експертизи у зазначений строк суд не по
збавлений права скасувати ухвалу про призначення судової експертизи.
Якщо судова експеритиза призначена за ініціативою суду, витрати на її
проведення компенсуються за рахунок Державного бюджету України у по
рядку, встановленому Постановою. Витрати, повязані з проведенням судо
вої експертизи, не можуть перевищувати нормативну вартість проведення
відповідних видів судової експертизи у науково-дослідних установах Міні
стерства юстиції (підпункт 2 п. 5 Постанови).
Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів на місці та вчинен
ням інших дій, необхідних для розгляду справи, покладаються на ту із сто
рін, яка заявила клопотання про їх проведення. У випадку заявлення та
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кого клопотання обома сторонами, витрати, пов’язані з проведенням дій,
розподіляються між ними в рівних частках. Зазначені витрати не можуть 
перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за сукуп
ність дій, необхідних для розгляду справи (підпункт 3 п. 5 Постанови).
Зміст КАС дозволяє дійти висновку, що умовно можна виділити дві гру
пи правил відшкодування судових витрат:
1) розподіл витрат між сторонами;
2) відшкодування сторонам витрат за рахунок держави.
Розподіл документально підтверджених судових витрат між сторонами 
здійснюється після ухвалення судового рішення відповідно до вимог ста
тей 94—96 КАС.
Якщо судове рішення ухвалене на користь суб’єкта владних повнова
жень, який брав участь у справі як відповідач, то позивач за постановою
чи ухвалою суду зобов’язаний відшкодувати відповідачеві усі судові ви
трати, пов’язані з залученням свідків та проведенням судових експертиз.
Якщо ж суб’єкт владних повноважень є позивачем у справі, у якій відпо
відачем виступає фізична чи юридична особа, судові витрати позивача з
відповідача не стягуються.
При частковому задоволенні позову з відповідача на користь позивача 
стягуються здійснені останнім судові витрати відповідно до тієї частини,
в якій позовні вимоги були задоволені. Відповідачеві за рахунок позивача 
присуджуються судові витрати відповідно до тієї частини вимог, у задово
ленні яких позивачеві було відмовлено.
У випадку відмови позивача від адміністративного позову внаслідок 
того, що він був задоволений відповідачем після звернення до адміністра
тивного суду, за його (позивача) заявою з відповідача стягуються усі поне
сені позивачем витрати, пов’язані зі зверненням до суду.
В усіх інших випадках відмови позивача від адміністративного позову
понесені  ним витрати  не відшкодовуються. Одночасно відповідач  може 
звернутися до суду з заявою про відшкодування понесених ним витрат з
позивача. За ухвалою чи постановою суду такі документально підтвердже
ні судові витрати з позивача стягуються.
У разі примирення сторін судові витрати розподіляються між ними по
рівну. В той самий час сторони не позбавлені можливості дійти згоди про 
розподіл судових витрат іншим чином.
Відшкодування сторонам витрат за рахунок держави, тобто з Держав
ного бюджету України (а у визначеному ч. 1 ст. 94 КАС випадку — з міс
цевого) Державною судовою адміністрацією здійснюється у випадку:
1) якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб’єк
том владних повноважень;
2) відмови у задоволенні позовних вимог позивача, звільненого від спла
ти судових витрат, а також залишення адміністративного позову без роз
гляду;
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3) якщо виклик свідків, залучення перекладачів, спеціалістів  та/або 
призначення експертизи здійснено за ініціативою суду.
З урахуванням майнового стану сторони суд наділений правом:
1) зменшити розмір належних до оплати судових витрат;
2) звільнити від їх оплати повністю чи частково;
3) відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на певний строк.
Строк відстрочення чи розстрочення зазначається в ухвалі суду. Неспла
та у встановлений строк судових витрат має наслідком залишення позов
ної заяви без розгляду. Якщо розстрочення або відстрочення здійснено до 
ухвалення рішення у справі, судові витрати підлягають розподілу між сто
ронами.
Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанцій сам змінить судове рі
шення чи ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл судових витрат.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Що таке судові витрати?
2. Назвіть види судових витрат.
3. Чим підтверджуються судові витрати?
4. Чи може бути відмовлено у прийняті (розгляді) адміністративного позо
ву в разі несплати судових витрат?
5. Яким нормативним актом регулюється сплата судових витрат?
6. Який механізм відшкодування судових витрат, і в яких випадках таке 
відшкодування відбувається?

Глава 6
Правова допомога
в адміністративному
судочинстві
Кожна людина в Україні має невід’ємне конституційне право на спра
ведливий судовий захист своїх прав, гарантоване державою.
Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен має право на правову
допомогу і є вільним у виборі захисника своїх прав.
До створення адміністративної юстиції, набрання чинності Кодексом
адміністративного судочинства  України  та  початку діяльності  Вищого 
адміністративного суду України надання правової допомоги пов’язувалося
з участю фізичної особи у кримінальних, кримінально-процесуальних, ци
вільних, цивільно-процесуальних правовідносинах. З 1 вересня 2005 р.,
коли набрав чинності цей Кодекс, таке право пов’язується також із право
відносинами, що виникають у сфері адміністративного судочинства.
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Частиною 1 ст. 16 КАС України закріплене право кожного користува
тися правовою допомогою при вирішенні справ в адміністративному суді.
Однак закон не дає визначення поняттю «правова допомога» як юридич
ній категорії, що викликає дискусії про його форми, обсяг і зміст.
В Україні існує кілька підходів до визначення поняття «правова допо
мога».
Так, зокрема, в одних випадках під правовою допомогою розуміють 
будь-яку допомогу правового характеру, яка надається безоплатно на під
ставах, визначених законом, та суб’єктам, передбаченим у законі.
За критерієм оплатності (безоплатності) правова допомога відрізняєть
ся від правових послуг, які завжди надаються на платній основі згідно з
положеннями Цивільного кодексу України.
В інших випадках правову допомогу визначають як будь-який вид до
помоги, який надається адвокатами, на відміну від приватно-практикую
чих юристів, які не є адвокатами (фахівці у галузі права), та юридичних
осіб приватного права (юридичних фірм, юридичних компаній), що нада
ють  правові  послуги. Це  пояснюється тим, що  діяльність адвокатів  не  є
підприємницькою, в той час як фахівці у галузі права та юридичні фірми 
діють з метою отримання прибутку і їхня діяльність є підприємницькою.
У той самий час норми КАС не пов’язують правову допомогу з крите
рієм оплатності (безоплатності). Не встановлено будь-яких обмежень щодо 
надання її адвокатами або іншими визначеними законодавством особами.
Враховуючи вимоги КАС під правовою допомогою в адміністративному
судочинстві слід розуміти будь-яку допомогу правового характеру особам,
які перебувають, перебували або в майбутньому будуть перебувати у пуб
лічно-правових відносинах стосовно таких відносин або їх реалізації. До 
суб’єктів, якими правова допомога може надаватися оплатно або безоплат
но, належать: 1) адвокати, 2) інші фахівці в галузі права та 3) інші особи.
Необхідно виділити наступні принципи правової допомоги в справах
адміністративної юрисдикції, що застосовуються як у національному, так 
і в міжнародному праві:
— принцип верховенства права, відповідно до якого особа, якій на
дається правова допомога, її права, свободи та законні інтереси є найви
щою цінністю;
— принцип ефективного засобу захисту порушеного права, що перед
бачає вільний вибір захисника;
— принцип законності, під яким слід розуміти, що особа, яка надає
правову допомогу, повинна дотримуватися вимог Конституції та законів 
України, а також діяти у межах, встановлених довірителем;
Волков Алексей, Гаврушко Алла. Бесплатная юридическая помощь / А. Волков,
А. Гаврушко // Юридическая практика. — 2003. — № 32 (294). — 12 августа.

Баршевский М. Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии : учеб. пособ. / М. Ю. Бар
шевский. — М. : Белые альвы, 1995. — С. 50.
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— принцип рівності усіх осіб, які потребують правової допомоги,
який слід розуміти як неможливість надання або отримання будь-яких при
вілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігій
них та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, май
нового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
— принцип доступності правосуддя, відповідно до якого мова надан
ня правової допомоги у вигляді консультацій має бути доступною та зро
зумілою особі, якій  зазначена  допомога  надається (її рідною мовою або 
мовою, якою вона володіє). В окремих випадках цей принцип додатково 
забезпечується перекладачем, у разі якщо сторона у справі не володіє дер
жавною мовою.
Розглянемо конкретні правові норми, якими регулюється надання пра
вової допомоги в адміністративному судочинстві. Правова допомога при 
вирішенні справ у судах України надається як адвокатурою, так і іншими 
фахівцями у галузі права (ч. 2 ст. 16 КАС). Таким чином, цим Кодексом
визначено, що суб’єктами, які надають правову допомогу є:
— адвокати;
— інші фахівці в галузі права.
Закон України «Про адвокатуру» визначає вимоги, яким має відповіда
ти адвокат, зокрема:
— наявність вищої юридичної освіти, яка  підтверджена  дипломом
України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої
держави;
— наявність стажу роботи у галузі права не менше двох років;
— володіння державною мовою;
— успішне складення кваліфікаційного іспиту;
— наявність одержаного в  Україні свідоцтва  про  право  на  зайняття
адвокатською діяльністю;
— прийняття Присяги адвоката України.
Стаття 9 Конституції України встановлює, що чинні міжнародні дого
вори, згода на обов’язковість яких надана парламентом України, є части
ною національного законодавства. Міжнародні договори, які були підписа
ні, ратифіковані або до яких відбулося приєднання відповідно до законо
давства, що діяло до введення в дію зазначеної норми Конституції України,
також є чинними і застосовуються як повноцінні правові норми. Врахову
ючи те, що Україна є країною-учасницею таких міжнародних організацій,
як: Рада Європи, Організація Об’єднаних Націй, Міжнародний Червоний 
Хрест тощо та приєдналася до певної кількості міжнародних договорів цих
організацій, то, фактично, цим вона визнала позитивну юрисдикційність 
цих договорів для себе. При цьому суди України можуть і повинні викори
стовувати норми та стандарти таких міжнародних договорів під час судо
вих процесів і посилатися на конкретні норми міжнародного права, між
народних договорів у судових рішеннях, а також враховувати нормативні 
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вимоги до адвокатів та інших фахівців права, які допускаються в судовий 
процес. Наприклад, окремими нормами та стандартами міжнародного пра
ва, зокрема Рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи про свободу
здійснення професійних адвокатських обов’язків, наданих державам-учас
ницям, забороняється дискримінація при  здійсненні адвокатської діяль
ності за ознаками статі, статевих уподобань, раси, кольору шкіри, віроспо
відання, політичних або інших переконань, етнічного або соціального по
ходження, належності до національної меншини, майнового статусу, або 
вродженої чи набутої фізичної вади.
Завданням держави є створення умов для ефективного доступу будьякої особи до правових послуг, які надаються, зокрема, адвокатами. Адво
кати  можуть  здійснювати  представництво  у справах громадян України,
іноземців, осіб без громадянства (в тому числі біженців), юридичних осіб.
При здійсненні своєї професійної діяльності вони керуються спеціальними 
нормами, фаховими положеннями, етичними правилами та стандартами,
основними з яких є:
1) Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96‑ВР;
2) Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. № 2887‑ХІІ;
3) Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною ко
місією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 р. (про
токол від 1—2 жовтня 1999 р. № 6/VI).
Так, ч. 2 ст. 59 Конституції України встановлено, що для надання пра
вової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах
діє адвокатура. Однак це не може тлумачитись як право вибирати захис
ником лише адвоката, тобто особу, яка має свідоцтво про право на зайнят
тя адвокатською діяльністю відповідно до Закону України «Про адвокату
ру». Зазначене положення є однією з конституційних гарантій, що надає
особі можливість реалізувати своє право вільно вибирати захисником адво
ката як спеціалізованого на захисті прав особи фахівця, однак не позбав
ляє права звернення за допомогою до приватно практикуючого юриста,
який  здійснює надання правової допомоги, або іншого  фахівця в  галузі 
права, якому законом не заборонене надання правової допомоги. Таким
чином, представниками в адміністративній справі можуть бути, крім адво
катів, і інші  фахівці  у галузі  права, які володіють  фаховими  знаннями і 
здатні надати допомогу в захисті прав та інтересів осіб, яким зазначена 
допомога необхідна.
Крім того, Конституційний Суд України ухвалив рішення, що тією чи 
іншою мірою стосуються питання надання правової допомоги (див.: рішен
ня Конституційного Суду України № 13‑рп/2000 від 16 листопада 2000 р.,
№ 6‑зп від 25 листопада 1997 р., № 9‑зп від 25 грудня 1997 р., № 1‑в від
30 жовтня 2003 р.).
Дане положення є прогресивнішим порівняно з аналогічними положен
нями, закріпленими в інших процесуальних законах, і встановлює норми,
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які сприяють  наданню кваліфікованої правової допомоги  у сфері адмі
ністративного судочинства та підвищенню кваліфікації фахівців у галузі 
адміністративного права та публічно-правових відносин і сприяють реалі
зації права на ефективний засіб захисту.
Як зазначено вище, право на вільний вибір захисника не може бути 
обмежене за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та ін
ших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними та за будь-якими іншими дискримі
наційними ознаками.
Частина  4 ст. 55 Конституції передбачає, що кожен має право  будьякими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи 
від порушень і протиправних посягань.
Частиною 1 ст. 64 Конституції України встановлено, що конституційні 
права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім ви
падків, встановлених Конституцією України. Тобто обмеження можуть бу
ти лише у випадку їх конкретної деталізації і унормованості в тексті Кон
ституції України.
Таким чином, неприпустиме обмеження права кожного на вільний ви
бір своїм представником також іншої особи, крім адвоката, з метою на
дання такою особою правової допомоги особисто чи за дорученням юри
дичної особи. Відтак не можуть бути обмежені у будь-який спосіб права і 
свободи  людини і  громадянина, прямо  передбачені статтями  55, 59, 64
Конституції України.
Також  під час  розгляду питання щодо  надання правової допомоги в 
адміністративній юстиції необхідно зважати на особливість природи пуб
лічно-правових відносин і, особливо, на презумпцію вини суб’єкта владних
повноважень до того моменту, коли цей суб’єкт не доведе своєї невинува
тості, а також принцип диспозитивності, який полягає у тому, що позивач 
розпоряджається своїми вимогами на власний розсуд, а суд може вийти за 
межі позовних вимог, якщо таке необхідно для повного захисту прав, сво
бод та інтересів особи. Відтак у публічно-правових відносинах звичаєві пра
ва людини розглядаються як більш вагомі, ніж позитивні права людини,
держави або суб’єкта владних повноважень. Виходячи з вищенаведеного 
можна дійти висновку, що норма ч. 2 ст. 16 КАС України, яка передбачає,
що правова допомога у адміністративних справах може надаватися адвока
тами або іншими фахівцями у галузі права, є обов’язковою (позитивною)
для держави, але не виключною (звичаєвою) для людини і громадянина.
Держава  зобов’язана створити  умови  для організації підготовки, на
вчання, діяльності тощо адвокатів, інших фахівців у галузі права, а люди
на може вільно обрати собі захисника, в тому числі, але не виключно, із
адвокатів та інших фахівців у галузі права.
Згідно з ч. 1 та 2 ст. 56 КАС сторони або третя особа в адміністратив
ній справі можуть брати участь у справі через представника. Визначено,
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що представником може бути фізична особа, яка набула адміністративної
процесуальної дієздатності. Складовими адміністративної процесуальної
дієздатності є: досягнення фізичною особою повноліття і належність цивіль
ної дієздатності.
Відповідно до ч. 4 ст. 56 КАС права, свободи та інтереси малолітніх та 
неповнолітніх осіб, які не досягли віку, з якого настає адміністративна про
цесуальна дієздатність, а також недієздатних фізичних осіб захищають у
суді їхні законні представники — батьки, усиновлювачі, опікуни, піклуваль
ники чи інші особи, визначені законом.
Представництво за законом здійснюють батьки та усиновлювачі щодо 
своїх малолітніх і неповнолітніх дітей, опікуни щодо малолітніх осіб та осіб,
визнаних недієздатними. Законними представниками можуть виступати 
інші особи. Прикладом таких представників можуть бути: посадові особи 
органів опіки та піклування, служби у справах неповнолітніх тощо (зако
ни України «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та мо
лоддю», «Про органи і службу у справах неповнолітніх та спеціальні уста
нови для неповнолітніх»).
При цьому адміністративний суд вправі за власною ініціативою залу
чити до участі у адміністративній справі неповнолітніх осіб, непрацездат
них фізичних осіб і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена,
або може залучити до участі у справі їхніх законних представників. Таке 
право суду надається нормами частин 5 та 6 ст. 56 КАС.
Представництво в адміністративній справі  може  здійснюватися на 
основі договору. Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійс
нюватися за  довіреністю. Єдиними  умовами  для такого  представника  є
повна цивільна дієздатність, повна адміністративна процесуальна дієздат
ність та відсутність законодавчої заборони на здійснення представництва.
Необхідно мати на увазі, що національне виборче законодавство перед
бачає такі інститути, як: уповноважений представник кандидата в Прези
денти України, довірена особа кандидата в Президенти України, уповно
важені представники кандидатів у народні депутати України та кандида
тів у депутати до місцевих рад і кандидатів на посади сільських, селищних,
міських голів, їхні довірені особи, а також уповноважені представники по
літичних партій (закони України «Про вибори Президента України», «Про 
вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ра
ди  Автономної Республіки  Крим, місцевих рад та сільських селищних та 
міських голів»). Згадані особи  наділені  певними  правами, в  тому числі й 
правом представництва відповідних кандидатів  та  захист їх інтересів  у
судах. При цьому юридична фахова підготовка, юридична освіта не є не
обхідними ознаками та критеріями для представництва відповідних осіб
у судах. Судова практика в Україні за останні чотири роки свідчить, що 
велика кількість уповноважених осіб, довірених осіб, які представляли у
публічно-правових відносинах інтереси кандидатів на посади — Прези
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дента України, кандидатів у народні депутати, кандидатів у депутати до 
місцевих рад та кандидатів на посади сільських, селищних та міських го
лів, — не мали фахової юридичної підготовки, були іншими фахівцями у
галузі права, проте успішно представляли інтереси відповідних осіб. При 
цьому право на ефективний засіб захисту прав сторін в адміністративно
му судовому процесі було повністю дотримане.
Підтвердженням повноважень представника можуть бути довіреність 
(оригінал або посвідчена підписом судді копія), яка долучається до матеріа
лів справи, або усна заява довірителя, яка підлягає занесенню до журналу
судового засідання або до протоколу судового засідання.
Крім того, законодавством України додатково визначене коло суб’єк
тів, які можуть надавати правову допомогу, до якого, крім адвокатів та 
інших фахівців у галузі права, віднесені:
— службовці апарату адміністративного суду (представники держав
них органів) — ст. 105 КАС;
— суб’єкти підприємницької діяльності, які надають правову допомогу
в порядку, визначеному законодавством України;
— об’єднання громадян для здійснення і  захисту своїх прав і свобод
(ч. 1 ст. 36 Конституції України).
Згідно з ч. 2 ст. 105 КАС на прохання позивача службовцем апарату
адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позов
ної заяви. Однак на сьогодні існує невизначеність у тому, якими службов
цями апарату адміністративного суду надається допомога  у оформленні 
позовної заяви, що  фактично  є складовою надання правової допомоги.
Адже не всі службовці апарату адміністративного суду обіймають посади 
юридичного фаху, мають відповідну освіту в галузі права та необхідний 
для цього досвід, ними можуть здійснюватися функції по матеріальному,
технічному, інформаційному та іншому забезпеченню суду, що не передба
чає наявності знань у сфері юриспруденції. До того ж, виходячи зі змісту
норм ст. 16 КАС (позитивний обов’язок держави) службовець апарату адмі
ністративного суду, який на прохання позивача надає допомогу в оформ
ленні позовної заяви, повинен бути фахівцем у галузі права, тобто мати 
юридичну освіту та відповідний професійний досвід.
Крім того, за наявності достатньо великої кількості звернень до адміні
стративного суду, яка має тенденцію до збільшення, службовець апарату
адміністративного суду, що є фахівцем у галузі права, повинен мати мож
ливість надавати вказану правову допомогу на постійній основі та мати 
необхідне матеріальне та технічне забезпечення робочого місця: пристосо
ване приміщення, персональний комп’ютер, копіювальну техніку, норма
тивно-правову базу, доступ до Internet-ресурсів тощо.
Зазначене вимагає конкретизації ч. 2 ст. 105 КАС на нормативно-пра
вовому рівні, що дозволить шляхом збільшення працівників апарату суду,
за допомогою введення до штату додаткових посад та їх заміщення фа
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хівцями у галузі права здійснювати надання кваліфікованої, ефективної,
оперативної, безкоштовної правової допомоги, що є додатковим підтвер
дженням реалізації одного із основних призначень адміністративного су
ду — захисту порушених прав, свобод та законних інтересів осіб.
Разом із тим, на нашу думку, особа, яка буде здійснювати надання пра
вової допомоги, повинна визначатися наказом голови суду.
Також можна вести мову і про інші категорії осіб, які не прямо, а опо
середковано  згадуються в  законодавстві  як  такі, що  можуть  здійснюва
ти представництво в адміністративних судах, хоч і не належать до основ
них перелічених вище категорій. До  таких категорій, наприклад, можна 
віднести:
— пенсіонерів, які  не  є суб’єктами  підприємницької діяльності, не  є
адвокатами, проте мають відповідну фахову підготовку і є фахівцями в 
галузі права;
— законних представників фізичних осіб із частковою цивільною діє
здатністю, неповною цивільною дієздатністю, з обмеженою цивільною діє
здатністю, повністю недієздатних, до яких можна віднести представників 
психіатричних закладів, представників закладів опіки та піклування, пред
ставників закладів освіти тощо;
— представників за довіреністю, до яких можна віднести усіх дієздат
них фізичних осіб, проти здійснення представництва якими немає прямих
вказівок у законодавстві.
Правова допомога може бути надана особі її представником.
Таке  представництво  законом передбачене  для захисту прав, свобод
та інтересів:
— малолітніх та неповнолітніх осіб, які не досягли віку, з якого настає
адміністративна процесуальна дієздатність;
— недієздатних фізичних осіб;
— неповнолітніх осіб, які досягли віку, з якого настає адміністративна 
процесуальна дієздатність;
— непрацездатних фізичних осіб;
— фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.
Так, законними представниками, крім перелічених вище, можуть бути 
також органи та інші особи, яким законом надано право захищати права,
свободи та інтереси інших осіб. До переліку зазначених осіб, зокрема, мож
на віднести:
— членів органів управління;
— працівників державних підприємств, установ, організацій у спра
вах цих юридичних осіб;
— громадські організації у справах своїх членів;
— уповноважені особи профспілок тощо.
У випадку якщо у особи, яка не має адміністративної процесуальної діє
здатності відсутній представник або законний представник, і вона не має
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права брати участь у судовому процесі з підстав, встановлених законом,
суд повинен ініціювати перед органами опіки і піклування чи іншими ор
ганами, визначеними законом, питання про призначення або заміну за
конного представника. Якщо дії законного представника суперечать інте
ресам особи, яку він представляє, суд може  залучити відповідний орган
чи особу, яким законом надане право захищати права, свободи та інтере
си інших осіб.
Підтвердженням повноважень представників є документи, які підтвер
джують займану ними посаду чи факт родинних, опікунських тощо відно
син з особою, інтереси якої вони представляють.
Законним представником підприємства, установи, організації в суді 
виступає його керівник чи інша особа, уповноважена законом, положен
ням, статутом. Повноваження зазначених осіб підтверджуються докумен
тами, що посвідчують їх службове становище.
Інтереси органу, підприємства, установи, організації можуть предста
вляти й інші особи на підставі довіреності або відповідного договору про 
надання правових послуг. Довіреність підписується керівником або іншою
уповноваженою на це законом, положенням, статутом особою та посвідчу
ється печаткою зазначеної юридичної особи. Договір про надання право
вих послуг укладається відповідно до норм цивільного та господарського 
права.
Статус законного представника інтересів громадян або держави має
також прокурор. Функція представництва прокуратурою інтересів грома
дян або держави в суді закріплена в п. 2 ч. 1 ст. 121 Конституції України,
ст. 361 Закону України «Про прокуратуру», ч. 2 ст. 60 КАС і полягає у здій
сненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спря
мованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках,
передбачених законом.
Зазначені випадки передбачені ст. 33 Закону України «Про прокура
туру».
Представництво прокуратурою інтересів громадянина здійснюється у
тому випадку, коли зазначена особа неспроможна через фізичний чи ма
теріальний стан, похилий вік або з інших поважних причин самостійно за
хистити свої порушені права чи права, що оспорюються, або реалізувати 
свої процесуальні повноваження.
Правова допомога може надаватися інститутом Уповноваженого Вер
ховної Ради України з прав людини, органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами. Вони мо
жуть  звертатися з позовами  про  захист прав, свобод та інтересів інших
осіб до адміністративного суду, використовувати інші форми і методи пра
вової допомоги.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини може зверта
тися до суду із заявою про  захист прав і свобод людини і  громадянина,
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які за станом здоров’я чи з інших поважних причин не можуть цього зро
бити самостійно, а  також особисто або через свого  представника  брати 
участь у судовому процесі у випадках та порядку, встановлених законом,
а також бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на 
закритих судових засіданнях, за умови згоди суб’єкта права, в інтересах
якого судовий  розгляд оголошено  закритим (ст. 13 Закону України  «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»).
На відміну від Уповноваженого Верховної Ради України з прав люди
ни, органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають 
право вступити в адміністративний процес на захист інтересів інших осіб
лише у випадках, прямо передбачених законом. Наприклад, сільський, се
лищний, міський голова звертається до суду щодо визнання незаконними 
актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів держав
ної влади, підприємств, установ та організацій, що обмежують права та 
інтереси територіальної громади, групи громадян, а також повноваження
ради та її органів. Зазначені повноваження сільському, селищному, місько
му голові надані п. 15 ч. 3 ст. 42 Закону України «Про місцеве самовряду
вання в Україні».
Значний вплив на формування національного законодавства у сфері 
надання правової допомоги з кола визначених питань мають міжнародні 
правові акти.
Так, Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резо
люцією 217А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р., утвер
джує принципи рівності перед законом, а також усі гарантії, необхідні для
захисту особи. Стаття 3 Декларації встановлює право людини без будь-яко
го розрізнення і дискримінації на рівний захист законом.
Європейська конвенція про  захист прав  людини і основоположних
свобод, ратифікована Верховною Радою України 17 липня 1997 р., перед
бачає, що кожна людина при визначенні її громадянських прав та обов’яз
ків має право на справедливий і відкритий судовий розгляд, захищати се
бе особисто або використовувати правову допомогу захисника, вибраного 
нею на власний розсуд (ст. 6). Стаття 13 Конвенції закріплює право кож
ного на ефективний засіб захисту своїх порушених прав або свобод у від
повідній країні—учасниці Ради Європи.
У Міжнародному пакті про громадянські й політичні права від 16 груд
ня 1966 р., ратифікованому Указом Президії Верховної Ради  Українсь
кої РСР від 19 жовтня 1973 р. № 2148‑VIII, зазначено, що держава по
винна гарантувати кожному, чиї права і свободи порушено, ефективний 
засіб правового захисту (навіть якщо це порушення було вчинене особа
ми, що діяли як особи офіційні, і таке право повинно гарантуватися су
довим або будь-яким іншим компетентним органом, передбаченим пра
вовою системою держави (ст. 2), та можливість вільного вибору захисни
ка (ст. 14).
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«Основні принципи, що стосуються ролі юристів», прийняті Восьмим
Конгресом ООН з питань попередження злочинності і поводження з пра
вопорушниками 27 серпня—7 вересня 1990 р., передбачають, що кожна 
людина має право звернутися до будь-якого юриста за допомогою для за
хисту і обстоювання своїх прав та захисту їх на всіх стадіях кримінально
го судочинства (принцип 1); жодний суд чи адміністративний орган, в яко
му визнається право на адвоката, не відмовляється визнавати права юрис
та обстоювати в суді інтереси свого клієнта, за винятком тих випадків,
коли юристу було відмовлено в праві виконувати свої професійні обов’яз
ки відповідно до національного права і практики та цих принципів (прин
цип 19).
Згідно з Резолюцією (78) 8 про правову допомогу і консультації, прий
нятою Комітетом Міністрів Ради Європи 2 березня 1978 р., ніхто не може 
бути  позбавлений через перешкоди економічного  характеру можливості 
використання або захисту своїх прав у будь-яких судах, правомочних ви
носити рішення в цивільних, торгових, адміністративних, соціальних чи 
податкових справах. З цією метою будь-яка особа повинна мати право на 
необхідну правову допомогу в судовому розгляді.
Рекомендація № R (93) 1 щодо ефективного доступу до закону і право
суддя для найбідніших прошарків населення, прийнята Комітетом Мініст
рів Ради Європи 8 січня 1993 р., встановлює одним із заходів сприяння
доступу найбідніших прошарків населення до закону — заохочення ство
рення служб правових консультацій з метою надання ними правової допо
моги населенню.
Крім того, Планом дій щодо систем юридичної допомоги, прийнятим
Європейським комітетом з питань правової співпраці у Страсбурзі 31 трав
ня 2002 р., передбачено заходи щодо створення ефективної систем юри
дичної допомоги та введено таке поняття як «транскордонна юридична до
помога».
У Рекомендаціях R (2000) 21 Комітету Міністрів державам—учасницям
Ради Європи про свободу здійснення адвокатських обов’язків, прийнятих
Комітетом Міністрів  Ради  Європи  на  72-й  зустрічі  заступників  міністрів 
закордонних справ 25 жовтня 2000 р. зазначається, що необхідно вдава
тися до всіх можливих заходів  для забезпечення ефективного  доступу
будь-якої особи до правових послуг, які надаються незалежними адвока
тами.
Щодо кола осіб, яким повинна надаватись правова допомога, зазначе
но у Основних принципах, які стосуються ролі юристів, прийнятих Вось
мим Конгресом ООН із попередження злочинності і поводження з право
порушниками (Гавана, 27 серпня—7 вересня 1990 р.), зокрема, що Уряд
забезпечує ефективні процедури та гнучкі механізми ефективного та рів
ного доступу до юристів для всіх осіб, які знаходяться на їх території та 
підпадають під їх юрисдикцію, без будь-якої різниці, такої як дискриміна
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ція за ознакою раси, кольору шкіри, етнічного  походження, статі, мови,
релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального по
ходження, майнового, економічного чи іншого стану.
Щодо  правової допомоги  малозабезпеченим, Основні  положення про 
роль адвокатів, прийняті VІІ Конгресом ООН із запобігання злочинам 1 серп
ня 1990 р., передбачають, що уряди мають забезпечити необхідне фінан
сування та інші ресурси для юридичної допомоги бідним та іншим неза
можним людям. Професійні асоціцації адвокатів  мають співробітничати 
в організації та створенні умов надання такої допомоги.
Таким чином, наведені міжнародно-правові акти передбачають право 
кожної особи  захищати себе особисто або через вільно обраного  нею на 
власний розсуд захисника з-поміж фахівців у галузі права, які можуть на
дати ефективний правовий захист. Це стосується рівною мірою представ
ництва особи як у кримінальних правовідносинах, так і в адміністратив
них. Зазначені положення міжнародно-правових актів відтворені у поло
женнях статтей 55, 59, 64 Конституції України.
Повертаючись до національного законодавства необхідно знову звер
нутися до КАС України, що виділяє коло суб’єктів, яким може бути надана 
правова допомога, до котрих, зокрема, відносить наступні категорії.
1. Особи, на захист прав, свобод та інтересів яких подано адміністра
тивний  позов  до адміністративного суду (фізична або  юридична) (ст. 3
КАС).
Під фізичною особою слід розуміти  людину як  учасника відповідних
правовідносин, під юридичною — організацію, підприємство, установу,
створену і зареєстровану у встановленому законом порядку.
Недоліком КАС є відсутність у ньому вказівки на такого суб’єкта, що та
кож має право на отримання правової допомоги як суб’єкт підприємниць
кої діяльності. Зазначений суб’єкт є специфічним, який не можна повною
мірою віднести до фізичних осіб, але в той самий час він не є й юридичною
особою. На нашу думку, вказаний недолік потребує усунення шляхом вне
сення до КАС відповідних змін.
2. Суб’єкти владних повноважень, на реалізацію повноважень яких по
дана позовна заява до адміністративного суду (ст. 3 КАС).
3. Інші особи, до яких звернена вимога позивача (ст. 3 КАС).
Тобто  право  на користування правовою допомогою при вирішенні 
адміністративних справ надане, крім фізичних осіб, ще й суб’єктам влад
них повноважень, у тому числі й іншим юридичним особам.
У зазначеному контексті варто звернути увагу на те, що суб’єкти влад
них повноважень  є державними органами, які  утримуються за  рахунок 
державного бюджету. Згідно з буквою закону, якщо суб’єкт владних пов
новажень виявить бажання скористатися правовою допомогою адвоката 
або оплачуваного представника на підставі довіреності, він повинен спла
тити за зазначені послуги з коштів, які виділені йому з бюджету. За наяв
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ності у штаті юрисконсульта, до обов’язків якого належить представниц
тво інтересів суб’єкта владних повноважень у судах, ним надається відпо
відна правова допомога. Але в разі відсутності юрисконсульта фактично 
реальною є ситуація, коли суб’єкт владних повноважень буде користувати
ся правовою допомогою адвоката або інших фахівців у галузі права, опла
та якої проводитиметься за рахунок коштів державного бюджету, в тому
числі тих внесків, які здійснені іншою стороною у справі як платником по
датків. Необхідно пам’ятати, що такі витрати можливі в разі наявності кош
тів у кошторисі державної установи, організації за відповідним бюджетним
призначенням.
У зв’язку із наведеним постає питання щодо  можливості відшкоду
вання витрат за надання правової допомоги особам, які виступають при 
здійсненні судочинства стороною, на користь  якої ухвалене судове  рі
шення.
Згідно з п. 2 розділу VII КАС України положення цього Кодексу щодо 
звільнення особи від оплати правової допомоги та забезпечення надання
правової допомоги, а також ч. 3 ст. 90 КАС вступають у дію з моменту на
брання чинності відповідним законом. До  цього часу граничний  розмір
компенсації витрат на правову допомогу встановлюється Кабінетом Міні
стрів України.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня
2006 р. № 607‑р схвалена «Концепція проекту Закону України «Про гранич
ний розмір компенсації витрат на правову допомогу» (далі — Концепція).
Метою Концепції є визначення засад, які на виконання положень проце
суальних кодексів нададуть змогу забезпечити на законодавчому рівні га
рантію права сторони, на користь якої ухвалене судове рішення і яка не 
є суб’єктом владних повноважень, на компенсацію витрат, пов’язаних з
отриманням правової допомоги під час розгляду цивільних та адміністра
тивних справ, якщо компенсація сплачується за  рахунок іншої сторони 
або відповідно до закону за рахунок держави. Для визначення гранично
го розміру компенсації витрат доцільно виходити із витраченого адвока
том або  фахівцем у галузі  права часу на вивчення і  розгляд відповід
ної справи. Критерієм визначення часу пропонується обрати одну годину
(повний робочий день) участі адвоката (фахівця) в розгляді справи в су
ді. Крім того, критерієм оплати компенсації витрат пропонується обрати 
відсоток розміру заробітної плати, встановлений законом на відповідний 
рік.
Порядок і умови надання правової допомоги, права й обов’язки адво
катів та інших фахівців у галузі права, які беруть участь у адміністратив
ному процесі й надають правову допомогу, визначаються КАС України та 
іншими законами. На даний час форми надання правової допомоги в адмі
ністративному судочинстві законодавством України не визначено. Однак 
системний аналіз вітчизняних нормативно-правових актів та міжнародно
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го законодавства дозволяє виділити наступні форми надання правової до
помоги:
— надання інформації та правової консультації з урахуванням потреб
осіб, які звертаються за наданням правової допомоги;
— підготовка проектів документів у справах адміністративного судо
чинства;
— правове представництво при здійсненні судочинства;
— надання консультації та допомоги стосовно виконання або подолан
ня проблем при виконанні судових рішень.
Сторони самі несуть витрати, пов’язані з оплатою допомоги адвоката 
або іншого фахівця в галузі права, які надають правову допомогу за дого
вором. Виняток становлять випадки надання безоплатної правової допо
моги. Безоплатне  надання правової допомоги спрямоване  на  реалізацію
конституційного принципу доступності громадян до правосуддя при захис
ті ними своїх прав та інтересів.
Завданням держави є забезпечення ефективного доступу до правосуд
дя та дієвих правових послуг осіб, які знаходяться у скрутному матеріаль
ному становищі. Відповідно до ч. 3 ст. 16 КАС суд повністю або частково 
звільняє особу від оплати правової допомоги у випадках та порядку, вста
новлених законом, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні 
правової допомоги. Законодавством визначено категорії осіб, котрим на
дається безоплатна правова допомога, до яких належать:
1) особи, визначені ч. 4 ст. 5 Закону України «Про соціальні послуги»,
серед яких особи:
— що не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хво
робою, інвалідністю і  не  мають  рідних, які  повинні  забезпечити  їм до
гляд;
— які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіт
тям і зареєстровані у Державній службі зайнятості як такі, що шукають 
роботу;
— що постраждали від стихійного лиха, катастрофи;
— (діти та молодь), які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’яз
ку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, конфліктами і 
жорстоким ставленням у сім’ї;
— визнані  біженцями внаслідок  збройних і  міжетнічних конфліктів,
якщо їх середньомісячний сукупний дохід нижче встановленого прожит
кового мінімуму;
2) особи, визначені ч. 2 ст. 22 Закону України «Про статус ветеранів 
війни і гарантії їх соціального захисту», тобто ветерани війни, які мають 
право на правову допомогу в питаннях, пов’язаних з їх соціальним забез
печенням;
3) особи, визначені ч. 4 ст. 3 Закону України «Про порядок відшкоду
вання шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання,
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слідства, прокуратури і суду», а саме особи, які потерпіли від незаконних
дій органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, які мають 
право на правову допомогу у зв’язку з відшкодуванням завданої такими 
діями шкоди;
4) особи, яким надається психіатрична допомога, з питань надання за
значеної допомоги (ч. 3 ст. 25 Закону України «Про психіатричну допомогу»;
5) неповнолітні батьки, що досягли чотирнадцятирічного віку з питань 
захисту їх власних прав, свобод та інтересів, а також прав, свобод та інте
ресів їхніх дітей. Зазначене право передбачене частинами 2 та 3 ст. 156
Сімейного кодексу України тощо.
На наш погляд, позитивним було б у контексті розбудови питання про 
правову допомогу враховувати досвід міжнародного співтовариства, зок
рема положення Спільної програми Європейської Комісії та Ради Європи 
на 2003 р. та подальші документи щодо України. В даній програмі пропо
нується при визначенні права особи на безоплатну правову допомогу вра
ховувати фінансовий стан особи, яка звертається за її отриманням.
Особливою формою надання правової допомоги є громадські приймаль
ні, які започатковані в Україні на постійній або періодичній основі. Гро
мадські приймальні використовують такі форми роботи, як надання без
коштовних консультацій та роз’яснень з правових питань, зокрема про по
рядок звернення до компетентних органів, що уповноважені на вирішення
питання конкретної особи; надання допомоги  щодо оформлення заяв,
скарг та інших документів правового характеру (позовів, апеляційних/ка
саційних скарг тощо); надання інформації про повноваження органів та 
установ; ознайомлення з чинними нормативно-правовими актами.
Станом на початок 2008 р. при органах юстиції функціонувало 765 гро
мадських приймалень. Крім того, працівники органів юстиції беруть участь 
у роботі 1247 громадських приймалень, створених при райдержадміністра
ціях, центрах соціальних служб для молоді, виконавчих органах районних,
міських рад тощо та 1669 виїзних консультаційних пунктів, якими в тому
числі  здійснюються виїзди  для надання правової допомоги  громадянам
віддалених районів сільської місцевості.
Про діяльність громадських приймалень, їх місцезнаходження, телефо
ни, графік прийому громадян повідомляється у місцевих засобах масової
інформації. Крім того, такий графік та Типове положення про правову гро
мадську приймальню вивішується в приміщенні, в якому розміщена прий
мальня, у місцях, зручних для вільного огляду громадян.
Розвиток системи надання безоплатної правової допомоги населенню
може отримати позитивний поштовх у разі розширення мережі територі
альних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непра
цездатних громадян, інших незахищених верств населення і громадських
приймалень при територіальних управліннях юстиції, міськвиконкомах та 
держадміністраціях.

213

Розділ IV. Основи адміністративного судочинства

Спеціалізованими закладами, які надають безоплатну правову допомо
гу малозабезпеченим верствам населення, можуть стати юридичні клініки.
Міністерством юстиції України зареєстровано затверджене наказом Мі
ністерства освіти і науки України від 3 серпня 2006 р. № 592 Типове по
ложення про юридичну клініку вищого навчального закладу України, яке 
визначає статус, основні завдання, принципи діяльності юридичних клі
нік в Україні, організацію їх діяльності, матеріально-технічну базу та фі
нансування, яке здійснюється за рахунок коштів вищих навчальних закла
дів, грантів міжнародних та українських організацій, благодійних внесків 
та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Юридична клініка — це формування у вигляді навчально-практично
го  центру, який створюється та  функціонує на  базі вищого  навчального 
закладу (ІІІ—ІV рівня акредитації, що здійснює підготовку спеціалістів за 
напрямами «Правознавство», «Право і правоохоронна діяльність»), за ініці
ативою вищого навчального закладу чи громадської організації у спільній 
діяльності з вищим навчальним закладом, до складу якого входять викла
дачі та студенти старших курсів (3—5 року навчання).
Мережу юридичних клінік зорганізовано у Асоціацію юридичних клі
нік України (АЮКУ), до складу засновників якої увійшло вісімнадцять юри
дичних клінік з чотирнадцяти регіонів України, які й сформували своєю
діяльністю впродовж попередніх років основу розвитку безоплатної пра
вової допомоги малозабезпеченим особам. Засновані та успішно працю
ють  юридичні клініки  Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, ІваноФранківська, Києва, Автономної Республіки Крим, Луганська, Львова, Ми
колаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Тернополя, Ужгорода, Харкова,
Хмельницька, Чернігова, Чернівців. На сьогодні налічується понад 30 юри
дичних клінік.
Узагальнюючи вищевикладене можна зробити такі висновки:
— правова допомога — це діяльність, спрямована на підготовку право
вих документів, у тому числі процесуальних, надання роз’яснень, консуль
тацій, висновків з питань чинного законодавства та представництво ін
тересів за законом або за договором;
— надання правової допомоги — це позитивний обов’язок держави, а
використання правової допомоги — це звичаєве право людини та грома
дянина.
Закріплення нормами  КАС, іншими  законодавчими актами  України 
права осіб на одержання правової допомоги як від адвокатів, так і від ін
ших фахівців у галузі права, а також від інших осіб — є безумовно пози
тивним явищем, сприяє реалізації конституційного права особи на правову
допомогу. У той самий час означене питання потребує подальшого доопра
цювання з урахуванням позитивного міжнародного досвіду, адже людина,
її честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найви
щою соціальною цінністю.
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Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Дайте визначення правової роботи як юридичної категорії.
2. Назвіть категорії осіб, які можуть надавати послуги з правової роботи.
3. Назвіть принципи надання правової допомоги та охарактеризуйте їх.
4. Дайте загальну характеристику інституту адвокатури в Україні.
5. Назвіть приклади формального підтвердження повноважень представ
ника.
6. Дайте загальну характеристику інститутів законного представника та 
представника за договором.
7. Яка роль прокурора в адміністративному процесі?
8. Охарактеризуйте інститут Уповноваженого  Верховної Ради  України  з
прав людини в аспекті питання щодо надання правової допомоги.
9. Наведіть приклади міжнародних документів, спрямованих на забезпе
чення та розвиток надання правової допомоги учасникам адміністративного 
процесу.
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Розділ V
ПРОВАДЖЕННЯ
В АДМІНІСТРАТИВНИХ
СПРАВАХ

Глава 1
Провадження
в адміністративних справах
в першій інстанції
Статтею 55 Конституції кожному гарантується право на оскарження
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місце
вого самоврядування, посадових і службових осіб.
З відповідним адміністративним позовом до суду може  звернутися
будь-яка особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у
сфері публічно-правових відносин. Що стосується суб’єкта владних повно
важень, то він може звернутися до суду з адміністративним позовом тільки 
у випадках, встановлених законом.
Поняття «суб’єкта владних повноважень» визначено у ст. 3 КАС Украї
ни, в якій зазначено, що суб’єкт владних поноважень — це органи держав
ної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові чи службові осо
би, інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій на 
основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Можна погодитися з авторами підручника «Адміністративне процесу
альне (судове) право України», щодо «відокремлення певної категорії справ,
розгляд яких відповідно до статей 1, 4, 17 КАС має здійснюватись у по
рядку адміністративного судочинства: а) спори осіб із суб’єктом владних
повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності, у яких
такий суб’єкт своїми владними рішеннями чи діями зобов’язує цих осіб вчи
нити певні дії, утримуватись від вчинення певних дій, нести відповідаль
ність. При цьому особи згідно з нормами чинного законодавства України 
зобов’язані виконувати  такі владні  рішення чи вимоги суб’єкта владних
поноважень; б) спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалі
зації їх компетенції у сфері управління, а також спори з приводу укладання
адміністративних договорів. Відповідно  до  КАС України, адміністратив
ний договір — це дво- або багатостороння угода, зміст якої становлять пра
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ва та обов’язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій 
суб’єкта владних повноважень, який є однією із сторін угоди. Якщо суб’єк
ти, хоча б і на реалізацію своїх повноважень, вільно укладають договір від
повідно до норм ЦК України, під час укладання такого договору його сто
рони вільно домовляються про зміст та обсяг прав і обов’язків за догово
ром, можуть відмовитись від його укладання, то такий договір може бути 
цивільним (господарським), але не адміністративним, оскільки в змісті цьо
го договору відсутні відносини влади і підпорядкування, що є обов’язкови
ми для адміністративного договору, а кожний суб’єкт такого договору ви
ступає як рівний один до одного. Як приклад можна навести такі спори,
коли суб’єкт владних повноважень не знаходиться «при здійсненні управ
лінських функцій», але є відповідачем у справі щодо стягнення з нього за
боргованості на отримані певні послуги та за укладеними з ним договора
ми (телефонний зв’язок, спожиту електроенергію, теплову енергію, стягнен
ння заборгованості за договорами підряду тощо)».
Адміністративний позов подається до суду особисто позивачем або його 
представником. При зверненні до суду необхідно враховувати вимоги ста
тей 18, 19, 21 КАС щодо предметної та територіальної підсудності адміні
стративних справ.
Якщо позовну заяву подає представник, то одночасно з нею він пови
нен подати довіреність чи інший документ, що підтверджує повноважен
ня його як представника.
Позовна заява повинна відповідати вимогам ст. 106 КАС. В ній повин
ні бути зазначені:
• найменування суду, до якого подається позовна заява;
• ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засо
бу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
• ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи 
службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’зку, адреса елек
тронної пошти, якщо такі відомі;
• зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґруновує
свої вимоги;
• у разі необхідності — клопотання про звільнення від сплати судового 
збору, про призначення судової експертизи, про витребування доказів, про 
виклик свідків тощо;
• перелік документів та інших матеріалів, що додаються. Одночасно 
позивач повинен надати суду відповідну кількість копій позовних заяв та 
копії всіх документів.
Адміністративний позов може містити вимоги:
• про скасування або визнання нечинним рішення відповідача—
суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;
Адміністративне процесуальне (судове) право України / за заг. ред. С. В. Ківало
ва. — О., 2007. — С. 164—165.
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• про зобов’язання відповідача—суб’єкта владних повноважень прий
няти рішення або вчинити певні дії;
• про зобов’язання відповідача—суб’єкта владних повноважень утри
матися від вчинення певних дій;
• про стягнення з відповідача—суб’єкта владних повноважень коштів 
на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або 
бездіяльністю;
• про виконання зупиненої чи невчиненої дії;
• про встановлення наявності чи відсутності компетенції (повнова
жень) суб’єкта владних повноважень.
Позовні вимоги можуть містити й інші вимоги на захист прав, свобод
чи інтересів у сфері публічно-правових відносин.
З досвіду зарубіжних країн слід зазначити, що у «Франції розрізняють 
позови:
• про скасування актів у разі перевищення повноважень,
• про відновлення порушених суб’єктивних прав,
• про тлумачення адміністративних актів,
• про незаконність адміністративних актів,
• про  незаконність  репресії (застосування заходів адміністративної
відповідальності).
Німецьке Положення про адміністративні суди містить положення що
до позовів:
• про визнання адміністративного акта недійсним,
• про  примушення до виконання зобов’язання (про  присудження до 
видання невиданого або відхиленого адміністративного акта),
• про встановлення існування права (про встановлення існування чи 
неіснування правовідносин або  про  недійсність адміністративного акта,
якщо позивач має правомірний інтерес на швидке встановлення).
Адміністративно-процесуальним кодексом Естонії в ст. 4 передбача
ється, що адміністративними актами, що можуть бути оскаржені чи опро
тестовані до адміністративного суду, є розпорядження, накази, рішення,
приписи або інші правові акти установ, посадових чи інших осіб, які здійс
нюють публічно-правові адміністративні функції, видані для врегулюван
ня окремих випадків у публічно-правових відносинах. Адміністративним
актом за змістом цього Кодексу є також адміністративний договір. Адміні
стративний договір — це договір, що регулює публічно-правові відносини.
Діями, що можуть бути оскаржені чи опротестовані до адміністративного 
суду, є дії чи бездіяльність або зволікання в діях установ, посадових чи ін
ших осіб, які здійснюють публічно-правові адміністративні функції, у ме
жах публічно-правових відносин».
Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для України / авт.упоряд. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. — К. : Факт, 2003. — С. 66, 453—454.


218

Глава 1. Провадження в адміністративних справах в першій інстанції

За звернення до адміністративного суду позивач сплачує судовий збір.
Згідно  з перехідними  положеннями  КАС до  набрання чинності  законом,
який  регулює порядок сплати і  розмір судового  збору, поки  що судовий 
збір сплачується у порядку, встановленому законодавством для сплати 
державного  мита. За  подання адміністративного  позову фізичною чи 
юридичною особою, суб’єктом владних повноважень судовий збір складає
0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (підпункт «б» п. 1 ст. 3
Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»). Якщо в адміні
стративному позові одночасно  заявлені і  майнові вимоги  про стягнення
грошових коштів, то сума судового збору збільшується на один відсоток 
від розміру таких вимог, але  не  більше  ніж  1700 гривень  (п. 3 розд. VII
«Прикінцеві та перехідні положення» КАС).
Крім того, при сплаті судового збору застосовуються пільги, надані на 
підставі статей 4 та 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне 
мито». Вирішуючи питання про відкриття провадження у справі суд мо
же  звільнити  позивача від сплати судового  збору при  зверненні  до суду
повністю або частково у випадках, передбачених ст. 88, ч. 9 ст. 171, ч. 3
ст. 173 КАС. Суд, враховуючи майновий стан сторони, може також змен
шити розмір судового збору, відстрочити або розстрочити його сплату на 
визначений строк відповідно до ст. 88 КАС.
Не пізніше наступного дня після надходження позовної заяви до суду суд
дя вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Якщо позовну заяву подано без додержання встановлених вимог, які 
передбачені ст. 106 КАС, суддя виносить  ухвалу, якою залишає позовну
заяву без руху та надає строк для усунення недоліків. В ухвалі суддя зазна
чає недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлює строк, який 
є достатнім для їх усунення.
Позовна заява може бути повернута позивачу в таких випадках:
• позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху;
• позивач  до відкриття провадження в адміністративній справі  по- 
дав заяву про її відкликання;
• позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної дієздат
ності;
• позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має повно
важень на ведення справи;
• у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про 
спір між  тими самими сторонами, про  той самий  предмет і  з тих самих
підстав;
• справа не підсудна цьому адміністративному суду.
Ухвали суду про  залишення позовної заяви  без руху або  повернення
позовної заяви можуть бути оскаржені. Однак це не позбавляє права осо
бу повторно звернутися до адміністративного суду в порядку, встановле
ному КАС України.
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Крім того, суддя може відмовити у відкритті провадження в адміністра
тивній справі з підстав, зазначених в ст. 109 КАС:
• заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочин
ства;
• у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих
самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду чи ухвала 
суду про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, про 
закриття провадження в такій справі у зв’язку з відмовою позивача від
адміністративного позову або примиренням сторін;
• настала смерть  фізичної особи чи  припинено  юридичну особу, які 
звернулись із позовною заявою або до яких пред’явлено адміністративний 
позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.
Ухвала про відмову у відкритті провадження може бути оскаржена до 
апеляційної інстанції. Повторне звернення тієї самої особи до адміністра
тивного суду з таким самим адміністративним позовом, щодо якого поста
новлено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.

Підготовче провадження
Після відкриття провадження в адміністративній справі суддя прово
дить підготовку справи до судового розгляду. Завдання цієї стадії процесу
полягає в тому, що суддя може визначити спірні питання між сторонами 
та можливості їх примирення, а за відсутності такого бажання у сторін —
зібрати необхідні докази з тим, щоб розглянути і вирішити справу в одно
му судовому засіданні протягом розумного строку.
З цією метою суддя може:
• прийняти рішення про витребування документів та інших матеріа
лів, навести необхідні довідки, провести огляд письмових та речових дока
зів на місці, якщо їх не можна доправити до суду, призначити експертизи,
вирішити питання про необхідність залучення свідків, спеціаліста, пере
кладача;
• прийняти  рішення про обов’язковість особистої участі осіб, які  бе
руть  участь  у справі, у судовому засіданні, про  залучення третіх осіб до 
справи;
• викликати на судовий розгляд справи свідків, експертів, спеціаліс
тів, перекладачів;
• прийняти рішення про проведення попереднього судового засідання;
• суддя також  може  розглянути обґрунтоване клопотання позивача 
щодо невідкладного розгляду і вирішення справи.
Попереднє судове засідання проводиться з метою з’ясування можливо
сті врегулювання спору між сторонами у справі до судового розгляду. На 
цій стадії суддя з’ясовує, чи не відмовляється позивач від адміністратив
ного позову, чи не визнає відповідач адміністративний позов, чи не бажа
ють сторони примиритися. Суддя також уточнює позовні вимоги та запе
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речення відповідача  проти адміністративного  позову; з’ясовує питання
про склад осіб, які братимуть участь у справі; визначає факти, які необхід
но встановити для вирішення спору і які з них визнаються сторонами, а 
які належить доказувати, та вчиняє інші дії, необхідні для підготовки спра
ви до судового розгляду.
КАС України не встановлює вимог до процедури проведення поперед
нього судового засідання. Однак, керуючись аналогією закону, при прове
денні попереднього засідання можуть бути застосовані правила розгляду
справи у судовому засіданні. Попереднє судове засідання може проводи
тися не у кожній справі, а лише у тих випадках, коли суддя вважає це до
цільним.
Якщо на стадії попереднього судового розгляду позивач відмовляєть
ся від адміністративного позову повністю або частково, суд постановляє
ухвалу про прийняття відмови від адміністративного позову та закриває
провадження у справі (повністю або до частини позовних вимог).
У разі визнання відповідачем частини позовних вимог суд може прий
няти постанову про задоволення визнаних відповідачем позовних вимог
відповідно до ст. 164 КАС. Якщо відповідач повністю визнає адміністра
тивний позов, судом приймається постанова про задоволення позову. Прий
няти таку постанову про задоволення позову за наслідками підготовчого 
провадження суд може одноособово або колегією у складі трьох суддів у
випадках, визначених статтями 23, 24 КАС.
Судом на цій стадії не приймається відмова від адміністративного по
зову, визнання адміністративного позову, якщо ці дії позивача або відпо
відача суперечать закону чи порушують чиї-небудь права, свободи або ін
тереси. В такому разі суд продовжує розгляд справи.
Сторони  можуть  примиритися або частково врегулювати спір. Таке 
примирення може стосуватися лише прав та обов’язків сторін і предмета 
позову. У разі  примирення сторін суд постановляє ухвалу про  закриття
провадження у справі, в якій фіксуються умови примирення, що не по
винні суперечити закону або порушувати чиї-небудь права, свободи або 
інтереси.
У разі подальшого невиконання умов примирення однією із сторін суд
за клопотанням іншої сторони поновлює провадження у справі.
Крім того, суд може запропонувати особам, які беруть участь у справі,
доповнити чи  пояснити  певні обставини  та  надати  додаткові  докази  у
строк, встановлений судом.
За клопотанням позивача або з власної ініціативи суд може постано
вити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову з
підстав, передбачених ч. 1 ст. 117 КАС.
Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень Націо
нального банку України щодо призначення та здійснення тимчасової адмі
ністрації або ліквідації банку, заборони проводити певні дії тимчасовому
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адміністратору, ліквідатору банку або Національному банку України при 
здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації банку.
Клопотання про забезпечення адміністративного позову розглядається
не пізніше наступного дня після його одержання і у разі обґрунтованості 
та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення відповіда
ча та інших осіб, які беруть участь у справі.
Відповідач або інша особа, яка бере участь у справі, у будь-який час 
має право  заявити клопотання про  заміну одного способу забезпечення
позову іншим або скасування заходів забезпечення адміністративного по
зову.
Ухвала  з питань  забезпечення адміністративного  позову може  бути 
оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не пере
шкоджає подальшому розгляду справи.
«Питання про зупинення дії оскаржуваного рішення неоднаково вирі
шується у різних країнах. Акт з питань загального адміністративного пра
ва  Нідерландів  надає право  голові суду вжити  попередні  засоби судово
го захисту, у тому числі заборонити виконання рішення за клопотанням
сторони. Підстави для вжиття таких засобів Актом суворо не регламенто
вані.
У Німеччені суд, що розглядає справу, за заявою сторони своїм тимча
совим розпорядженням може зупинити виконання рішення повністю чи 
в частині, якщо воно стосується стягнення податків, містить невідкладні 
розпорядження службовців виконавчих органів поліції та в інших перед
бачених законом випадках. Особливістю в Німеччині є те, що в усіх інших
випадках позов про визнання адміністративного акта недійсним має від
кладальну дію, тобто  подання позову автоматично  зупиняє виконання
адміністративного акта.
У Франції, Австрії та в Нідерландах закон не передбачає відкладальної
дії звернення до суду. Оскарження будь-якого адміністративного рішен
ня не перешкоджає його виконанню. Це правило спрямоване на те, щоб
забезпечити неухильне виконання адміністративних рішень, щоб запобіг
ти  перешкодам в  управлінській  діяльності внаслідок  процесуальних дій.
У Франції зупинення дії адміністративного рішення судом можливе за кло
потанням позивача і за умови, що від виконання рішення можуть наста
ти серйозні негативні наслідки, або якщо шкода від нього може бути сут
тєвою чи навіть непоправною.
В Австрії Адміністративна судова палата може також за заявою скарж
ника зупинити дію акта, якщо це не буде порушувати важливі публічні ін
тереси і якщо виникає переконаність у тому, що виконання акта може ма
ти для скаржника непомірні негативні наслідки. Отже, питання про зупи
нення дії оскаржуваного правового акта віднесено на розсуд суду».
Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для України / авт.уряд. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. — К. : Факт, 2003. — С. 81.
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Відповідно до ч. 1 ст. 121 КАС за наслідками підготовчого проваджен
ня суд постановляє ухвалу про:
• залишення позовної заяви без руху;
• зупинення провадження у справі;
• закриття провадження у справі;
• закінчення підготовчого провадження і призначення справи до су
дового розгляду.
Якщо під час попереднього судового засідання, на яке прибули всі осо
би, котрі беруть участь у справі, вирішені необхідні для її розгляду питан
ня, то за письмовою згодою цих осіб судовий розгляд може бути розпоча
тий у той самий день.
Після вчинення всіх дій, необхідних для підготовки справи до судово
го розгляду, суд призначає адміністративну справу до судового розгляду.

Судовий розгляд
Судовий розгляд справи здійснюється в судовому засіданні з викликом
осіб, які беруть участь у справі.
Адміністративна справа повинна бути розглянута і вирішена протягом
розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття проваджен
ня у справі. Судовий розгляд справи має відбуватися у відкритому судово
му засіданні. У виняткових випадках справа може бути розглянута в за
критому судовому засіданні — коли це необхідно для нерозголошення дер
жавної чи іншої таємниці, захисту особистого та сімейного життя людини,
в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи та в інших випадках, вста
новлених законом.
Крім того, особа, яка бере участь у справі, може звернутися до суду з
клопотанням про розгляд справи за її відсутності. У разі звернення з та
ким клопотанням всіх осіб, які  беруть  участь  у справі, судовий  розгляд
здійснюється в порядку письмового провадження.
У суді першої інстанції головуючим у справі в судовому засіданні є суд
дя, який здійснював підготовче провадження.
У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове 
засідання. Секретар судового засідання доповідає, хто з викликаних та по
відомлених осіб з’явився у судове засідання, повідомляє, хто не прибув та 
з яких причин. Головуючий у судовому засіданні керує ходом судового за
сідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення про
цесуальних дій, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, все
бічного та об’єктивного з’ясування обставин у справі, усуваючи із судово
го розгляду все, що не має значення для вирішення справи.
Головуючий встановлює осіб, які прибули в судове засідання: за доку
ментами, що посвідчують особу, встановлює особи тих, хто прибув у судо
ве  засідання, а  також  перевіряє повноваження посадових і службових
осіб, представників.
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Якщо в розгляді справи бере участь перекладач, головуючий роз’яснює
йому права та обов’язки, передбачені ст. 68 КАС, під розписку попереджає
про кримінальну відповідальність та приводить перекладача до присяги,
текст якої зазначено в ст. 125 КАС.
Секретар судового розгляду повідомляє про здійснення фіксування су
дового процесу технічними засобами.
Головуючий оголошує склад суду, а також імена експерта, переклада
ча, спеціаліста, секретаря судового засідання і роз’яснює право відводу за 
підставами, які передбачені статтями 27, 29, 30 КАС.
При заявленні відводу (самовідводу) суд повинен вислухати особу, якій 
заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку інших
учасників судового розгляду і після цього, перебуваючи в нарадчій кімна
ті, прийняти відповідну ухвалу.
Така ухвала суду окремо не оскаржується, але заперечення проти неї
можуть бути включені до апеляційної чи касаційної скарги в подальшому
при оскарженні прийнятого рішення суду.
За наслідками неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у
справі, суд відкладає розгляд справи у таких випадках:
• якщо немає відомостей про вручення повістки (статті 35—40 КАС);
• неприбуття в судове засідання позивача, належним чином повідом
леного про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло 
заяви про розгляд справи за його відсутності;
• неприбуття в судове засідання відповідача, який не є суб’єктом влад
них повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце су
дового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за 
його відсутності;
• якщо суд визнав обов’язковою особисту участь особи, яка бере участь 
у справі, у судовому розгляді, а вона не прибула.
Разом із тим, неприбуття в судове  засідання без поважних причин
представника сторони або третьої особи та неповідомлення про причини 
неприбуття не є перешкодою для розгляду справи. Проте за клопотанням
сторони та з урахуванням обставин у справі суд може відкласти її розгляд.
Суд може залишити позовну заяву без розгляду у разі повторного не
прибуття позивача  без поважних причин або  без повідомлення ним про 
причини неприбуття, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд спра
ви за його відсутності.
Суд не відкладає розгляд справи  та  розглядає її на  підставі  наявних
доказів у разі неприбуття відповідача—суб’єкта владних повноважень, на
лежним чином повідомленого про дату та час розгляду справи, та в тому
випадку, якщо сторона без поважних причин залишить зал судового засі
дання.
За відсутності свідка, експерта, спеціаліста, які не  прибули в судове 
засідання, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, може про
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довжити розгляд справи або оголосити перерву та вжити відповідних за
ходів про їх привід (ст. 272 КАС).
Головуючий у судовому засіданні роз’яснює учасникам судового роз
гляду їх права та обов’язки, передбачені КАС, а секретарем видається па
м’ятка з текстом зазначених статей.
До початку розгляду справи по суті головуючий з’ясовує у осіб, які бе
руть участь у розгляді справи, чи є у них клопотання. За наявності клопо
тань вони обговорюються серед учасників судового засідання, після чого 
судом постановлюється ухвала. Відхилення клопотань не позбавляє осіб, які 
беруть участь у справі, права повторно їх заявити у ході судового розгляду.
Початок судового розгляду по суті справи починається з доповіді голо
вуючого чи судді-доповідача про зміст позовних вимог, про визнання сто
ронами певних обставин під час підготовчого провадження. Після цього 
головуючий з’ясовує у позивача, чи підтримує він свої позовні вимоги, став
лення до них відповідача та чи не бажають сторони примиритися. Протя
гом всього часу судового розгляду позивач може відмовитися від адміні
стративного позову чи змінити його, а відповідач — визнати цей позов, сто
рони можуть також за цей час примиритися.
У ході  розгляду справи  предметом доказування є обставини, якими 
обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення. Для цього суд заслухо
вує у судовому засіданні пояснення осіб, які беруть участь у справі, пока
зання свідків, досліджує письмові та речові докази, висновки експертів.
Першим у судовому засіданні дає пояснення позивач, за ним відповідач.
Якщо у справі є третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на пред
мет спору, вона дає пояснення після тієї сторони, на чиєму боці вона бе
ре участь. У разі наявності третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги 
на предмет спору, суд може надати їй слово як після пояснень позивача,
так і після пояснень обох сторін. Після виступу такої третьої особи слово 
має бути  надано  для пояснень відповідачам за  позовом третьої особи.
Представник може давати суду пояснення після сторони чи третьої осо
би, яку він представляє, або замість неї. Особи, які беруть участь у спра
ві, можуть тавити запитання одна одній у порядку, встановленому голо
вуючим.
Відповідно до ст. 71 КАС кожна сторона повинна довести ті обстави
ни, на яких грунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, зазна
чених в ст. 72 цього Кодексу. Крім того, суду при розгляді справи необхід
но враховувати, що в адміністративних справах про протиправність рі
шень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо 
доказування правомірності свого  рішення, дії чи  бездіяльності  покла
дається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного по
зову.
Судове засідання або його частина можуть бути оголошені закритими 
для дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних роз
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мов, телеграм та інших видів кореспонденції фізичних осіб, звуко- чи відео
записів особистого характеру (статті 144, 146 КАС).
У ході розгляду справи суд може відкласти або оголосити перерву в су
довому засіданні  у випадках, встановлених КАС, одночасно встановлює
дату і час нового судового засідання, про що повідомляє під розписку осіб,
які беруть участь у справі. Подальший розгляд справи після відкладення,
на відміну від перерви, починається з початку. Якщо сторони та їх пред
ставники не наполягають на повторенні раніше наданих пояснень, якщо 
склад суду не змінився і до участі в справі не було залучено третіх осіб, які 
заявляють самостійні вимоги на предмет спору, суд може продовжити роз
гляд справи зі стадії, на якій її було відкладено.
Далі суд переходить до судових дебатів, що складаються з промов осіб,
які беруть участь у справі, у яких вони дають оцінку доказам та обстави
нам справи, котрі, на їхню думку, підтверджені доказами, а також можуть 
висловити своє бачення того, яке рішення повинен ухвалити суд. Трива
лість дебатів не може обмежуватись певним часом, але головуючий може 
зупинити у виступі таку особу, якщо вона виходить за межі справи або по
силається на докази, які не досліджувалися в судовому засіданні. Після за
кінчення дебатів промовці можуть обмінятися репліками.
Для ухвалення рішення у справі суд виходить до нарадчої кімнати та 
оголошує орієнтовний час його проголошення.
Якщо під час ухвалення рішення виникне потреба з’ясувати будь-яку
обставину через повторний допит свідка чи через іншу процесуальну дію,
суд постановляє ухвалу про поновлення судового розгляду. Розгляд справи 
у цьому разі  проводиться в  межах, необхідних для з’ясування обставин,
що потребують додаткової перевірки.
Під час  розгляду справи  у першій інстанції суд за  наявності  підстав 
може залишити позовну заяву без розгляду, якщо:
• позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної процесу
альної дієздатності;
• позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має повно
важень на ведення справи;
• у провадженні  цього або іншого адміністративного суду є адміні
стративна справа  про спір між  тими самими сторонами, про  той самий 
предмет і з тих самих підстав;
• позивач повторно не прибув у судове засідання без поважних при
чин або  без повідомлення ним про  причини  неприбуття, якщо від нього 
не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;
• надійшло клопотання позивача про відкликання позовної заяви;
• особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і за захи
стом прав, свобод чи інтересів  якої у випадках, встановлених законом,
звернувся орган або інша особа, заперечує проти адміністративного позо
ву і від неї надійшла відповідна заява;
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• провадження в адміністративній справі було відкрите за позовною
заявою, яка не відповідає вимогам ст. 106 КАС, і позивач не усунув цих
недоліків у строк, встановлений судом;
• позивач до закінчення судового розгляду залишив судове засідання
без поважних причин і не звернувся до суду із заявою про судовий розгляд
за його відсутності.
Ухвала суду про  залишення позовної заяви  без розгляду може  бути 
оскаржена. Після усунення підстав, з яких заява була залишена без розгля
ду, вона знову може бути подана до адміністративного суду позивачем або 
його представником у загальному порядку.
Суд зобов’язаний зупинити провадження у справі в разі:
• смерті або оголошення в установленому законом порядку померлою
особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допуска
ють правонаступництво, а також у разі ліквідації органу, злиття, приєд
нання, поділу, перетворення юридичної особи, які були стороною у спра
ві, — до встановлення правонаступника;
• необхідності призначення або зміни законного представника чи тре
тьої особи — до вступу у справу законного представника;
• неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що 
розглядається в порядку конституційного, адміністративного, цивільного,
господарського чи кримінального судочинства, — до  набрання законної
сили судовим рішенням в іншій справі;
• звернення обох сторін з клопотанням про надання їм часу для при
мирення — до закінчення строку, про який сторони заявили у клопотанні.
Крім того, суд має право зупинити провадження у справі в разі:
• захворювання особи, яка бере участь у справі, підтвердженого ме
дичною довідкою, що  перешкоджає прибуттю до суду, якщо  її особиста 
участь буде визнана судом обов’язковою, — до її одужання;
• перебування особи, яка бере участь у справі, у відрядженні, якщо її
особиста участь буде визнана судом обов’язковою, — до повернення з від
рядження;
• призначення судом експертизи — до одержання її результатів;
• наявності інших причин за обгрунтованим клопотанням сторони або 
третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, — до тер
міну, встановленого судом.
Ухвала  про  зупинення провадження у справі  може  бути оскаржена.
Провадження у справі поновлюється за клопотанням осіб, які беруть участь 
у справі, або за ініціативою суду, якщо відпадуть обставини, які були під
ставою для зупинення провадження. Провадження у справі продовжуєть
ся зі стадії, на якій воно було зупинене.
Суд закриває провадження у справі:
• якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного 
судочинства (одночасно суд повинен роз’яснити позивачеві, до юрисдик
ції якого суду віднесено розгляд таких справ);
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• якщо  позивач відмовився від адміністративного  позову і відмова 
прийнята судом;
• якщо сторони досягли примирення;
• якщо є такі, що набрали законної сили, постанова чи ухвала суду з
того самого спору і між тими самими сторонами;
• у разі смерті або оголошення в установленому законом порядку по
мерлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не 
допускають  правонаступництва, або  ліквідації підприємства, установи,
організації, які були стороною у справі.
Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.
Повторне звернення з тією самою позовною заявою не допускається.
Судове рішення, яким суд вирішує спір по суті, викладається у формі 
постанови.
Судове рішення, яким суд зупиняє чи закриває провадження у спра
ві, залишає позовну заяву без розгляду або приймає рішення щодо проце
суальних дій, клопотань, викладається у формі ухвали.
Постанова приймається, складається і підписується в нарадчій кімна
ті складом суду, який розглядав справу.
У виняткових випадках залежно від складності справи складення по
станови  у повному обсязі  може  бути відкладене  на строк  не  більше  ніж 
п’ять днів з дня закінчення розгляду справи. При цьому вступна та резо
лютивна частини постанови підписуються всім складом суду, проголошу
ються в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи.
Ухвали, які викладаються окремим документом, постановляються в на
радчій кімнаті. Ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати, за
носяться секретарем судового  засідання до журналу судового  засідання.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. У яких випадках суб’єкт владних повноважень може звернутися до су
ду з адміністративним позовом?
2. Яким вимогам повинна відповідати позовна заява?
3. Чи сплачується суб’єктом владних повноважень судовий збір при звер
ненні до адміністративного суду з позовною заявою?
4. Чи може бути звільненим позивач від сплати судового збору?
5. У яких випадках суд першої інстанції повертає позовну заяву, а у яких
відмовляє у відкритті провадження?
6. З якою метою судом проводиться попереднє судове засідання?
7. В яких випадках суд приймає ухвалу про вжиття заходів забезпечення
адміністративного позову?
8. Стадії розгляду, на які можна поділити судовий розгляд справи в суді 
першої інстанції.
9. Хто є головуючим у судовому засіданні в суді першої інстанції?
10. У яких випадках суд першої інстанції відкладає розгляд справи?
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11. У якій формі викладається судове рішення, яким суд вирішує спір по 
суті?
12. У якій формі викладається судове рішення, яким суд зупиняє чи закри
ває провадження у справі, залишає позовну заяву без розгляду або приймає
рішення щодо процесуальних дій, клопотань?
13. Чи можуть судом першої інстанції прийматися ухвали, які постановля
ються без виходу до нарадчої кімнати?

Глава 2
Провадження
в адміністративних справах
в апеляційній інстанції
Відповідно до зазначених принципів КАС України особам, які беруть 
участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд ви
рішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, забезпечу
ється право на апеляційне та касаційне оскарження рішень адміністратив
ного суду у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом.
Судом апеляційної інстанції в адміністративних справах є апеляцій
ний адміністративний суд, у межах територіальної юрисдикції якого зна
ходиться місцевий адміністративний суд, що ухвалив рішення.
Разом із тим, судом апеляційної інстанції у справах, розглянутих відпо
відно до ч. 3 ст. 172 КАС України окружним адміністративним судом, те
риторіальна юрисдикція якого поширюється на м. Київ, є Вищий адміні
стративний суд України.
Право на апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції ма
ють сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які 
не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, сво
боди, інтереси чи обов’язки. Правом на апеляційне оскарження наділе
ні представники цих осіб і не обов’язково, щоб представник брав участь 
у справі під час її розгляду судом першої інстанції. Представник, який бе
ре участь в адміністративній справі на основі договору, може оскаржу
вати судові рішення, якщо таке право обумовлене у виданій йому дові
реності.
В апеляційному порядку може бути оскаржено будь-яку постанову су
ду, яка не набрала законної сили. Виняток встановлено лише для деяких
постанов адміністративного суду у виборчих спорах та спорах, пов’язаних
з процесом референдуму (частини 3 і 4 ст. 177 КАС).
В адміністративних справах щодо оскарження нормативно-правових
актів запроваджене обов’язкове повідомлення в офіційному виданні про 
відкриття провадження. Це потрібно для того, щоб кожна заінтересована 
особа могла взяти участь у розгляді справи судом першої інстанції. Однак
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якщо така особа не виявила бажання взяти участь у справі, вона втрачає
право на апеляційне оскарження, незалежно від того, зачіпає чи ні судове 
рішення її інтереси. Апеляційна скарга такої особи залишається без розгля
ду (ч. 6 ст. 171 КАС).
Окремо від постанови суду першої інстанції у випадках, передбачених
КАС, можуть бути оскаржені ухвали:
• про  передачу адміністративної справи  з одного адміністративного 
суду до іншого;
• про залишення позовної заяви без розгляду;
• про закриття провадження у справі;
• про зупинення провадження у справі;
• про забезпечення адміністративного позову;
• про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі;
• про повернення позовної заяви;
• про залишення позовної заяви без руху;
• про відмову в поновленні чи продовженні пропущеного процесуаль
ного строку;
• про забезпечення доказів;
• про відмову в ухваленні додаткового судового рішення;
• про внесення виправлень у судове рішення та інші ухвали.
У постанові  Пленуму Вищого адміністративного суду України  «Про 
практику застосування адміністративними судами окремих положень Ко
дексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністра
тивних справ» від 6 березня 2008 р. в п. 22 зазначається, що, за правила
ми ч. 2 ст. 185 КАС, ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені 
в апеляційному порядку у випадках, встановлених цим Кодексом. А тому,
якщо подано апеляційну скаргу на ухвалу суду, оскарження якої не перед
бачено  КАС, суддя-доповідач суду апеляційної інстанції відмовляє у від
критті провадження, керуючись відповідно статтями 185, 186 КАС. У разі 
надходження апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції, яка не 
підлягає оскарженню або  не  є перешкодою для провадження розгляду
справи, суд першої інстанції, не зупиняючи провадження у справі, направ
ляє таку апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції разом із копіями 
відповідної ухвали та документів, оскільки питання щодо прийняття апе
ляційної скарги вирішує суд апеляційної інстанції.
Спочатку подається заява про апеляційне оскарження постанови суду
першої інстанції протягом десяти днів із дня її проголошення. Якщо в су
довому засіданні проголошувалися вступна та резолютивна частини по
станови, такий строк обчислюється з дня складання в повному обсязі від
повідного рішення суду.
Обґрунтування мотивів оскарження і вимоги до суду апеляційної ін
станції викладаються в апеляційній скарзі, яка подається протягом два
дцяти днів після подання заяви.
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Що стосується оскарження ухвал суду першої інстанції, то такі строки є
більш скороченими. Так, заява подається протягом п’яти днів з дня прого
лошення ухвали. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її
оскаржує, то строк подання заяви про апеляційне оскарження обчислюється
з дня отримання нею копії ухвали. Відповідно апеляційна скарга на ухвалу
суду першої інстанції подається протягом десяти днів після подання заяви.
КАС передбачено, що апеляційна скарга може бути подана без подання
заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, вста
новлений для подання заяви про апеляційне оскарження.
Через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване рішення, пода
ється заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга. Копія апе
ляційної скарги  надсилається особою, яка  її подала, до суду апеляційної
інстанції.
У разі неподання жодної заяви про апеляційне оскарження у строки,
визначені КАС, судове рішення набирає законної сили і надає можливості 
сторонам прискорити виконання судового рішення.
Якщо заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга подані 
після закінчення встановлених ст. 186 КАС строків, суд апеляційної інстан
ції залишає їх без розгляду. За заявою особи, яка їх подала, суд апеляцій
ної інстанції може поновити пропущений строк, про що постановляється
ухвала.
У постанові  Пленуму Вищого адміністративного суду України  «Про 
практику застосування адміністративними судами окремих положень Ко
дексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністра
тивних справ» від 6 березня 2008 р. в п. 23 зазначається, що, виходячи зі 
змісту ч. 6 ст. 186 КАС, апеляційні суди повинні мати на увазі, що суддя
(одноособово) повертає апеляційну скаргу, подану після закінчення строку
на її подання, якщо відсутні заяви про поновлення такого строку. У разі 
подання зазначеної заяви вона вирішується колегією у складі трьох суддів 
суду апеляційної інстанції, і за результатами цього розгляду ухвалюється
рішення про задоволення заяви про поновлення строку на подання апеля
ційної скарги або про відмову в задоволенні такої заяви та про залишення
апеляційної скарги без розгляду.
Заява  про апеляційне оскарження постанови чи  ухвали суду першої
інстанції повинна відповідати вимогам ст. 187 КАС. У ній зазначаються:
— найменування адміністративного суду апеляційної інстанції, до яко
го подається заява;
— ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, а та
кож номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
— постанова або ухвала, що оскаржується.
До апеляційної скарги ставляться ті самі вимоги, що і до заяви. Крім
того:
• дата подання заяви про апеляційне оскарження;
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• вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду апеляційної ін
станції;
• обгрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із зазна
ченням того, у чому полягає неправильність чи  неповнота  досліджен
ня доказів і встановлення обставин у справі та (або) застосування норм
права;
• у разі необхідності — клопотання особи, яка подає апеляційну скар
гу, про витребування нових доказів, про виклик свідків тощо;
• перелік матеріалів, які додаються.
Якщо в апеляційній скарзі наводяться нові докази, які не були надані 
суду першої інстанції, то у ній зазначається причина, з якої ці докази не бу
ли надані.
До апеляційної скарги додаються: документ про сплату судового збору,
копії скарги та доданих до неї письмових матеріалів відповідно до кілько
сті осіб, які беруть участь у справі.
У скарзі також зазначається, чи бажає особа взяти участь у судовому
засіданні суду апеляційної інстанції, чи вона просить суд розглядати спра
ву за її відсутності.
Після одержання всіх апеляційних скарг у справі від осіб, які подали 
заяви про апеляційне оскарження, або через три дні після закінчення стро
ку на подання апеляційної скарги суд першої інстанції надсилає їх разом
зі справою до адміністративного суду апеляційної інстанції.
Отримавши апеляційну скаргу, суддя-доповідач перевіряє її відповід
ність вимогам ст. 187 КАС і за відсутності перешкод ухвалою відкриває
апеляційне провадження. Такі процесуальні дії суддею проводяться протя
гом трьох днів з моменту отримання скарги.
Якщо апеляційна скарга не відповідає вимогам ст. 187 КАС, то, як і в 
суді першої інстанції, застосовуються правила ст. 108 КАС. Суддя-допові
дач постановляє ухвалу про залишення скарги без руху. В ухвалі вказується
на недоліки апеляційної скарги, спосіб їх усунення і встановлюється строк,
достатній для усунення недоліків.
Крім того, суддя-доповідач своєю ухвалою може повернути апеляційну
скаргу, якщо:
• особа, що її подала, до відкриття апеляційного провадження подала 
заяву про відкликання апеляційної скарги;
• апеляційну скаргу подано особою, яка не має адміністративної діє
здатності;
• апеляційну скаргу від імені особи, яка бере участь у справі, подано 
особою, яка не має повноважень на ведення справи;
• справа  не  підсудна  цьому адміністративному суду апеляційної ін
станції.
Так само, за аналогією із процесом у суді першої інстанції суддя-допо
відач постановляє ухвалу про відмову у відкритті апеляційного проваджен
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ня, якщо  настала смерть  фізичної особи чи  припинено  юридичну особу,
які звернулись із апеляційною скаргою, якщо спірні правовідносини не до
пускають правонаступництва.
Після відкриття апеляційного провадження суддя-доповідач протягом
десяти днів повинен провести підготовчі дії, а саме:
• з’ясувати склад учасників адміністративного процесу;
• надіслати копії ухвали про відкриття апеляційного провадження осо
бам, які  беруть  участь  у справі, разом з копіями  заяви  про апеляційне 
оскарження та апеляційні скарги, інформацію про їхні права та обов’язки 
і встановити строк, протягом якого  можуть  бути  подані  заперечення на 
скаргу (ст. 191 КАС);
• з’ясувати обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у
справі, як на підставу своїх вимог і заперечень;
• запропонувати особам, що беруть участь у справі, надати нові дока
зи, на які вони посилаються, або витребувати їх за клопотаннями особи,
що подала апеляційну скаргу, або з власної ініціативи;
• вирішити інші письмово заявлені клопотання, а також інші питан
ня, необхідні для апеляційного розгляду.
При підготовці справи до апеляційного розгляду суддя-доповідач може 
вирішити питання про можливість письмового провадження у суді апеля
ційної інстанції, якщо всі особи, які беруть участь у справі, заявили клопо
тання про вирішення справи за їхньої відсутності (ст. 197 КАС). Таке про
вадження передбачає вивчення колегією суддів апеляційної скарги, запе
речень на неї, інших матеріалів адміністративної справи й ухвалення ними 
судового рішення без проведення судового засідання.
Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них
колегії суддів, яка постановляє ухвалу про закінчення підготовки та при
значення справи до апеляційного розгляду.
Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у
справі, якщо суд вирішив  питання про  їхні  права, свободи, інтереси чи 
обов’язки, у будь-який час до закінчення апеляційного розгляду мають пра
во приєднатися до апеляційної скарги, підтримавши її вимоги.
Особа, що подала апеляційну скаргу, може відмовитися від апеляцій
ної скарги або змінити її до закінчення апеляційного розгляду.
Якщо  постанова або  ухвала суду першої інстанції не  були оскаржені 
іншими особами або в разі відсутності заперечень інших осіб, які подали 
апеляційну скаргу чи приєдналися до неї, проти закриття провадження у
зв’язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю
ухвалою закриває апеляційне провадження.
Позивач  може відмовитися від адміністративного  позову, а сторони 
можуть примиритися у будь-який час до закінчення апеляційного розгля
ду. Суд апеляційної інстанції, розглянувши таку заяву, постановляє ухва
лу відповідно до вимог статей 112, 113 КАС України.
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Перегляд судового рішення суду першої інстанції відбувається в межах
апеляційної скарги. Разом із тим, суд апеляційної інстанції може вийти за 
межі доводів апеляційної скарги в разі встановлення порушень, допуще
них судом першої інстанції, які  призвели  до  неправильного вирішення
справи. Для цього суд апеляційної інстанції може дослідити нові докази,
які не досліджувалися судом першої інстанції, або досліджувалися з пору
шенням вимог КАС. Дослідження таких доказів відбувається з ініціативи 
суду або за клопотанням осіб, які беруть участь у справі.
У суді апеляційної інстанції не  можуть  розглядатися позовні вимоги,
що не були заявлені в суді першої інстанції.
Апеляційний розгляд справи відбувається у судовому засіданні колегі
єю суддів за правилами розгляду справи судом першої інстанції з ураху
ванням особливостей, встановлених ст. 196 КАС.
Головуючий в судовому засіданні відкриває його, секретар судового 
засідання повідомляє, хто з учасників судового розгляду з’явився чи ні та 
повідомляє про причини неявки, якщо такі відомі.
Неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь 
у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду, не 
перешкоджає судовому розгляду справи.
Суд апеляційної інстанції може відкласти розгляд справи, якщо в судове 
засідання не  з’явились особи, участь  яких визнана судом обов’язковою.
Після вирішення клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-до
повідач доповідає в необхідному обсязі зміст судового рішення, що оскар
жується, апеляційної скарги та заперечення до неї.
Першій  надається слово  для пояснень особі, яка  подала апеляційну
скаргу. Якщо апеляційну скаргу подали обидві сторони, першим дає пояс
нення позивач. За ними дають пояснення особи, які приєдналися до апе
ляційної скарги, а потім інші особи, які беруть участь у справі. В такому
самому порядку ці особи і виступають в дебатах.
Після закінчення апеляційного  розгляду справи колегія суддів вихо
дить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.
Якщо апеляційний  розгляд справи відбувався в  порядку письмового 
провадження, то копія рішення суду апеляційної інстанції надсилається
особам, які беруть участь у справі, протягом трьох днів із моменту підпи
сання судового рішення.
За наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову або ухвалу су
ду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:
• залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову чи ухва
лу — без змін;
• змінити постанову або ухвалу суду;
• скасувати постанову та прийняти нову або скасувати ухвалу суду і 
постановити нову з направленням справи до суду першої інстанції для про
довження розгляду справи;
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• скасувати постанову чи ухвалу і залишити позовну заяву без розгля
ду або закрити провадження у справі;
• визнати постанову чи ухвалу суду нечинною і закрити провадження
у справі;
• скасувати постанову або ухвалу і направити справу на новий роз
гляд до суду першої інстанції.
Якщо при розгляді справи суд апеляційної інстанції визнає, що суд пер
шої інстанції правильно встановив обставини справи  та  ухвалив судове 
рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, в та
кому випадку апеляційна скарга залишається без задоволення, а постано
ва чи ухвала суду першої інстанції — без змін.
Підставами для зміни постанови або ухвали суду першої інстанції є:
• правильне по суті вирішення справи чи питання, але із помилковим
застосуванням норм матеріального чи процесуального права;
• вирішення не всіх позовних вимог або питань.
Підставами для скасування судового рішення суду першої інстанції з
ухваленням нового є:
• неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи;
• недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд пер
шої інстанції вважає встановленими;
• невідповідність висновків суду обставинам справи;
• порушення норм матеріального або процесуального права, що при
звело до неправильного вирішення справи або питання.
Якщо судом першої інстанції ухвалено законне та обґрунтоване рішен
ня, а обставини, які стали підставою для закриття провадження у справі,
виникли після його ухвалення, суд апеляційної інстанції визнає таке рішен
ня нечинним і закриває провадження у справі.
Рішення суду першої інстанції може бути скасоване апеляційною ін
станцією із закриттям провадження у справі або залишенням позовної за
яви без розгляду з підстав, зазначених у статтях 155, 157 КАС.
Повноваження суду апеляційної інстанції щодо дослідження й оцінки 
доказів практично ті самі, що і в суді першої інстанції. У зв’язку з цим об
сяг повноважень апеляційної інстанції є достатнім, щоб вирішити адміні
стративну справу по суті вимог адміністративного позову, не повертаючи 
її на новий розгляд.
КАС передбачено лише три підстави, за якими суд апеляційної інстан
ції може скасувати рішення суду першої інстанції і направити справу на 
новий розгляд, а саме:
• якщо справу розглянуто і вирішено  неповноважним складом суду;
• в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявле
но відвід на  підставі обставин, які викликали сумнів  у неупередженості 
судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрун
тованою;
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• судове рішення ухвалене чи підписане не тим суддею, який розгля
нув справу.
За  наслідками  розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції
постановляє своє рішення у формі постанови або ухвали. Ухвала постанов
ляється у разі:
• залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення
без змін;
• зміни ухвали суду першої інстанції;
• скасування судового рішення і постановлення нової ухвали;
• скасування судового рішення і залишення позовної заяви без розгля
ду або закриття провадження у справі;
• визнання судового  рішення нечинним і  закриття провадження у
справі;
• скасування ухвали суду і направлення справи на новий розгляд до 
суду першої інстанції.
Крім того, з усіх процесуальних питань суд апеляційної інстанції поста
новляє ухвали.
Своєю постановою суд апеляційної інстанції може змінити постанову
суду першої інстанції або прийняти нову про задоволення або незадоволен
ня позовних вимог та відповідно до вимог ст. 94 КАС визначитися з роз
поділом судових витрат.
Зміст ухвали та постанови суду апеляційної інстанції повинен відпові
дати вимогам статей 206, 207 КАС України.
Рішення суду апеляційної інстанції ухвалюються, проголошуються, ви
даються та надсилаються особам, які беруть участь у справі, в порядку,
встановленому статтями 160, 167 КАС.
У випадках, встановлених ст. 166 КАС, суд апеляційної інстанції може 
постановити окрему ухвалу.
Після закінчення апеляційного провадження справа направляється не 
пізніше як у семиденний строк до адміністративного суду першої інстан
ції, який її розглянув.

Запитання і завдання
для самоконтролю
ції?

1. Хто має право на апеляційне окарження рішення суду першої інстан

2. Які суди і в яких випадках є судами апеляційної інстанції?
3. Які ухвали суду першої інстанції можуть бути окремо оскаржені від по
станови?
4. Які строки та порядок оскарження постанов та ухвал суду першої ін
станції?
5. Наведіть випадки, в яких суддя-доповідач повертає апеляційну скаргу.
6. В яких межах відбувається перегляд рішення суду першої інстанції?
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7. Чи може суд апеляційної інстанції вийти за межі доводів апеляційної
скарги?
8. Чи можуть розглядатись в апеляційній інстанції позовні вимоги, які не 
були заявлені в суді першої інстанції?
9. Яке  рішення може  прийняти суд апеляційної інстанції за  наслідками 
розгляду апеляційної скарги?
10. Чи  може суд апеляційної інстанції вирішити адміністративну справу
по суті вимог апеляційного позову не повертаючи її на новий розгляд?

Глава 3
Провадження
в адміністративних справах
у касаційній інстанції
Касаційне провадження в адміністративному судочинстві — це пере
гляд судових рішень судів першої і апеляційної інстанцій у межах встанов
лених законом повноважень судом касаційної інстанції після перегляду
їх у порядку апеляційного провадження за касаційними скаргами сторін
та інших осіб, які брали участь у справі, а також осіб, які не брали участі 
у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та 
обов’язки.
У ст. 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесе
но апеляційне та касаційне оскарження рішення суду, яке не має тоталь
ного  характеру, оскільки воно  застережене винятками  «крім випадків,
встановлених законом». Відповідно до цієї засади в загальних положеннях
(ст. 13 першого розділу), а також у главах 1 і 2 розділу IV КАС України пе
редбачено можливість відповідно апеляційного та касаційного оскаржен
ня судових рішень в адміністративному процесі. З урахуванням назви 
цього розділу в ньому в подальшому буде йтися лише про касаційне оскар
ження.
Касаційне оскарження є конституційною засадою судочинства, оскіль
ки його встановлено у Конституції — Основному Законі України. Тому для
його  змісту визначальними  є ті  приписи  Конституції, які  у першу чергу
стосуються судової влади взагалі і в яких йдеться про основні засади судо
чинства, тобто здійснення судової влади, зокрема.
Щодо оскарження судових рішень звертає на себе увагу окрема думка 
судді М. Савенка щодо висновку Конституційного Суду України у рішенні 
у справі про Дисциплінарний статут прокуратури (рішення від 22 червня
2004 р.), у якому суддя зазначив, що «Основний Закон України допускає
обмеження права на апеляційне та касаційне оскарження рішення суду…».
До сказаного слід додати, що в тексті Конституції касаційне оскарження
рішень суду не назване правом, а здійснено це у відповідних процесуаль
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них кодексах. Так само не дає можливості зробити висновок про цей ін
ститут як про конституційне право його систематичне тлумачення, тобто 
висновок  про співвідношення з іншими  нормами і  місце в  Конституції.
Стаття 129 є частиною розділу VIII Конституції, назвою якого є правосуд
дя, тобто здійснення частиною органів державної влади — судами — сво
єї функції. І хоча в ч. 1 ст. 22 Конституції й передбачена невичерпність 
прав і свобод людини, у ст. 129 Конституції нічого не свідчить про те, що 
касаційне оскарження є конституційним правом, хай навіть правом, що 
поширюється лише на провадження в суді.
Таким чином, оскарження рішень у касаційному провадженні не є кон
ституційним правом, а відтак не може саме по собі бути об’єктом консти
туційного  захисту. Відповідно й  перевірка  законів  на конституційність 
має здійснюватись виходячи з того, що йдеться не про права, а про певні 
процесуальні механізми, які покликані забезпечити належну якість судо
вих рішень. Цей висновок підкріплюється також винятком, який встанов
лено у тій самій ч. 3 ст. 129 Конституції, що встановлює можливість «апе
ляційного та касаційного оскарження рішення суду», але не завжди, а за 
винятком «крім випадків, встановлених законом». Тобто передбачено, що 
законом можна усувати саму можливість касаційного провадження. Крім
того, судовий процес, в якій би стадії він не знаходився, означає відсут
ність судового рішення. А в ситуації очевидності того, яким має бути ви
сновок суду, таке чекання не додає нічого до правової якості рішення, на
томість воно забирає час і створює ситуацію непевності у сторін спору.
Такий висновок непрямо підтверджується й рішенням Конституційно
го Суду України у справі про Касаційний суд України від 11 грудня 2003 р.,
де він зазначає, що «побудова системи судів загальної юрисдикції узгоджу
ється зі стадіями судочинства, відповідними формами провадження (зокре
ма в апеляційній і касаційній інстанціях)». Звідси випливає, що касаційне 
оскарження саме по собі є стадією судочинства. Тому конкретизація зміс
ту касаційної стадії процесу і наділення сторін правами на цій стадії в КАС
України (статті 13, 211) має розглядатись як такі, що носять процесуаль
ний характер і самі по собі (без матеріального змісту) не можуть бути пред
метом окремого провадження, тобто вони не мають характеру матеріаль
них чи, більше того, конституційних прав. Цей висновок також випливає
з принципів скінченності процесу і правової певності.
Оскільки серед визначальних для загального змісту Конституції поло
жень ст. 8 передбачена  лише  гарантія на судовий  розгляд, а ч. 2 ст. 55
Конституції конкретизує це право щодо стосунків з органами влади, не пе
редбачаючи право на кілька стадій судового розгляду, то касаційне оскар
ження слід вважати лише процесуальними правами, а не гарантіями за
хисту прав.
У вищезазначеному йдеться не  про обмеження особи  на касаційне 
оскарження судових рішень, з якими вона не погоджується. Оскарження
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судових рішень  є засобом перевірки  рішення, ухваленого  на  попередніх
стадіях процесу. КАС передбачає низку критеріїв, які стосуються змісту
рішення, дії чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Отже, оскар
ження дає змогу здійснити як перевірку додержання цих критеріїв, так і 
правильність цієї перевірки (повторну перевірку).
Обмеження касації здатні сприяти підвищенню функціональної спро
можності та ефективності діяльності касаційного суду, а відтак і підви
щенню якості  правосуддя в  цілому та  захисту прав, свобод та інтересів 
особи зокрема.
Звідси випливає, що закон може усувати зі стадії провадження каса
ційну стадію з огляду на те, що за відповідних обставин розв’язання спо
ру саме у такому обмеженому процесі буде найбільш ефективним та своє
часним.
Принцип скінченності оскарження означає, що разом з остаточним рі
шенням по суті справи припиняються всі процесуальні дії, що означає від
мову від «вічного перегляду».
Повертаючись до необхідності введення процесуальних фільтрів допус
ку до касації слід зауважити, що законодавцем вже зроблені перші кроки 
в цьому напрямі.
16 березня 2006 р. прийнято Закон № 3550‑IV «Про внесення змін до 
Кодексу адміністративного судочинства України». У ст. 6 названого Кодек
су стару редакцію ч. 3 «Ніхто не може бути позбавлений права на участь 
у розгляді своєї справи в адміністративному суді будь-якої інстанції» замі
нено новою редакцією «Кожен має право на участь у розгляді своєї справи 
в адміністративному суді  будь-якої інстанції в  порядку, передбаченому
цим Кодексом». У розвиток цього вказаний процесуальний закон доповне
ний інститутом попереднього розгляду, про особливості якого буде йтися
нижче.
Слід зазначити, що чинна редакція ст. 211 КАС, яка визначає право 
на касаційне оскарження судових рішень суду першої інстанції після їх
перегляду в апеляційному порядку, а також судових рішень суду апеляцій
ної інстанції, не передбачає обмежень для сторін та інших осіб, які беруть 
участь у справі, а також для осіб, які не брали участі у справі, якщо суд
вирішив  питання про  їхні  права, свободи, інтереси  та обов’язки, щодо 
оскарження цих рішень у касаційному порядку.
Незважаючи на те, що Вищим адміністративним судом України вжи
ваються заходи для якнайшвидшого розгляду переданої йому для розгля
ду великої кількості адміністративних справ, стверджувати про досягнен
ня позитивних результатів у зменшенні кількості нерозглянутих справ не 
можна.
Практика Верховного Суду України з перегляду в касаційному поряд
ку судових рішень у цивільних справах та практика Вищого адміністратив
ного суду України  з перегляду в касаційному порядку судових рішень в 
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адміністративних справах показує, що інститут попереднього касаційного 
розгляду справ не вирішує названої проблеми в цілому. З метою покращен
ня оперативності кінцевого вирішення справ та покращення якості судо
чинства інститут допуску справ до касації має бути запроваджений.
Порядок та строки касаційного оскарження судових рішень в адміні
стративних справах, а також порядок розгляду таких справ передбачений 
у гл. 2 розд. ІV КАС, яка має назву «Касаційне провадження».
Завданням касаційного провадження є перегляд за касаційною скар
гою судових рішень суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційно
му порядку, а також судових рішень суду апеляційної інстанції на предмет
правильності застосування норм матеріального і процесуального права, а 
також правової оцінки обставин у справі.
Зазначене свідчить про те, що суд касаційної інстанції перевіряє судо
ві рішення в адміністративній справі щодо правильності застосування су
дами норм матеріального і процесуального права, а також щодо їх обґрун
тованості.
На відміну від суду апеляційної інстанції, суд касаційної інстанції не 
може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обста
вини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу. Із практики Вищого адміністра
тивного суду України видно, що мало місце скасування судових рішень і 
направлення справи на новий розгляд, оскільки у рішеннях не було зазна
чено встановлених судом обставин із посиланням на докази, а також мо
тивів неврахування окремих доказів.
У ст. 210 Кодексу визначено, що судом касаційної інстанції в адміні
стративних справах є Вищий адміністративний суд України.
Законом України «Про судоустрій в Україні» від 7 лютого 2002 р. закріп
лене положення про те, що для забезпечення всебічного, повного та об’єк
тивного розгляду справ, законності судових рішень в Україні діють суди 
першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Касаційна інстанція є третьою
судовою інстанцією з розгляду адміністративних справ.
Переглядаючи постанови та ухвали адміністративних судів першої та 
апеляційної інстанцій у касаційному порядку вищестоящий суд, який пе
ревіряє законність і обґрунтованість вказаних судових рішень, у визначе
них законом межах та у вищезазначений спосіб виправляє допущені по
милки та формує судову практику.
Чинна система касації визначається низкою особливостей: суд касацій
ної інстанції перевіряє адміністративну справу в юридичному та фактич
ному аспектах, тобто перевіряє законність та обґрунтованість рішень, а не 
знову розглядає справу; він обмежений  межами касаційної скарги, але 
при цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи проце
суального права, на які не було посилання в касаційній скарзі; проваджен
ня у справі здійснюється в особливій процесуальній формі.
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Адміністративний процес у суді касаційної інстанції можна умовно по
ділити на стадії: касаційне оскарження; прийняття касаційної скарги; під
готовка адміністративної справи до касаційного розгляду; касаційний роз
гляд справи; ухвалення судового рішення.

Касаційне оскарження
Право на подання скарги до касаційного суду мають сторони та інші 
особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у спра
ві, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та обов’яз
ки. Вказані особи мають право оскаржити в касаційному порядку судові 
рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку,
а також судові рішення суду апеляційної інстанції повністю або частково.
Предметом касаційного оскарження можуть бути постанови та ухвали 
судів першої та (або) апеляційної інстанції. Підставами касаційного оскар
ження є порушення судом норм матеріального чи процесуального права,
в тому числі й правової оцінки обставин у справі.
Порушення або неправильне застосування норм матеріального права 
полягає в тому, що при прийнятті постанови суд помилково застосував не 
той закон, який потрібно було застосувати, а інший або ж скасований чи 
той, який  не  набрав чинності; суд неправильно витлумачив  матеріальну
норму права, тобто вибрав саме ту норму, що регулює дані правовідносини,
але неправильно з’ясував її суть.
Порушення або неправильне застосування норм процесуального права 
полягає у тому, що суд першої чи/та апеляційної інстанції допустив пору
шення порядку ведення судового процесу, передбаченого КАС України.
Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному поряд
ку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в ка
саційному порядку самостійно за умови, що вони перешкоджають подаль
шому провадженню у справі. Це  ухвали: про  залишення позовної заяви 
(апеляційної скарги) без руху; про повернення позовної заяви (апеляційної
скарги); про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі 
(апеляційного провадження); про залишення позовної заяви (заяви про апе
ляційне оскарження, апеляційної скарги) без розгляду; про зупинення про
вадження у справі; про закриття провадження у справі.
КАС передбачає низку обмежень щодо касаційного оскарження судо
вих рішень в адміністративних справах:
— ч. 9 ст. 177 КАС визначає, що рішення суду апеляційної інстанції
у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, є
остаточними. Вони не можуть бути оскарженими у касаційному порядку.
Такий порядок пов’язаний із швидкоплинністю виборчого процесу та про
цесу референдуму;
— ухвалені Вищим адміністративним судом України по першій інстан
ції рішення щодо рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комі
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сії стосовно встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського ре
ферендуму (ч. 3 ст. 172 КАС), є остаточними і оскарженню не підлягають.
Касаційна скарга подається безпосередньо до адміністративного суду
касаційної інстанції. На відміну від деяких інших процесуальних кодексів 
України (наприклад ГПК України, де касаційні скарги подаються до суду
касаційної інстанції через місцевий господарський суд), у Кодексі адмініс
тративного судочинства  передбачена імперативна  норма, відповідно  до 
якої касаційна скарга направляється до суду тієї інстанції, яка буде безпо
середньо вирішувати питання щодо прийняття, розгляду та постановлен
ня рішення у справі.
Касаційна скарга на судові рішення подається протягом одного місяця
після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції.
КАС передбачає, що залежно від складності справи, складання судово
го рішення в повному обсязі може бути відкладене на строк не більше ніж 
п’ять днів із дня закінчення справи. Якщо суд апеляційної інстанції оголо
сив у судовому засіданні лише вступну і резолютивну частини ухвали чи 
постанови, перебіг терміну на подачу касаційної скарги на судові рішен
ня починається з дня складання вказаного судового  рішення в  повному
обсязі.
Касаційна скарга на судові рішення, що подана після закінчення вста
новленого законом строку, залишається без розгляду.
Підставою для вирішення судом касаційної інстанції питання про по
новлення строку на касаційне оскарження судових рішень в адміністратив
ній справі може бути відповідна заява. Якщо особою, яка подала касацій
ну скаргу, буде подано заяву про поновлення пропущеного строку на ка
саційне оскарження з викладенням обставин пропуску цього строку, суд
касаційної інстанції може прийняти касаційну скаргу до розгляду. Проте 
прийняття судом касаційної інстанції касаційної скарги після спливу стро
ку на касаційне оскарження є правом, а не обов’язком Вищого адміністра
тивного суду України. Лише за наявності підстав для поновлення пропу
щеного строку суд касаційної інстанції може прийняти касаційну скаргу
до свого провадження з наступним вирішенням справи. Однак навіть за 
наявності об’єктивних причин пропуску строку на касаційне оскарження
в КАС не передбачена можливість суду касаційної інстанції за своєю ініціа
тивою поновити строк на касаційне оскарження.
Заява  про  поновлення строку на касаційне оскарження судових рі
шень може бути розглянута, якщо вона надійшла до винесення ухвали про 
повернення касаційної скарги. Відповідно до ст. 100 КАС України, понов
лення пропущеного процесуального строку здійснюється судом касаційної
інстанції за наявності поважної причини цього пропуску. Зазначена заява 
розглядається колегією суддів у порядку, передбаченому ст. 102 КАС.
Пропущений з поважних причин процесуальний строк, встановлений 
законом, може бути поновлений, а процесуальний строк, встановлений су
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дом, — продовжений судом за клопотанням особи, яка бере участь у спра
ві. Питання про поновлення чи продовження пропущеного строку суд ви
рішує з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судо
ве засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає
розгляду клопотання. За результатами розгляду заяви про поновлення про
пущеного строку виноситься ухвала.
Право на звернення до Вищого адміністративного суду України реалізу
ється шляхом подачі касаційної скарги, яка подається у письмовій формі.
Законом регламентовано вимоги до форми і змісту касаційної скарги,
недодержання яких повністю або частково є підставами для повернення
касаційної скарги.
У касаційній скарзі має бути зазначено: найменування адміністратив
ного суду касаційної інстанції; ім’я (найменування), поштова адреса особи,
яка подає касаційну скаргу, та осіб, які беруть участь у справі, а також їх
номери засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; судові рі
шення, що оскаржуються; обґрунтування вимог особи, що подає касацій
ну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає порушення норм матеріаль
ного чи процесуального права; вимоги особи, що подає касаційну скаргу,
до суду касаційної інстанції; у разі необхідності — клопотання особи, що 
подає касаційну скаргу; перелік матеріалів, які додаються.
Касаційна скарга може містити клопотання особи про розгляд справи 
за її участю. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не 
бажає взяти участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції і вказа
на обставина дає суду касаційної інстанції розглядати справу в порядку
письмового провадження.
Касаційна скарга підписується особою, яка її подає, або її представни
ком, який додає оформлений належним чином документ про свої повнова
ження.
До касаційної скарги додаються документ про сплату судового збору,
а  також копії касаційної скарги відповідно  до кількості осіб, які  беруть 
участь у справі, та копії оскаржуваних рішень судів першої та апеляцій
ної інстанцій.
Відповідно до підпункту 2 п. 3 розділу VII «Прикінцеві та перехідні поло
ження» КАС до набрання чинності законом, який регулює порядок сплати 
і розміри судового збору, судовий збір при зверненні до адміністративно
го суду сплачується у порядку, встановленому законодавством для держав
ного мита. Розмір судового збору щодо позовних вимог при оскарженні рі
шень  дій  та  бездіяльності суб’єктів владних повноважень відповідно  до 
підпункту «б» п. 1 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне 
мито» становить 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Розмір
судового збору щодо майнових вимог про стягнення грошових коштів ста
новить один відсоток від розміру таких вимог, але не більше 1700 гривень.
При подачі касаційної скарги розмір судового збору складає 50 відсотків 
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ставки, що підлягає сплаті у разі подання позовної заяви для розгляду спо
ру в першій інстанції, а зі спорів майнового характеру — 50 відсотків став
ки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми (підпункт 3 п. 1 ст. 3 Декрету
«Про державне мито»).
Слід зазначити, що хибною є думка про те, що при вирішенні питань 
судового збору мають застосовуватись лише вищевказані положення КАС
і не застосовуватись згадана норма Декрету «Про державне мито». Ця нор
ма є чинною, і підстав для її не застосування немає.

Прийняття касаційної скарги
Касаційна скарга має реєструватися у день її надходження до адмі
ністративного суду касаційної інстанції та не пізніше наступного дня пе
редаватися в порядку черговості судді-доповідачу. Суддя-доповідач у п’я
тиденний строк  повинен вирішити  питання про відкриття касаційно
го провадження, про що постановити відповідну ухвалу та витребувати 
справу.
Якщо касаційну скаргу та додатки до неї подано без додержання вста
новлених законом вимог щодо її форми та змісту або не сплачено судовий 
збір, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення скарги без руху.
В ухвалі мають бути зазначені недоліки касаційної скарги, спосіб їх усу
нення і встановлено строк, достатній для усунення недоліків. У разі неусу
нення недоліків у встановлений строк суддя-доповідач постановляє ухвалу
про повернення касаційної скарги.
Подану після закінчення строку касаційного оскарження касаційну
скаргу суддя-доповідач повертає особі, яка її подала, якщо вона не пору
шує питання про поновлення цього строку.
Суддя-доповідач  наділений  повноваженнями відмовити  у відкритті 
касаційного провадження у справі, якщо: справа не підлягає касаційному
розгляду в порядку адміністративного судочинства; справа не перегляда
лася в апеляційному порядку; є ухвала про закриття касаційного прова
дження у зв’язку з відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме 
судове рішення; є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або 
про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою
на це саме судове рішення; настала смерть фізичної особи чи припинено 
юридичну особу, які звернулися із касаційною скаргою, а спірні правовід
носини не допускають правонаступництва.
За аналогією із процесом в суді першої інстанції, суддя-доповідач сво
єю ухвалою може повернути касаційну скаргу також, якщо: особа, що її
подала, до відкриття касаційного провадження подала заяву про відкли
кання касаційної скарги; касаційну скаргу подано особою, яка не має адмі
ністративної процесуальної дієздатності; касаційну скаргу від імені особи,
яка бере участь у справі, подано особою, яка не має повноважень на ве
дення справи.
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Копія ухвали про повернення касаційної скарги або про відмову у від
критті касаційного провадження разом з доданими до скарги матеріалами 
направляється особі, яка подавала касаційну скаргу, а касаційна скарга 
залишається у суді касаційної інстанції.
За відсутності зазначених вище перешкод суддя-доповідач постанов
ляє ухвалу про відкриття касаційного провадження і одночасно витребо
вує адміністративну справу із адміністративного суду, в якому вона зна
ходиться.

Підготовка адміністративної справи
до касаційного розгляду
Підготовку справи  до касаційного  розгляду проводить суддя-допові
дач. Він протягом десяти днів після відкриття касаційного провадження:
з’ясовує склад осіб, які беруть участь у справі; надсилає копії ухвали про 
відкриття касаційного  провадження особам, які  беруть  участь  у справі,
разом з копіями касаційної скарги, інформацією про їхні права та обов’яз
ки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на 
касаційну скаргу; вирішує письмово заявлені клопотання осіб, які беруть 
участь у справі; вирішує питання про можливість попереднього розгляду
справи або письмового провадження у суді касаційної інстанції; вирішує
питання про зупинення виконання судових рішень, які оскаржуються; ви
рішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду справи.
Відкриття касаційного провадження оформлюється відповідною ухва
лою про прийняття касаційної скарги до провадження, яка виноситься на 
підставі розгляду скарги, доданих до неї документів та матеріалів справи.
Усі рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки справи 
до касаційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Зазначена стаття
містить загальне правило про те, що копії ухвал надсилаються особам, які 
беруть участь у справі.
Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них
колегії суддів, яка постановляє ухвалу про закінчення підготовки та при
значення справи до касаційного розгляду, в якій повідомляє про час і міс
це розгляду скарги.
У КАС відсутня імперативна  норма  щодо обов’язковості  надсилання
ухвали Вищого адміністративного суду України про закінчення підготовки 
та призначення справи до касаційного розгляду особам, які беруть участь 
у справі. У разі призначення справи до розгляду у судовому засіданні вка
зані особи письмово повідомляються про час та місце судового засідання.
Крім порядку та строків подачі касаційної скарги КАС передбачає та
кож і порядок заперечення на касаційну скаргу, приєднання до касацій
ної скарги, відмову від касаційної скарги та її зміну під час касаційного 
провадження, а також відмову позивача від адміністративного позову та 
примирення сторін під час касаційного провадження.
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Сторона у справі, рішення в якій оскаржується в касаційній інстанції
іншою стороною, вправі  надіслати в останню заперечення на касаційну
скаргу. Разом з тим, надання цією стороною до Вищого адміністративного 
суду України заперечення на касаційну скаргу є її правом, а не обов’язком.
Відсутність заперечення на касаційну скаргу не є перешкодою для розгля
ду справи. Заперечення на касаційну скаргу надаються в письмовій фор
мі до суду касаційної інстанції протягом встановленого касаційним судом
строку для їх надання, про що була винесена відповідна ухвала. В КАС не 
передбачено порядку прийняття заперечень на касаційну скаргу або від
мови у їх прийнятті.
До оформлення заперечення на касаційну скаргу встановлені певні ви
моги, яких повинна дотримуватися особа, яка їх надає. Право надання за
перечень  на касаційну скаргу належить кожній особі, яка  бере  участь  у
справі, тобто зазначені особи самостійно вибирають той варіант поведінки,
який вони вважають необхідним за таких обставин — реалізовувати своє
право на надання заперечень на касаційну скаргу чи ні. Однак, якщо сто
рона у справі вирішить надавати письмові заперечення на касаційну скар
гу, вони повинні відповідати вимогам, що встановлені зазначеною статтею.
У запереченні на касаційну скаргу слід вказувати: найменування адмі
ністративного суду касаційної інстанції; ім’я (найменування), поштову адре
су особи, яка подає заперечення на касаційну скаргу, а також номер від
ділення зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є; номер адміністра
тивної справи в суді касаційної інстанції, якщо він повідомлений судом
касаційної інстанції; обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог каса
ційної скарги; у разі необхідності — клопотання особи, яка подає запере
чення на касаційну скаргу.
Наявність заперечень на касаційну скаргу значно полегшує і приско
рює розгляд справи, оскільки колегії суддів стають відомі посилання від
повідача на докази та нормативні акти, тобто позиції сторони щодо вине
сених раніше судом першої та апеляційної інстанцій рішень та необхідно
сті задоволення касаційної скарги або залишення її без задоволення. Разом
із тим, відсутність заперечень на касаційну скаргу не є перешкодою для
розгляду справи касаційним судом. Без надання заперечень на касаційну
скаргу справа може бути розглянута за матеріалами, що є у справі.
Оскільки участь сторін у розгляді Вищим адміністративним судом Украї
ни касаційної скарги не є обов’язковою, касаційна скарга може розгляда
тися як за участю зазначених осіб, так і за їх відсутністю. Брати участь у
судовому засіданні суду касаційної інстанції чи ні — це право учасників 
судового процесу, яке може бути реалізоване лише в результаті їх волевияв
лення шляхом надання до суду касаційної інстанції клопотання про участь 
у судовому засіданні.
Заперечення на касаційну скаргу підписується стороною, яка його по
дає. Проте законом передбачена можливість делегування цього повнова
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ження іншій особі (представнику) згідно зі статтями 56—61 КАС України.
Якщо  представник  брав  участь  у судових засіданнях адміністративного 
суду та/або суду апеляційної інстанції, та/або підписував судові докумен
ти і в матеріалах адміністративної справи є документ, що підтверджує його 
повноваження, додатково  надавати  належним чином оформлений  доку
мент про повноваження представника не є обов’язковим, а лише у випадку
відсутності в матеріалах справи документа щодо повноважень представ
ника.
До касаційної скарги можуть приєднатися як особи, які беруть участь 
у справі, так і особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив пи
тання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, у будь-який час до 
закінчення касаційного розгляду, підтримавши її вимоги. При цьому осо
би, які беруть участь у справі, самостійно вирішують питання щодо при
єднання до касаційної скарги і підтримання її вимог, тобто для приєднан
ня зазначених осіб до касаційної скарги будь-яких додаткових обставин
не потрібно. Особи, які не брали участі у справі, мають право приєднатися
до касаційної скарги і підтримати її вимоги лише у тому разі, якщо суд ви
рішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки. Приєднан
ня до касаційної скарги обмежене певними строками, тобто приєднатися
до касаційної скарги можливо лише до закінчення касаційного розгляду.
За подання заяви про приєднання до касаційної скарги і підтримання
її вимог судовий збір не сплачується. Існування зазначеного положення є
цілком виправданим, оскільки при подачі касаційної скарги згідно з вимо
гами статей 87—89 КАС України особа, яка подала касаційну скаргу, вже 
сплатила усі необхідні судові збори для забезпечення судового процесу.
Брати участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції чи ні — це 
право учасників судового процесу, яке може бути реалізоване лише в ре
зультаті  їх волевиявлення шляхом надання до суду касаційної інстанції
клопотання про участь у судовому засіданні. Заява про приєднання до ка
саційної скарги може містити клопотання особи про розгляд справи за її
участю. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не бажає
взяти  участь  у судовому засіданні суду касаційної інстанції і касаційна 
скарга буде розглядатися колегією суддів без її участі.
Право особи, яка подала касаційну скаргу, відмовитися від неї до за
кінчення касаційного розгляду випливає з принципу диспозитивності сто
рін у судовому процесі, який полягає у їх можливості на свій розсуд вико
ристовувати свої процесуальні права.
Особа, яка звернулася зі скаргою, має право протягом перегляду спра
ви по суті на будь-якій стадії процесу до закінчення касаційного розгляду
відмовитись від заявленої скарги, що є її одностороннім волевиявленням.
Суд касаційної інстанції повинен перевірити  законність  такої відмови і 
встановити, чи не порушуються при цьому права інших осіб або держави.
Касаційна інстанція вправі не прийняти відмову від скарги, якщо вона бу

247

Розділ V. Провадження в адміністративних справах

де суперечити законодавству або порушить чиїсь права, свободи чи інте
реси (ст. 51 КАС України).
Відмова скаржника від касаційної скарги здебільшого викладається в 
адресованій касаційному суду письмовій заяві, що додається до справи.
Однак слід зазначити, що закон не вимагає подання письмової заяви про 
відмову від касаційної скарги або її зміну.
Про  прийняття відмови від касаційної скарги суд виносить  ухвалу,
якою одночасно закриває провадження у справі, якщо постанова або ухва
ла суду не була оскаржена в касаційному порядку іншими особами. В іншо
му випадку касаційне провадження продовжується розглядом касаційної
скарги протилежної сторони.
Відповідно  до статей  49, 51 КАС сторони  мають  рівні  процесуальні 
права, одним з яких є право скаржника  на  зміну касаційної скарги  до 
прийняття рішення у справі судом касаційної інстанції. При цьому одно
часно забезпечується реалізація передбачених законом процесуальних прав 
іншими учасниками справи, зокрема право на ознайомлення з матеріала
ми справи  та  надання на  них своїх заперечень. У разі  зміни касаційної
скарги суд касаційної інстанції за клопотанням осіб, які беруть участь у
справі, надає їм час, достатній для вивчення змінених касаційних вимог
і надання заперечення на касаційну скаргу.
Сторони в судовому засіданні користуються рівними матеріальними і 
процесуальними правами, тому в процесі розгляду справи вони вільно розпо
ряджаються ними. Позивач має право протягом розгляду справи відмови
тись від позову, що є його волевиявленням. Слід мати на увазі, що в подібній 
ситуації касаційний суд не діє автоматично, він повинен перевірити закон
ність такої відмови, чи не порушені при цьому права інших осіб, держави.
Прийняття судом відмови позивача від позову тягне за собою припи
нення провадження у справі та виключає можливість звернення в майбут
ньому до суду з тим самим позовом. Про прийняття відмови позивача від
позову суд виносить ухвалу, якою припиняє провадження у справі. Анало
гічні правила застосовуються і до відмови скаржника від касаційної скарги.
Проявом принципу рівноправності сторін є право відповідача визнати 
позов або касаційну скаргу повністю або частково, при цьому відповідний 
суд повинен перевірити законність визнання такого позову або скарги. Як
що позовні вимоги або касаційна скарга визнана відповідачем, касацій
ний суд не має права задовольнити позов, перш ніж він з’ясує два питан
ня: чи  не суперечать  дії відповідача  законодавству та чи  не  порушують 
вони прав, свобод чи інтересів інших осіб. Позивач може відмовитись від
адміністративного позову, сторони можуть примиритися у будь-який час 
до закінчення касаційного розгляду.
Відмова позивача від позову чи позивача або відповідача від касацій
ної скарги, а також примирення сторін викладаються в адресованих суду
касаційної інстанції письмових заявах, які додаються до справи.
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Про прийняття відмови від адміністративного позову суд постановляє
ухвалу, якою закриває провадження у справі. У разі часткової відмови по
зивача від адміністративного позову суд постановляє ухвалу, якою закри
ває провадження у справі щодо частини позовних вимог.
Сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на основі вза
ємних поступок, при  цьому примирення сторін може стосуватися лише 
прав та обов’язків сторін і предмета адміністративного позову. За клопо
танням сторін суд може зупинити провадження у справі на час, необхід
ний їм для примирення.
У разі примирення сторін суд постановляє ухвалу про закриття каса
ційного провадження у справі, у якій фіксуються умови примирення, які 
не повинні суперечити закону або порушувати чиїсь права, свободи або 
інтереси. У випадку невиконання умов примирення однією із сторін, суд
за клопотанням іншої сторони поновлює провадження у справі.

Касаційний розгляд справи
КАС передбачає три види касаційного розгляду адміністративної спра
ви: 1) попередній розгляд; 2) в порядку письмового провадження; 3) в су
довому засіданні. При цьому в попередньому розгляді, а також у порядку
письмового провадження справа розглядається без повідомлення та викли
ку осіб, які беруть участь у справі. Фіксування судового процесу в цих ви
падках технічними засобами або в протоколі судового засідання не прово
диться, оскільки немає необхідності фіксувати відомості щодо осіб, які бе
руть участь у справі, зміст їх пояснень, клопотань, наданих доказів тощо.
Незалежно від виду касаційного розгляду перегляд судових рішень в адмі
ністративних справах у касаційному порядку здійснюється колегією суд
дів у складі не менше п’яти суддів.
З метою дотримання розумних строків розгляду касаційних скарг та 
зважаючи на значну їх кількість, у касаційному провадженні запровадже
но інститут попереднього розгляду справи. Попередній розгляд справи має
бути проведений протягом п’яти днів після складення доповіді суддею-до
повідачем без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. Необхідними 
умовами для попереднього розгляду адміністративної справи є або відсут
ність підстав для скасування судового рішення, або наявність підстав, які 
тягнуть за собою обов’язкове скасування судового рішення.
Якщо суд касаційної інстанції у попередньому судовому засіданні не 
може дійти одностайного висновку про відсутність підстав для скасуван
ня або зміни судового рішення або про наявність підстав, які тягнуть за 
собою обов’язкове скасування судового рішення, суд призначає справу до 
касаційного розгляду. Для цього достатньо, щоб хоч один суддя зі складу
суду дійшов висновку про необхідність касаційного розгляду. Саме можли
вість призначити справу до розгляду в судовому засіданні після поперед
нього розгляду дає підставу один із видів касаційного розгляду справи на
звати попереднім.
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Письмове  провадження проводиться, якщо жодна  з осіб, які  беруть 
участь у справі, не заявила клопотання про вирішення справи за її учас
тю у судовому засіданні. Воно передбачає вивчення колегією суддів каса
ційної скарги, заперечень  на  неї, якщо  такі  надійшли, інших матеріалів 
адміністративної справи й ухвалення ними судового рішення без проведен
ня судового засідання. На відміну від касаційної інстанції, у першій і апе
ляційній інстанціях розгляд справи в  порядку письмового  провадження
можливий, якщо клопотання про розгляд справи за їх відсутності заявили 
всі особи, які беруть участь у справі.
Касаційний розгляд у судовому засіданні здійснюється за правилами 
розгляду справи судом першої інстанції з урахуванням особливостей, вста
новлених для касаційної інстанції. Такі особливості полягають, зокрема, у:
змісті доповіді судді-доповідача — він повідомляє в необхідному обсязі про 
зміст оскаржених судових рішень касаційної скарги та заперечень на неї,
якщо вони надійшли; порядку виступу осіб, які беруть участь у справі, для
надання пояснень — першій надається слово особі, що подала касаційну
скаргу (якщо касаційні скарги подали обидві сторони, першим дає пояс
нення позивач); далі слово надається особам, які приєдналися до касацій
ної скарги; а потім — іншим особам, які беруть участь у справі; наслідках
неприбуття у судове засідання осіб, які беруть участь у справі, належним
чином повідомлених про дату, час і місце касаційного розгляду — таке не
прибуття не перешкоджає касаційному розглядові.
Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення лише на предмет
додержання норм права, а тому в суді касаційної інстанції докази не до
сліджуються і судові  дебати  не  проводяться. Особи, які  беруть  участь  у
справі, в межах оскарження мають право давати пояснення. Суд може об
межити тривалість пояснень, встановивши для всіх осіб, які беруть участь 
у справі, рівний проміжок часу, але про це необхідно оголосити на почат
ку судового засідання.
Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів попередніх
інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати 
порушення норм матеріального чи процесуального права, на які не було 
посилання в касаційній скарзі. Водночас суд касаційної інстанції, як і суд
апеляційної інстанції, не може розглядати позовні вимоги осіб, які беруть 
участь у справі, що не були заявлені у суді першої інстанції.
Суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами 
першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального 
права й правильність правової оцінки обставин у справі і не може дослі
джувати  докази, встановлювати  та визнавати  доведеними обставини,
що не були встановлені в судових рішеннях попередніх інстанцій та ви
рішувати  питання про  достовірність  того чи іншого  доказу. Однак він
може встановити, що суд першої чи апеляційної інстанції всупереч зако
ну відхилив або врахував той чи інший доказ. Це може стати підставою
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для скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд
до адміністративного суду тієї інстанції, яка  першою припустилася по
милки.
Судове рішення касаційної інстанції ухвалюється і оприлюднюється за 
правилами, що встановлені для суду першої інстанції.
Суд касаційної інстанції, задовольняючи касаційну скаргу на кінцеве 
рішення у справі, зазвичай повинен вирішити справу по суті, якщо обста
вини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляцій
ної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що 
призвело  до  ухвалення незаконного судового  рішення. Однак, якщо суд
касаційної інстанції встановив порушення норм матеріального чи проце
суального права, що призвели або могли призвести до неправильного вирі
шення справи і не можуть бути усунені судом касаційної інстанції, адміні
стративну справу належить спрямувати на новий судовий розгляд. Справа 
направляється до суду апеляційної інстанції, якщо  порушення допущені 
лише  цим судом. Якщо  порушення допущене і судом першої інстанції,
справа направляється до суду першої інстанції. Висновки і мотиви, з яких
скасовані рішення, є обов’язковими для суду першої чи апеляційної інстан
ції при розгляді справи.
Підставою для направлення справи на новий розгляд, як правило, є по
рушення норм права, пов’язані з процедурою дослідження доказів, оцінкою
доказів та встановленням обставин у справі. Саме такі порушення не мо
жуть бути усунуті судом касаційної інстанції.
У КАС (ч. 3 ст. 227) встановлено випадки, коли судові рішення обов’яз
ково належить скасувати, а справу направити на новий розгляд: 1) розгляд
і вирішення справи неповноважним складом суду; 2) участь в ухваленні 
судового рішення судді, якому було заявлено відвід на підставі обставин,
що викликали сумнів неупередженості судді (у разі, якщо заяву про його 
відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою); 3) ухвалення
чи підписання судового рішення не тим суддею, який розглядав справу;
4) розгляд справи за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у спра
ві, належним чином не повідомлених про дату, час і місце судового засі
дання; 5) вирішення судом питань, що стосуються прав, свобод інтересів 
та обов’язків осіб, які не були повідомлені про можливість вступити у спра
ву; 6) розгляд і вирішення судом не всіх вимог (за умови, що цей недолік 
не був або не може бути усунений ухваленням додаткового рішення, тоб
то, якщо суд не досліджував докази і не встановлював обставини стосов
но цих вимог.
Після закінчення касаційного провадження справа не пізніш як у се
миденний строк направляється до адміністративного суду першої інстан
ції, який її розглянув, якщо інше не випливає із судового рішення суду ка
саційної інстанції, тобто, якщо справу не спрямовано на розгляд суду апе
ляційної інстанції.
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Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Чи належить касаційне оскарження до конституційних засад судочин
ства?
2. Касаційне оскарження слід вважати лише процесуальними правами чи 
гарантіями захисту прав?
3. Який суд є судом касаційної інстанції в адміністративних справах?
4. Хто має право на касаційне оскарження?
5. Який порядок і строки касаційного оскарження?
6. Які дії може вчинити суддя-доповідач при вирішенні питання про від
криття касаційного провадження?
7. Які дії може вчинити суддя-доповідач при підготовці справи до каса
ційного розгляду?
8. Хто може подати заперечення на касаційну скаргу, приєднатися до ка
саційної скарги, відмовитись від неї або змінити її?
9. Чи можлива відмова позивача від адміністративного позову, примирен
ня сторін під час касаційного провдження?
10. Які межі перегляду судом касаційної інстанції адміністративної справи?
11. Які види касаційного розгляду адміністративної справи передбачені за
коном і в чому їх відмінності?
12. Які повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду ка
саційної скарги?
13. Які судові рішення може постановити суд касаційної інстанції?
14. Де зберігається адміністративна справа після її касаційного перегляду?

Глава 4
Перегляд судових рішень
за винятковими обставинами
та за нововиявленими обставинами
Провадження
за винятковими обставинами
Стаття 47 Закону України «Про судоустрій України» покладає на Вер
ховний  Суд України, який  є найвищим судовим органом у системі су
дів загальної юрисдикції, обов’язок здійснення правосуддя та забезпечен
ня однакового застосування законодавства усіма судами загальної юрис
дикції.
Функції здійснення правосуддя в справах адміністративної юрисдик
ції у Верховному Суді України, відповідно до ст. 48 Закону України «Про 
судоустрій України», виконує Судова палата в адміністративних справах,
повноваження щодо допуску справ до провадження та за наслідками про
вадження визначено ч. 4 ст. 20, та статтями 235—244 КАС України.
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Провадження зі  здійснення правосуддя у Верховному Суді  України,
згідно з главою третьою розділу четвертого КАС, носить назву «Проваджен
ня за винятковими обставинами».
Оскільки Конституція України (п. 8 ч. 3 ст. 129), Закон України «Про 
судоустрій України» (ч. 2 ст. 6, ст. 25, ст. 39, ст. 47) та КАС України (стат
ті 185, 211), передбачають лише два види оскарження — апеляційне і ка
саційне, а відповідно і два види проваджень з перегляду правильності (за
конності та обґрунтованості) рішень суду першої інстанції — апеляційного 
і касаційного, які здійснюються судами апеляційної та касаційної інстан
цій, перегляд судових рішень за винятковими обставинами є екстраорди
нарним провадженням, яке «вмонтовано» в процедуру судочинства з ме
тою реалізації Верховним Судом України функцій здійснення правосуддя
та забезпечення однакового застосування законодавства усіма судами за
гальної юрисдикції. Законодавець назвав це провадження різновидом ка
саційного провадження.
Однак воно має певні істотні відмінності та особливості (винятки). Ці 
винятки стосуються правових підстав такого провадження, процедури по
рушення провадження, власне самого провадження та повноважень Вер
ховного Суду України за його наслідками.
Право на оскарження
за винятковими обставинами
У ст. 236 КАС України  законодавець визначив  дві категорії осіб, які 
мають право оскаржити до Верховного Суду України за винятковими об
ставинами судові рішення в адміністративних справах:
— сторони та інші особи, які беруть участь у справі;
— особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про 
їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки.
До осіб, які беруть участь у справі, законодавець відніс сторони (пози
вачів, відповідачів), їх представників, третіх осіб та їх представників (ст. 47
КАС України). Слід зауважити, що представник, який бере участь у проце
сі на основі договору, може подати скаргу за винятковими обставинами 
лише у випадку, коли право на вчинення цієї дії спеціально обумовлене у
виданій йому довіреності (ч. 2 ст. 59 КАС України). Стаття 60 КАС Украї
ни визначає спеціальне коло органів та осіб, яким у передбачених законом
випадках надане право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
шляхом звернення до адміністративного суду з позовом. Ці органи та осо
би також мають право на оскарження судових рішень за винятковими об
ставинами тільки в  тому випадку, коли вони  зверталися з відповідними 
позовами, або брали участь у справі за ч. 3 ст. 60 КАС.
Прокурор, який не брав участі у справі, з метою представництва інте
ресів громадян або держави в суді в порядку, встановленому цим Кодек
сом або іншими законами, має право  на оскарження судових рішень  за 
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винятковими обставинами  навіть  якщо він не  брав  участі  у справі  (ч. 2
ст. 60; ч. 4 ст. 61 КАС).
У справах щодо оскарження нормативно-правових актів скарги заін
тересованих осіб, які не брали участі у справі, залишаються без розгляду
(ч. 6 ст. 171 КАС України). Законодавець не ввів прямої заборони на пода
чу такими особами скарг за винятковими обставинами, але правового сен
су в цьому немає, оскільки ці скарги залишаються без розгляду незалежно 
від формальної наявності підстав для провадження за винятковими обста
винами, а питання про допуск до провадження за такими скаргами — не 
вирішується.
До Верховного Суду можна оскаржити рішення адміністративних су
дів першої та апеляційної інстанцій лише після їх перегляду в касаційно
му порядку, з наслідками, передбаченими ст. 223 КАС України  (ст. 236
КАС). Тому судові рішення, які не переглядалися Вищим адміністративним
судом України, не можуть оскаржуватися за винятковими обставинами.
За винятковими обставинами можна оскаржити рішення суду каса
ційної інстанції. Відповідно  до ч. 6 ст. 177, та ч. 2 ст. 184 КАС України 
Вищий адміністративний суд України, за окремими категоріями виборчих
справ, є судом апеляційної інстанції. У випадку, передбаченому ч. 4 ст. 18
та ч. 3 ст. 177 КАС України, Вищий адміністративний суд України здійс
нює судочинство як суд першої інстанції. Рішення Вищого адміністратив
ного суду України, ухвалені ним як судом першої або апеляційної інстан
цій, є водночас рішеннями суду останньої інстанції.
Прямих обмежень у перегляді таких рішень за винятковими обставина
ми законодавець не встановив, однак, особливості розгляду виборчих справ 
судами, пов’язані зі швидкоплинністю виборчого процесу, його етапністю
та узгодженістю з настанням певної події, передбачені статтями 172—177,
179 КАС, рівною мірою поширюються і на провадження за винятковими 
обставинами. Оскільки скарги у виборчих справах надходять до Верховно
го Суду пізніше за настання події, до якої суди мають право вирішувати 
спір, вони повинні залишатися без розгляду.
Такі рішення можуть бути переглянуті з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1
ст. 237 цього Кодексу.
З підстави, встановленої п. 2 ч. 1 ст. 237 цього Кодексу, за виняткови
ми обставинами можуть бути оскаржені також рішення Верховного Суду в 
адміністративних справах, ухвалені ним раніше за наслідками проваджен
ня за винятковими обставинами (ст. 242 КАС).
Ухвали  Верховного  Суду України  постановлені  за  процедурою прий
няття скарг та допуску їх до провадження за винятковими обставинами,
не можуть оскаржуватися в порядку, передбаченому ст. 236 КАС.
Після надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції суд
дею-доповідачем та колегією суддів вчиняються певні процесуальні дії, за 
наслідками яких постановляються ухвали:
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— про відкриття касаційного  провадження і витребування справи 
(ст. 214 КАС);
— про  підготовку справи  до касаційного  розгляду, про  призначення
справи до касаційного розгляду (ст. 215 КАС) тощо.
Ці ухвали не можуть бути окремо оскаржені за винятковими обстави
нами як такі, що не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення
проти таких ухвал можуть бути включені до скарги на судове рішення, ухва
лене за наслідками касаційного провадження.
Не  може оскаржуватися за винятковими обставинами  також  ухвала 
касаційного суду про закриття провадження у справі у зв’язку з примирен
ням сторін (ст. 219 КАС), оскільки, відповідно до вимог ч. 4 ст. 113 цього 
Кодексу, переглядає таку ухвалу суд, який її постановив.
Підстави для провадження
за винятковими обставинами
Законодавець визначив дві підстави для провадження за виняткови
ми обставинами.
Перша — це неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстан
ції однієї й тієї самої норми права. Неоднаковість як критерій підстави для
провадження за винятковими обставинами, може стосуватися норм як ма
теріального, так і процесуального права. Неоднаковість застосування од
нієї й тієї самої норми права свідчить, що ця норма в конкретних випад
ках є конфліктною для правозастосування.
В основу критерію неоднакового застосування однієї й тієї самої норми 
права покладено метод порівняння, сутністю якого є співставлення кіль
кох об’єктів з метою виявлення рис відмінності. Як об’єкти порівняння ви
ступають:
— з одного боку — оскаржувані судові рішення;
— з іншого боку, судові рішення (конфліктні рішення), які в часі (хро
нологічно) ухвалені раніше оскаржуваного рішення. Об’єктом порівняння
можуть виступати і судові рішення, ухвалені в місячний термін після по
становлення оскаржуваного рішення.
Предметом порівняння є казуальне тлумачення судами цієї конфлікт
ної норми права.
Другою підставою є визнання судових рішень міжнародною судовою
установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують
міжнародні зобов’язання України.
Згідно із Законом України  «Про  ратифікацію Конвенції про  захист
прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та 
протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 р. № 475/97‑ВР,
міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, є
Європейський суд з прав людини у м. Страсбург.
Слід мати на увазі, що Рекомендація № R (2000) 2 з перегляду справ і по
новлення провадження в справі на внутрішньодержавному рівні у зв’язку
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з рішенням Європейського суду з прав людини, ухвалена Комітетом Міні
стрів держав Ради Європи 19 січня 2000 року, визначає, що для поновлен
ня того стану, в якому перебувала особа до порушення Конвенції (restitutio
in integrum), компетентні органи держави-відповідача самі вирішують, які 
заходи є найбільш відповідними для досягнення restitutio in integrum, бе
ручи до уваги заходи, доступні відповідно до національної правової систе
ми. Враховуючи обов’язковий характер рішення ЄСПЛ для виконання дер
жавою-відповідачем владний орган, який  припустився порушення Кон
венції, вправі в  межах своєї компетенції переглянути власне  рішення і 
усунути це порушення. В такому випадку перегляд судового рішення на 
національному рівні не є обов’язковим.
Згідно з п. а) ч. 3 ст. 10 Закону України «Про виконання рішень та за
стосування практики Європейського суду з прав людини» відновлення по
переднього юридичного стану Стягувача здійснюється, зокрема, шляхом
повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення провадження
у справі. Таке відновлення порушених прав Стягувача є додатковим захо
дом індивідуального характеру і може здійснюватися судом не інакше, як 
за його скаргою, поданою згідно з п. 2 ч. 1 ст. 237 КАС.
Якщо скарга про перегляд такого рішення надійшла після добровільно
го поновлення компетентним державним органом того стану, в якому пере
бувала особа до порушення Конвенції, суд також зобов’язаний його пере
глянути, надавши цій особі тим самим моральну компенсацію визнанням
на національному рівні помилковості прийнятого раніше судового рішення.
Строк оскарження
за винятковими обставинами
Відповідно до ч. 1 ст. 238 КАС України скарга подається протягом одно
го місяця з дня відкриття обставин, які можуть бути підставою для прова
дження за винятковими обставинами. Обчислення місячного строку про
водиться за правилами ст. 103 цього Кодексу.
Виходячи з правил частин 1, 2 ст. 12 КАС України, днем відкриття об
ставин, які можуть бути підставою для провадження за винятковими об
ставинами за п. 1 ч. 1 ст. 237 цього Кодексу, є день проголошення оскар
жуваного рішення судом касаційної інстанції.
Проблеми, пов’язані з можливістю фактичного ознайомлення з рішен
ням, перешкодами для своєчасного його отримання та інші казуальні об
ставини  можуть враховуватися при вирішенні  питання про  поважність 
причин поновлення пропущеного строку, але ніяк не можуть слугувати точ
кою відліку дня відкриття обставин.

Recommendation No. R (2000) 2 on the re-examination or reopening of certain cases at
domestic level following judgments of the European Court of ��������������������������
Human Rights [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : web: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=334147&BackColor- 
Internet =9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

Офіційний вісник України. — 2006. — № 30. — Ст. 260.
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Днем відкриття обставин, які можуть бути підставою для проваджен
ня за винятковими обставинами за п. 2 ч. 1 ст. 237 цього Кодексу, є день,
коли  рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана 
Україною, стає остаточним.
Згідно зі ст. 44 Європейської конвенції з прав людини остаточними су
довими рішеннями є:
1. Рішення Великої палати.
2. Рішення палати:
a) якщо сторони заявляють про те, що вони не звертатимуться із кло
потанням про передавання справи на розгляд Великої палати; або
b) через три місяці від дати постановлення рішення, якщо клопотання
про передання справи на розгляд Великої палати не було заявлене; або
c) якщо колегія Великої палати відхиляє клопотання про  передання
справи на розгляд Великої палати згідно зі ст. 43 Європейської конвенції
з прав людини.
Слід зазначити, що серед практикуючих юристів побутує точка зору,
за якою пропонується вважати днем відкриття обставин, які можуть бути 
підставою для провадження за винятковими обставинами, день, коли осо
би, які мають право на оскарження судових рішень за винятковими обста
винами, дізналися про наявність конфліктного рішення.
Така точка зору вбачається неприйнятною виходячи з наступного.
Одними  з основоположних гарантій судочинства, закріплених у § 1
ст. 6 Європейської конвенції з прав людини, є дотримання національними 
судами принципів правової визначеності (правової певності, остаточнос
ті), та обов’язковості судових рішень. Зміст цих принципів полягає в тому,
що особа, яка бере участь у справі, повинна мати певність у тому, що рі
шення яке набрало чинності, є остаточним, обов’язковим до виконання і 
не може бути переглянутим. Стосовно рішень, ухвалених національними 
судами України, це означає, що рішення, які набрали чинності й проходи
ли гарантовані Конституцією України стадії апеляційного та касаційного 
провадження, є остаточними і обов’язковими до виконання.
Особа, яка має право на оскарження судових рішень за винятковими 
обставинами, може дізнатися про наявність конфліктного рішення через
місяць, рік, два, три роки після ухвалення оскаржуваного рішення судом ка
саційної інстанції. Спроба пов’язати день відкриття обставин, які можуть 
бути підставою для провадження за винятковими обставинами з днем, ко
ли особи, які мають право на оскарження судових рішень за винятковими 
обставинами, дізналися про  наявність конфліктного  рішення, фактично 
перетворює провадження за винятковими обставинами на наглядове про
вадження, яке існувало в судочинстві України до червня 2001 р.
Між тим, Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях ухвалених
у справах «Трегубенко проти України», «Науменко проти України», «Полто


Офіційний вісник України. — 1998. — № 13.

257

Розділ V. Провадження в адміністративних справах

раченко проти України» та у цілій низці інших справ визнав порушенням
судами України положень § 1 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини 
стосовно принципів правової визначеності (певності) і обов’язковості судо
вих рішень, та можливість перегляду таких рішень після набрання ними 
чинності.
Скарга, подана після закінчення строку, встановленого ч. 1 цієї статті,
повинна містити посилання на причини пропуску строку оскарження і за
яву про поновлення строку. До скарги прикладаються документи, що під
тверджують поважність причини пропуску строку.
За відсутності заяви про поновлення строку на оскарження така скар
га залишається без розгляду, про що суддею постановляється ухвала.
Скарга залишається без розгляду, якщо Верховний Суд за заявою осо
би, яка подала скаргу, не знайде підстав для поновлення строку, про що 
також постановляється ухвала.
Порядок подання скарги
до Верховного Суду України
Скарга про перегляд справи за винятковими обставинами подається
безпосередньо до Верховного Суду через приймальню або поштою. Пода
ча скарги через суди першої чи апеляційної інстанцій або через інші дер
жавні органи, установи та організації, через їх посадових осіб не допуска
ється. Подається вона  з копіями відповідно  до кількості осіб, які  беруть 
участь у справі. До скарги повинні бути додані копії судових рішень, які 
оскаржуються.
Хоча законодавець цього прямо і не зазначив, але при поданні скарги 
з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС, до неї повинні бути додані 
копії і тих судових рішень, в яких, на думку скаржника, суд по-іншому за
стосував конфліктну норму права. Право на отримання копій судових рі
шень визначене ст. 12 цього Кодексу.
При поданні скарги з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 237 КАС, до неї
повинна бути додана копія рішення Європейського суду з прав людини.
Копії всіх документів, що додаються до скарги, повинні бути належ
ним чином посвідчені.
Відповідно до ч. 1 ст. 89 КАС, особа, яка звертається до адміністратив
ного суду зі скаргою за винятковими обставинами, повинна сплатити су
довий збір, тому одночасно зі скаргою подається документ про сплату су
дового збору. До набрання чинності закону, який регулює порядок сплати 
і розміри судового збору, судовий збір зі скарги за винятковими обстави
нами сплачується у розмірі 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при по
данні позовної заяви, а з майнових спорів (ст. 21 цього Кодексу) — став
ки, обчисленої виходячи зі спірної суми.
Офіційний вісник України. — 2005. — № 21. — Ст. 1183. — С. 278; Ст. 1184. —
С. 291; Ст. 1186. — С. 296.
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За подання і розгляд скарги з підстави, встановленої п. 2 ч. 1 ст. 237
цього Кодексу, судовий збір не сплачується.
Зазначаючи у ч. 3 ст. 239 КАС, що до форми і змісту скарги, яка пода
ється до Верховного Суду України, застосовуються правила, встановлені 
цим Кодексом для касаційної скарги, законодавець мав на увазі загальні 
вимоги. Разом із тим, ця скарга за формою і змістом повинна містити й 
інші відомості, викликані особливостями  провадження за винятковими 
обставинами, що закладені у самому законі. Основні вимоги щодо форми 
і змісту скарги за винятковими обставинами наступні.
Скарга подається у письмовій формі.
У скарзі зазначаються:
1) найменування суду;
2) ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну скар
гу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є.
3) ім’я (найменування), поштові адреси інших осіб, які брали участь у
справі, а також їх номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, як
що такі є. Вказані дані беруться скаржником з матеріалів справи при під
готовці скарги. Їх відсутність  унеможливлює вирішення судом питання
про допуск скарги до провадження за винятковими обставинами і вико
нання вимог ч. 4 ст. 240 КАС;
4) судові рішення, що оскаржуються, номер справи та предмет спору;
5) зміст оскаржуваного судового рішення, передбачені ст. 237 КАС під
стави звернення зі скаргою; виклад того, як судами першої, апеляційної
та касаційної інстанцій застосована конфліктна норма права, в чому по
лягає помилка суду; обґрунтування правильного, на думку скаржника, за
стосування цієї норми матеріального чи процесуального права;
6) судові рішення, предмет спору та номер справи, в якій конфліктна 
норма права застосована судом касаційної інстанції неоднаково в порів
нянні з тим, як це зроблено в оскарженому рішенні;
7) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касацій
ної інстанції однієї й тієї самої норми права;
У скарзі поданій з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 237 КАС, зазна
чається, яким рішенням Європейського суду з прав людини рішення на
ціональних судів визнані такими, що порушують міжнародні зобов’язання
України; в чому полягають ці порушення;
8) день відкриття обставин, які можуть бути підставою для проваджен
ня за винятковими обставинами;
9) до чого зводяться вимоги особи, що подає скаргу, які випливають 
зі змісту частин 1, 2 ст. 236 та ч. 2 ст. 243 КАС України.
10) у разі необхідності — клопотання особи, що подає скаргу (про зупи
нення виконання відповідного рішення, про розгляд справи за її участю).
За відсутності  такого клопотання вважається, що особа  не  бажає взяти 
участь у судовому засіданні Верховного Суду;
11) перелік матеріалів, які додаються.
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Скарга підписується особою, яка її подає, або представником, який до
дає оформлений належним чином документ про свої повноваження. Наяв
ність такого документа у матеріалах справи не звільняє таку особу від цьо
го обов’язку, оскільки сама справа з документом може бути витребувана 
лише при допуску скарги до провадження і лише за скаргою повноважної
особи.
При надходженні скарги, оформленої без дотримання зазначених вимог,
суддя протягом десяти днів із дня отримання скарги постановляє ухвалу
про залишення скарги без руху, у якій зазначаються недоліки цієї скарги,
спосіб їх усунення і встановлює строк, достатній для усунення недоліків.
Копія ухвали невідкладно надсилається особі, що звернулася зі скаргою.
Якщо особа, що звернулася зі скаргою, не усунула недоліки скарги, яку
залишено без руху в строк, встановлений суддею, скарга повертається цій 
особі. Копія ухвали про повернення скарги невідкладно надсилається осо
бі, яка її подала, разом зі скаргою й усіма доданими до неї матеріалами 
(ст. 108 КАС).
Допуск скарги до провадження
за винятковими обставинами
Якщо скарга відповідає вимогам закону щодо форми та змісту і по ній 
сплачено судовий збір, то протягом п’ятнадцяти днів після її надходження
здійснюється процедура допуску скарги до провадження за винятковими 
обставинами. При цьому потрібно мати на увазі, що Верховний Суд не по
в’язаний жорстко зі строками, в межах яких повинно прийматися рішення
про допуск скарги до провадження. Скарга може знаходитися у Верховно
му Суді без руху до того часу, доки не буде розглянута по суті однотипна 
справа, в якій суд прийме однозначне рішення щодо правильного застосу
вання судами касаційної інстанції певної норми права.
Допуск скарги до провадження за винятковими обставинами здійсню
ється без виклику осіб, які беруть участь у справі, колегією суддів Судової
палати в адміністративних справах Верховного Суду України за участі не 
менше двох третин її чисельності (але не менше п’яти суддів). Одночасно 
може бути вирішене питання про поновлення строку на оскарження за ви
нятковими обставинами.
Вирішення питання про допуск скарги до провадження за виняткови
ми обставинами не є суто формальною процедурою. Сам по собі факт не
однакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї
самої норми права, не свідчить про те, що колегія суддів автоматично по
винна допустити скаргу до провадження.
Треба мати на увазі, що однакове застосування судами однієї й тієї са
мої норми права може мати місце тільки за однакових обставин справи,
що підтверджені належними та допустимими доказами. Все інше буде ви
падком (казусом), при якому суд, який має право казуального тлумачення
законів, залежно від фактичних обставин може неоднаково застосовувати 
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одну й ту саму норму права. Така неоднаковість не може бути підставою
для допуску скарги до провадження за винятковими обставинами.
Допуск скарги до провадження за винятковими обставинами можли
вий за сукупністю двох умов:
1) наявності підстави, передбаченої п. 1 ст. 237 КАС України;
2) висновку хоча б трьох суддів зі складу колегії про необхідність цього
допуску.
Законодавець не зобов’язує суд обов’язково допускати скарги до про
вадження за винятковими обставинами у всіх випадках, коли має місце 
неоднакове  застосування судами касаційної інстанції однієї й  тієї самої
норми права, а пов’язує допуск з необхідністю.
Необхідність як один із критеріїв висновку суддів є оціночним понят
тям. Складовими необхідності можуть бути: велика суспільна значимість 
справи; значна кількість однотипних справ  у провадженні судів; вплив 
конкретного судового рішення на формування єдиної практики застосу
вання судами певної норми права; можлива загроза подальшого існуван
ня чи функціонування учасника у справі тощо.
Верховний Суд повинен прийняти рішення у одній з типових справ і 
тим самим сказати, що «ось так застосовується правильно ця норма пра
ва». Помилки, пов’язані  з неоднаковим застосування того самого  закону
судами касаційної інстанції в інших, аналогічних справах, повинні усува
ти самі суди касаційної інстанції. В іншому випадку роль Верховного Су
ду зведеться до функцій суду касаційної інстанції (різновид нагляду, обме
женого тільки строками) і через кілька років він буде заблокований десят
ками тисяч справ, які чекатимуть розгляду в порядку повторної касації.
Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України 
не є судом повторної касації, як помилково вважають деякі практикуючі 
юристи.
Питання про допуск вирішується в порядку письмового провадження,
протокол судового засідання не ведеться. Вислухавши доповідача та обго
воривши наведені у скарзі мотиви колегія суддів постановляє ухвалу, яка 
не може бути оскаржена. Ухвала про допуск скарги і витребування спра
ви надсилається до відповідного суду.
Копія ухвали про допуск скарги і витребування справи надсилається
разом з копією скарги особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови 
у допуску — особі, яка подала скаргу.
Особи, які беруть участь у справі, протягом встановленого судом стро
ку можуть приєднатися до скарги або подати до Верховного Суду України 
свої заперечення чи пояснення у скарзі.
Суд за клопотанням скаржника чи за власною ініціативою може зупи
нити виконання відповідних рішень.
Якщо скарга  подана  з підстави, встановленої п. 2 ч. 1 ст. 237 КАС
України, процедура допуску не проводиться. Суддя-доповідач, перевірив
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ши її на відповідність вимогам закону, постановляє ухвалу про витребу
вання справи. Копії ухвали про витребування справи направляються до 
суду, де знаходиться справа, та особам, які беруть участь у справі. Одно
часно цим особам пропонується протягом встановленого судом строку на
дати свої пояснення чи заперечення.
Порядок провадження
за винятковими обставинами
Після надходження витребуваної справи до Верховного Суду України,
суддя-доповідач проводить підготовку справи до судового розгляду. Законо
давець не встановив строк на підготовку справи до розгляду за винятко
вими обставинами, а положення ст. 215 КАС України щодо десятиденного 
строку на  підготовку справи  до касаційного  розгляду в  даному випадку
не є прийнятним, оскільки відлік часу на підготовку справи до касаційно
го розгляду йде з моменту відкриття провадження, а не з моменту надхо
дження справи до суду.
Враховуючи особливу значимість розгляду справ за винятковими об
ставинами, наслідком чого може бути докорінна зміна судами практики 
вирішення певної категорії спорів, слід зазначити, що передумовою прий
няття правильного, обґрунтованого та виваженого рішення повинна бути 
кропітка аналітична робота, яка потребує певного часу. Тому єдиним кри
терієм строку на підготовку і розгляд справи в порядку провадження за 
винятковими обставинами може бути тільки його розумність.
Справа в порядку провадження за винятковими обставинами розгля
дається колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Вер
ховного Суду України за участі не менш як двох третин її чисельності (але 
не менше п’яти суддів) за правилами, встановленими цим Кодексом для
касаційного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених цією
главою.
Якщо виявлено неоднакове застосування судами касаційної інстанції
(Вищим адміністративним судом, Вищим господарським судом, колегією
суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України) од
ного і того самого положення закону, то справа розглядається колегією суд
дів  на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного  Суду
України. Судовий склад спільного  засідання палат формується головами 
відповідних палат у рівній кількості. Головує на спільному засіданні почер
гово голова відповідної палати.
Завчасно, до дня розгляду справи, суддям колегії (колегій) роздаються
копії основних матеріалів, необхідних для вирішення скарги. Це можуть 
бути: копії позовної заяви; копії всіх судових рішень, ухвалених у справі;
копії скарги; копії судових рішень, в яких суд касаційної інстанції по-ін
шому, у порівнянні  з оскарженим, застосував конфліктну норму права;
висновки науковців; проект доповіді; висновок співдоповідача; витяги із
законів та інших правових актів тощо.
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Як правило, розгляд справи проводиться в порядку письмового прова
дження. Це викликано тим, що фактичні обставини справи судом не вста
новлюються, а свій коментар щодо  проблеми  застосування конфліктної
норми права особи, які беруть участь у справі, надають суду завчасно.
Повноваження Верховного Суду України
за наслідками провадження за винятковими обставинами
За наслідками провадження за винятковими обставинами, в порядку,
визначеному ст. 25 КАС України, більшістю голосів колегії суддів прийма
ється одна з таких постанов Верховного Суду України:
1) про повне або часткове задоволення скарги;
2) про відмову в задоволенні скарги.
Жоден із суддів Верховного Суду України не має права утримуватися
від голосування та підписання судового рішення. Суддя, не згодний із по
становою, може письмово викласти свою окрему думку. Зазначений доку
мент в судовому засіданні не оголошується, а лише приєднується до справи 
і є відкритим для ознайомлення.
Ніяких правових наслідків для сторін та інших осіб, які беруть участь 
у справі, окрема думка суддів, не згодних з постановою, не тягне. Не є сек
ретом та обставина, що прийняті колегіальним складом рішення з право
вої точки зору є правильними не завжди, про що свідчить судова практика.
Без сумніву, рішення, прийняті більшістю голосів, є законними і підляга
ють безумовному виконанню. Однак аспект правильності (але не законнос
ті) такого рішення, з позиції застосування певної норми права, може бути 
предметом наукової дискусії (але не критики).
Окрема думка як документ більшою мірою є морально-правовим вира
женням точки зору судді(ів), що залишився(лись) в меншості, свідченням
його(їх) правової позиції та  науково-практичного обґрунтування його(їх)
точки зору з питання застосування конфліктної норми права.
З іншого боку, окрема думка може бути висловлена суддею не тільки 
з питання застосування конфліктної норми права, а й з питання правиль
ності застосування норми процесуального закону, яка не виступає предме
том провадження за винятковими обставинами.
Наприклад, погоджуючись з тим, що конфліктна норма матеріального 
права, можливо, застосована судом і неоднозначно, суддя принципово за
перечує проти розгляду цієї справи в порядку провадження за виняткови
ми обставинами колегією суддів Судової палати в адміністративних спра
вах Верховного Суду України з тих підстав, що предмет спору виходить за 
межі, визначені ст. 21 КАС України. На його думку, адміністративний суд
вийшов  за  межі своєї компетенції і  розглянув справу, що  підпадає під
юрисдикцію іншого спеціалізованого суду (господарського чи цивільного).
За таких обставин справа може бути допущеною до провадження за винят
ковими обставинами лише з питання неоднакового застосування касацій
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ним судом норми процесуального закону щодо підсудності справи судам
різних юрисдикцій. Якщо більшість суддів не прислухається до точки зору
окремого судді про неможливість розгляду такої справи по суті застосуван
ня конфліктної норми  матеріального  права, цей суддя вправі викласти 
свою окрему думку з питання правильності застосування норм процесуаль
ного закону.
Постанова Верховного Суду за наслідками провадження за виняткови
ми обставинами є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадків,
передбачених п. 2 ч. 1 ст. 237 КАС.
Як і кожна судова постанова, вона повинна бути вмотивованою. В мо
тивах, крім всього іншого, повинні знайти відображення:
— факт неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстан
ції однієї й тієї самої норми права або факт визнання судового рішення
міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, та
ким, що порушує міжнародні зобов’язання України;
— зміст конфліктної норми права і казуальне тлумачення її правильно
го застосування;
— факт незаконності оскаржених судових рішень;
— висновок суду про необхідність повного чи часткового скасування
незаконних судових рішень та про подальші наслідки скасування (ухвален
ня нового рішення, направлення справи на новий розгляд, залишення в 
силі рішення суду певної інстанції тощо).
Якщо за результатами розгляду справи обставини, які стали підставою
для провадження за винятковими обставинами, не підтвердилися, Верхов
ний Суд України відмовляє в задоволенні скарги.
Відмова у задоволенні скарги може бути обумовлена, в першу чергу,
відсутністю самого факту неоднакового застосування судом (судами) ка
саційної інстанції одного і того самого положення закону. За своєю при
родою кожен правовий спір є казусом (окремим юридичним випадком),
тому за різних фактичних обставин у кожній конкретній справі, суд впра
ві неоднаково застосовувати одну й ту саму норму права. Таке неоднако
ве  застосування одного і  того самого  положення закону саме  по собі  не 
може свідчити про неправильне застосування судом конфліктної норми 
права при ухваленні оскарженого рішення та про незаконність цього рі
шення.
За правилами провадження за винятковими обставинами Верховний 
Суд вправі витребувати  для перевірки  законності оскарженого  рішення
тільки справу, в якій це рішення постановлене (ч. 3 ст. 240 КАС). Витребу
вання та  дослідження справ, в  яких по-іншому застосована конфліктна 
норма права — законом не передбачено. Тому передбачене ч. 2 ст. 244 КАС
право суду констатувати порушення, допущене в іншому судовому рішен
ні, за умови, що це (інше) рішення не було оскаржене, а сама справа не ви
требовувалась і не досліджувалась, у ліпшому випадку є сумнівним.
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На наш погляд, максимум, що може зробити суд у даному випадку, це від
мовити у задоволенні скарги з тих підстав, що оскаржене рішення є законним.
Відмова від скарги, зміна скарги
під час провадження за винятковими обставинами
До відкриття судом провадження за винятковими обставинами особа,
яка подала скаргу, вправі відкликати її, виходячи з правил ч. 3 ст. 11 КАС
України. Про відкликання скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу, ко
пія якої разом зі скаргою направляється скаржнику.
Після порушення провадження за винятковими обставинами, виходя
чи зі змісту вимог ч. 3 ст. 241 КАС України та стосовно правил ст. 218 КАС
України, особа, яка подала скаргу за винятковими обставинами, може від
мовитися від скарги або змінити її до закінчення провадження.
Якщо судові рішення не були оскаржені за винятковими обставинами 
іншими особами або в разі відсутності заперечень інших осіб, які подали 
скаргу чи приєдналися до неї, проти закриття провадження у зв’язку з від
мовою від скарги, колегія суддів Верховного Суду своєю ухвалою закриває
провадження. Якщо заява про закриття провадження у справі надійшла 
до розгляду справи в порядку виняткового провадження, питання про за
криття провадження за скаргою вирішується без виклику осіб, які беруть 
участь у справі. Копія ухвали про закриття провадження направляється
всім особам, які беруть участь у справі.
Оскільки підстави допуску скарги до провадження за винятковими об
ставинами визначаються до порушення провадження і в ході проваджен
ня змінюватися не можуть, особа, яка подала скаргу за винятковими об
ставинами, вправі до закінчення провадження змінити її лише в частині 
результатів за наслідками задоволення скарги.
Відмова від адміністративного позову,
визнання адміністративного позову та примирення сторін
під час провадження за винятковими обставинами
Хоча ч. 3 ст. 51 КАС вказує на те, що сторони можуть досягнути при
мирення на  будь-якій стадії адміністративного  процесу, що  є підставою
для закриття провадження в адміністративній справі, а ст. 210 КАС визна
чає, що позивач може відмовитися від адміністративного позову і сторони 
можуть примиритися у будь-який час до закінчення касаційного розгляду,
зазначені положення закону не можуть застосовуватися на стадії прова
дження за винятковими обставинами, оскільки ст. 242 КАС України чітко 
визначила виключні повноваження Верховного Суду України за наслідка
ми провадження за винятковими обставинами.
Вказані обмеження викликані особливостями процесуальної процеду
ри  примирення сторін в адміністративному процесі, та  наслідків  такого 
примирення, з одного боку, і повноваженнями Верховного Суду України 
за наслідками провадження за винятковими обставинами — з іншого.
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Провадження
за нововиявленими обставинами
Провадження за нововиявленими обставинами, поряд із проваджен
ням за винятковими обставинами, є також екстраординарним способом
перегляду судових рішень, які набрали чинності. Не піддаючи критиці за
кон справедливо зауважити, що з точки зору техніки написання правових
норм та способу формування правової політики в державі, а це питання
є винятковою компетенцією парламенту, окремі норми глави, яка регламен
тує провадження за нововиявленими обставинами, викладені недоскона
ло. Ця недосконалість створює судам перепони для перегляду справ за но
вовиявленими обставинами без порушення окремих норм КАС України.
Завданням провадження за нововиявленими обставинами є перегляд
справи з фактичного і (або) правового боку у зв’язку з виявленням обста
вин, про які не знала і не могла знати особа, яка звертається із заявою про 
перегляд судового рішення.
Нововиявленими обставинами є (ч. 2 ст. 245 КАС):
— істотні обставини, що не були і не могли бути відомі на час розгля
ду справи особі, яка звертається із заявою про перегляд судового рішення;
— встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо не
правдивих показань свідка, неправильного висновку експерта, неправиль
ного перекладу; фальшивості документів або речових доказів, що потягло 
за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;
— встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у
вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрун
товане рішення;
— скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття
постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;
— встановлення Конституційним Судом України  неконституційності 
закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, які застосував 
суд при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано.
Законодавець обмежив можливість перегляду судових рішень за ново
виявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших норматив
но-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові 
акти, що діяли на час розгляду справи, крім випадків, коли вони пом’як
шують або скасовують відповідальність фізичної особи.
Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявлени
ми обставинами мають особи, які брали участь у справі, а також особи,
які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права,
свободи, інтереси чи обов’язки, мають право подати заяву про перегляд
судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили, за 
нововиявленими обставинами.
Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставина
ми може бути подана в письмовій формі протягом одного місяця після то
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го, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про 
ці обставини.
Вимоги до заяви викладено у ст. 248 КАС.
Законодавець визначив, що  заява  про  перегляд судового  рішення за 
нововиявленими обставинами подається до суду тієї інстанції, який пер
шим припустився помилки при вирішенні справи внаслідок незнання про 
існування цієї обставини. Він також встановив правило, за яким заява про 
перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі встанов
лення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні зло
чину, внаслідок якого було ухвалене незаконне або необґрунтоване рішен
ня, подається до адміністративного суду тієї інстанції, суддею якого він був.
Визначивши, що у перегляді судового рішення за нововиявленими об
ставинами не може брати участь суддя, який брав участь в ухваленні су
дового рішення, про перегляд якого ставиться питання, законодавець не 
врахував, що ні правових, ні моральних підстав не довіряти судді повтор
ний  перегляд цієї справи  не існує (за винятком випадків, передбачених
пунктами 2, 3 ч. 2 ст. 245 КАС, але там ця особа вже не є суддею). Разом
із тим, за таких умов малий кількісний склад суддів у адміністративних
судах може взагалі виключити можливість перегляду справи цим судом.
Процедура перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами 
в адміністративному судочинстві істотно відрізняється від аналогічної про
цедури в  цивільному судочинстві. Новели, запропоновані  законодавцем,
не спростили, а ускладнили судочинство.
Ввівши процедуру відкриття провадження за нововиявленими обста
винами законодавець формалізував цей вид провадження, змушуючи суд
обов’язково проходити процедуру перегляду справи, навіть за явної відсут
ності підстав для цього, тільки б форма заяви відповідала вимогам закону
(ст. 250 КАС).
Новелою є положення, яке базується на сумнівному застосуванні прин
ципу процесуальної економії, за яким вирішення питання про скасування
оскарженого  рішення, сам перегляд справи і  ухвалення нового  рішення
проводяться в одному засіданні (статті 252—253 КАС).
Саме останні положення входять у суперечність зі змістом принципу зма
гальності та вимог закону про безпосередність, всебічність, повноту та об’єк
тивність дослідження доказів, оскільки правові підстави перегляду справи 
(ст. 245 КАС) в основі базуються на необхідності з’ясування фактичних об
ставин справи, а ч. 4 ст. 252 КАС дозволяє не досліджувати докази, які не 
оспорюються. А як бути з доказами, які оспорюються? Як виглядатиме суд,
що викликав цілий ряд свідків чи витребував нові письмові докази, не ви
рішивши до цього питання про законність судового рішення та його ска
сування?
Вбачається, що законодавцю слід детально доопрацювати цей вид про
вадження, щоб усунути недоречності, уніфікувавши його з цивільним су
дочинством.
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Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Які існують різновиди касаційного провадження?
2. Хто є суб’єктом оскарження за винятковими обставинами до ВСУ?
3. Які Ви знаєте підстави для провадження за винятковими обставинами?
4. Якими є основні вимоги щодо порядку подання скарги до ВСУ.
5. Як здійснюється допуск скарги до провадження за винятковими обста
винами?
6. Який порядок провадження за винятковими обставинами?
7. Назвіть повноваження ВСУ за наслідками провадження за виняткови
ми обставинами.
8. Визначте нововиявлені обставини, за якими можна здійснювати прова
дження.
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Глава 1
Суб’єкти владних повноважень,
їх види та особливості розгляду
справ щодо оскарження діянь
(рішень, дій чи бездіяльності)
cуб’єктів владних повноважень
Поняття суб’єкта владних повноважень
Конституція України гарантує кожному право на захист своїх прав і 
свобод у суді, а також на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових
і службових осіб. Європейська Конвенція про захист прав людини та осно
воположних свобод кожному гарантує право на ефективний засіб право
вого захисту своїх прав і свобод у відповідному національному органі.
Конституційний суд України у своєму рішенні, щодо офіційного тлума
чення ч. 2 ст. 55 Конституції України роз’яснив, що суд не може відмови
ти у правосудді, якщо особа вважає, що її права і свободи порушені або 
порушуються, створені або створюються перешкоди для їх реалізації або 
мають місце інші ущемлення прав і свобод. У суді можуть бути оскаржені 
будь-які рішення, дії та бездіяльність органів державної влади, органів міс
цевого самоврядування, посадових чи службових осіб. Подання скарги до 
органу, посадової особи вищого рівня не перешкоджає оскарженню цих
рішень, дій чи бездіяльності до суду.
На реалізацію цих принципових положень спрямовані й норми Кодек
су адміністративного судочинства України. Вперше у КАС вводиться уза
гальнюючий термін «суб’єкт владних повноважень», який включає суб’єкти,
що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства,
в тому числі на виконання делегованих повноважень, і застосовується він
з метою уникнення переліку таких суб’єктів, який не може бути вичерп
ним. Частина 1 ст. 3 Кодексу до таких суб’єктів відносить: органи держав
ної влади; органи місцевого самоврядування; їх посадові чи службові осо
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би; інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій на
основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повнова
жень.
Якщо говорити про здійснення владних управлінських функцій на осно
ві законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, то 
це необхідно розуміти як реалізацію будь-яких владних повноважень у ме
жах компетенції (діяльності) органів державної влади чи органів місцевого 
самоврядування, що не належать до повноважень, пов’язаних з прийнят
тям законів  та  здійсненням правосуддя, а  тому за своїм змістом термін
«суб’єкт владних повноважень», передбачений у КАС, вживається у вужчо
му значенні, адже владними повноваженнями парламенту є повноваження
приймати закони, а судом — здійснювати правосуддя.
Отже, необхідною та єдиною ознакою суб’єкта владних повноважень 
є здійснення цим суб’єктом владних управлінських функцій, при цьому ці 
функції повинні здійснюватись суб’єктом саме у тих правовідносинах, у
яких виник спір. Тобто владні повноваження повинні бути спрямовані на 
суб’єкт, який оскаржує ці дії.

Органи державної влади
як суб’єкти владних повноважень
Відповідно до Конституції України (ст. 6) державна влада здійснюєть
ся на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верхов
на Рада України. Відповідно до Конституції України (ст. 91) Верховна Ра
да України приймає закони, постанови, та інші акти більшістю від її кон
ституційного складу. Вирішення питань  про відповідність  законів  та ін
ших правових актів  Конституції України  здійснюється Конституційним
Судом України за зверненнями Президента України, не менше 45 народ
них депутатів України, Верховного Суду України, Уповноваженого Верхов
ної Ради України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим.
Питання щодо оскарження рішень Верховної Ради України як дій чи 
бездіяльності посадових чи службових осіб органу законодавчої влади (як 
органу державної влади), в даному випадку — голови Верховної Ради Украї
ни, його заступників, голів комітетів КАС чітко не врегульовано. Щодо за
конності  постанов  Верховної Ради  України, то  порядок  розгляду таких
адміністративних справ урегульований ст. 171 КАС. Суд може визнати по
станову Верховної Ради України незаконною чи такою, що не відповідає
правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій її частині.
Виконавчу владу Конституція України поділяє за критерієм організа
ційно-правового рівня на вищі, центральні, місцеві органи виконавчої вла
ди. Органи виконавчої влади, діючи від імені та за дорученням держави,
мають певний правовий статус, виступають носіями відповідних повнова
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жень юридично-владного характеру, реалізація яких забезпечує їм досяг
нення мети виконавчо-розпорядчої діяльності.
До вищого органу системи органів виконавчої влади належить Кабінет
Міністрів  України, який  забезпечує державний суверенітет і економічну
самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики дер
жави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України.
Статус Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади 
підтверджується п. 9 ч. 1 ст. 116 Конституції України, згідно з яким Кабі
нет Міністрів  України спрямовує і координує роботу міністерств, інших
органів виконавчої влади. Загальна чисельність членів Кабінету Міністрів 
України відповідно  до  Закону України  «Про  Кабінет Міністрів  України»
встановлюється Верховною Радою України.
Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних по
сад, на які не поширюється законодавство про державну службу та трудо
ве законодавство.
Кабінет Міністрів України у випадках, передбачених законами Украї
ни, може передавати для тимчасового виконання окремі власні повнова
ження іншим органам виконавчої влади з одночасною передачею їм фі
нансових і  матеріальних ресурсів, необхідних для належного виконання
таких повноважень.
Кабінет Міністрів України контролює здійснення переданих ним пов
новажень, несе відповідальність за результати їх здійснення. У разі нена
лежного виконання повноваження, переданого іншому органу виконавчої
влади, Кабінет Міністрів України може скасувати рішення про передачу
цього повноваження.
Для координації роботи членів Кабінету Міністрів України, узгодження
та підготовки питань для розгляду на засіданнях уряду, а також для усу
нення розбіжностей  між членами  уряду утворюються урядові комітети.
Очолюють ці комітети, як правило, Прем’єр-міністр України, віце-прем’єрміністри. До складу урядового комітету з правом дорадчого голосу можуть 
входити керівники інших органів виконавчої влади, заступники міністрів.
Порядок організації роботи урядових комітетів визначається Регламентом
Кабінету Міністрів України.
На засіданні урядових комітетів приймаються узгодженні рішення, які 
оформляються протоколами. Рішення урядових комітетів носять рекомен
даційний характер, остаточне рішення приймається Кабінетом Міністрів 
України.
Основною організаційною формою діяльності Кабінету Міністрів Украї
ни  є колегіальні  засідання. У межах своєї компетенції Кабінет Міністрів 
України видає постанови і розпорядження, які підписуються Прем’єр-мі
ністром України.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в по
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рядку, встановленому законом. Постанови та розпорядження Кабінету Мі
ністрів України оприлюднюються в журналі «Офіційний вісник України» і 
є обов’язковими для виконання.
Акти Кабінету Міністрів України можуть бути зупинені або скасовані 
Президентом України, якщо вони порушують права, свободи та інтереси
фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, а  також  можуть  бути 
оскаржені в судах в порядку адміністративного судочинства. Акти Кабіне
ту Міністрів України або окремі їх положення можуть бути визнані Консти
туційним Судом України неконституційними.
До центральних органів виконавчої влади належать міністерства, дер
жавні комітети, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним стату
сом, які безпосередньо підпорядковані Кабінету Міністрів України. Консти
туція України неодноразово вживає вираз «міністерства та інші централь
ні органи виконавчої влади», що дає підстави для визначення міністерства 
як основного виду центральних органів виконавчої влади. Щодо інших
центральних органів виконавчої влади, то такого переліку чи визначення
Конституція України не має. Сьогодні система та структура центральних
органів виконавчої влади визначаються Кабінетом Міністрів  України  та 
указами Президента України «Про систему центральних органів виконав
чої влади» від 15 грудня 1999 р. № 1572 та «Про зміни у структурі цент
ральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р. № 1573. Право
вий статус центральних органів виконавчої влади визначається Загальним
положенням про  міністерство, інший  центральний орган державної ви
конавчої влади, затвердженим Указом Президента  України  12 березня
1996 р., а також положеннями про відповідне міністерство, інший централь
ний орган виконавчої влади.
Втілення в життя політики Уряду здійснюється відповідними міністер
ствами у доручених їм галузях. Очолює міністерство міністр, який безпосе
редньо бере участь у формуванні та реалізації державної політики в країні 
у визначених сферах державного управління, координує діяльність інших
органів виконавчої влади  з питань, віднесених до відання міністерства.
Міністри  призначають  та  звільняють  з посади  працівників очолюваних
ними міністерств, керівників, заступників керівників підвідомчих їм орга
нів та організацій.
Міністерства у межах своїх повноважень видають нормативно-право
ві акти  у вигляді  наказів  міністра. Накази  міністра  щодо  призначення
на посади та звільнення з посад, притягнення до дисциплінарної відпо
відальності працівників міністерства чи підвідомчих йому органів та ор
ганізацій (накази пов’язані з проходженням публічної служби), а також 
накази, дії чи бездіяльність посадових осіб міністерства, які порушують 
права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних
осіб можуть бути оскаржені в судах у порядку адміністративного судо
чинства.
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До центральних органів виконавчої влади, які покликані сприяти міні
стерствам та  Уряду в  реалізації їх політики  шляхом виконання функцій 
державного  управління функціонального  характеру, належать  державні 
комітети (державні служби). Таких комітетів (служб) налічується 24, вклю
чаючи сім органів, статус яких прирівнюється до державного комітету, а 
саме: Вища атестаційна комісія України, Національне космічне агентство 
України, Пенсійний фонд України, Головне контрольно-ревізійне управлін
ня України, Державне казначейство України, Державна служба автомобіль
них доріг України, Державна туристична адміністрація України.
Державні комітети мають міжвідомчий або надгалузевий характер, ко
ординує їх діяльність Кабінет Міністрів України через відповідних міністрів.
У межах своїх повноважень вони видають загальнообов’язкові норматив
но-правові акти, які можуть бути оскаржені в порядку адміністративного 
судочинства, а також можуть бути оскаржені дії чи бездіяльність посадо
вих осіб держкомітету, які порушують права, свободи та інтереси фізичних
осіб, права та інтереси юридичних осіб в судах у порядку адміністративно
го судочинства.
До центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом на
лежать органи, які мають особливі завдання та повноваження, визначені 
Конституцією та законодавством України. Такими органами є: Антимоно
польний комітет, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
Державна податкова адміністрація України, Державна судова адміністра
ція України, Служба  безпеки  України, Фонд державного  майна  України,
Адміністрація Державної прикордонної служби  України  та інші. Нині в 
Україні налічується 19 центральних органів виконавчої влади зі спеціаль
ним статусом.
Кабінет Міністрів  України відповідно  до  Указу Президента  України 
«Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р.
може утворювати урядові органи державного управління (департаменти,
служби, інспекції). До повноважень цих органів належать питання управ
ління окремими підгалузями або сферами діяльності, контрольно-наглядо
ві функції, регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних
і юридичних осіб. Таких органів утворено більше 30. Ці органи в межах
своїх повноважень видають  нормативно-правові акти, які  можуть  бути 
оскаржені в порядку адміністративного судочинства, а також можуть бу
ти оскаржені  дії чи  бездіяльність  посадових осіб (департаменту, служби,
інспекції), які порушують права, свободи та інтереси фізичних осіб, права 
та інтереси юридичних осіб.
До місцевих органів виконавчої влади належать обласні, районні, Київ
ська  та  Севастопольська  міські  державні адміністрації, а  також  місцеві 
(територіальні) органи центральних органів виконавчої влади. Відповідно 
до ст. 118 Конституції України очолює місцеву державну адміністрацію го
лова, який призначається Президентом України за поданням Прем’єр-мі
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ністра  України. Голова  несе відповідальність  за виконання делегованих
повноважень місцевого самоврядування (обласними, районними радами)
в обсягах і межах, передбачених Законом України «Про місцеве самовряду
вання в Україні».
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» на 
виконання актів  Президента  України, Кабінету Міністрів  України, міні
стерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делего
ваних повноважень голова місцевої державної адміністрації в межах своїх
повноважень видає розпорядження, а керівники самостійних відділів,
управлінь — накази.
Розпорядження голів  місцевих державних адміністрацій, що супере
чать Конституції та законам України, іншим актам законодавства Украї
ни, можуть бути скасовані Президентом України або головою місцевої дер
жавної адміністрації вищого рівня, а також можуть бути оскаржені до су
ду в порядку адміністративного судочинства.
Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної
місцевої державної адміністрації і якщо за недовіру висловилися дві тре
тини  депутатів від складу відповідної ради  Президент України  приймає
рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації. Таке рішен
ня може бути оскаржене до адміністративного суду.
Місцеві державні адміністрації діють у складі управлінь, відділів та ін
ших структурних підрозділів, перелік яких затверджений постановою Ка
бінету Міністрів  України  «Про  затвердження рекомендаційних переліків 
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій» від 1 серпня 2007 р. № 996. Управління, відділи  та інші 
структурні підрозділи місцевих адміністрацій здійснюють галузеві повно
важення щодо управління в галузі бюджету, фінансів та обліку, управління
майном, приватизацією тощо. Для реалізації цих повноважень місцеві дер
жавні адміністрації мають право давати обов’язкові для виконання розпо
рядження керівникам підприємств та установ, які можуть бути оскаржені 
в судовому порядку в разі порушення прав та інтересів цих підприємств 
чи установ.
Управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих адміністра
цій по горизонталі підпорядковані й підзвітні голові відповідної державної
адміністрації, а по вертикалі — органам виконавчої влади вищого рівня
(щодо управлінь, відділів обласної державної адміністрації) — відповідним
управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам обласної держав
ної адміністрації (щодо відділів інших структурних підрозділів районних
державних адміністрацій).
До суб’єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються
на всю територію України, рішення, дії чи бездіяльність яких можуть бути
оскаржені в порядку адміністративного судочинства, належать Національ
ний банк України, Центральна виборча комісія.
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Національний банк України видає нормативно-правові акти, які є обо
в’язковими для виконання органами державної влади, місцевого самовря
дування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм
власності, а також для фізичних осіб і можуть бути оскарженні в порядку
адміністративного судочинства.
Центральна виборча комісія є постійно діючим, незалежним, колегіаль
ним державним органом, який забезпечує організацію підготовки і прове
дення виборів Президента України, народних депутатів України, а також 
всеукраїнських референдумів. Рішення Центральної виборчої комісії під
лягають обов’язковому виконанню органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підпри
ємствами, установами, організаціями.
Порядок оскарження рішень Центральної виборчої комісії, дії чи безді
яльність голови або членів виборчої комісії визначається виборчим законо
давством та КАС України.
За спрямованістю своїх функцій і повноважень до суб’єктів владних
повноважень можна віднести Рахункову палату, Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, Раду національної безпеки і оборони Украї
ни, закордонні дипломатичні чи консульські представництва. Рішення, дії
чи бездіяльність цих органів можуть бути оскаржені в порядку адміністра
тивного судочинства.

Органи місцевого самоврядування
як суб’єкти владних повноважень
Стаття 7 Конституції України встановлює, що в Україні визнається і 
гарантується місцеве самоврядування. Відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» до органів місцевого самоврядування
належать: ради — представницькі органи місцевого самоврядування (сіль
ські, селищні, міські, районні, обласні та їх постійні комісії, утворені для
здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчих органів);
виконавчі органи (виконавчі комітети, відділи, управління) сільських, селищ
них, міських рад; сільські, селищні, міські голови. Стаття 5 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» визначає систему місцевого само
врядування, до якої відносить і органи самоорганізації населення. Закон
України  «Про органи самоорганізації населення» (від 11 липня 2001 р.
№ 2625‑111) визначає форми участі членів територіальних громад сіл, селищ,
районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого самоврядування.
Створення органу самоорганізації населення за територіальною озна
кою і поширення його компетенції на територію, яка визначається рішен
ням ради, що дала дозвіл на створення, визначає і назву органу самоорга
нізації населення, а саме: сільський, селищний комітет; будинковий, ву
личний, квартальний комітет; комітет мікрорайону; комітет району в
місті. Якщо власні повноваження органу самоорганізації населення чітко 
визначені в ст. 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення»
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і проблеми щодо їх використання майже немає, то щодо переліку повнова
жень делегованих відповідними радами органу самоорганізації населення,
на законодавчому рівні чітко не визначено, що викликає певні складності 
щодо  застосування Закону в  цій частині. При  цьому необхідно  мати  на 
увазі вимоги ч. 2 ст. 15 Закону України «Про органи самоорганізації насе
лення», яка передбачає обмеження щодо делегування відповідними рада
ми окремих повноважень органам самоорганізації населення. Не можуть 
бути делеговані органу самоорганізації населення повноваження, віднесе
ні ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до ви
ключної компетенції рад, а це — майже 53 види повноважень.
На виконання більшості своїх повноважень орган самоорганізації на
селення може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.
Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинно
му законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повнова
жень, зупиняються відповідною сільською, селищною, міською, районною
у місті (у разі її створення) радою з одночасним зверненням до суду про 
скасування такого рішення, а рішення, дії чи бездіяльність органу самоор
ганізації населення та їх членів можуть бути оскаржені до відповідної ра
ди або до суду. Контроль за законністю прийнятих рішень органом само
організації населення може здійснювати рада, яка утворила орган самоор
ганізації населення.
Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції видають 
рішення або  розпорядження, а  також  несуть відповідальність  за  дії або 
бездіяльність у межах власної чи делегованої компетенції.
Рішення ради, виконавчого комітету відповідної ради, розпорядження
сільського, селищного, міського голови, накази керівників відділів та управ
лінь, а також дії чи бездіяльність голови обласної, районної ради, сільсько
го, селищного, міського голови в разі порушення прав, свобод та інтересів 
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб можуть бути оскаржені 
в порядку, визначеному КАС України.

Посадові і службові особи органів
державної влади та органів місцевого самоврядування
як суб’єкти владних повноважень
Визначення терміна «посадова особа» міститься у законах України «Про 
державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Посадовими особами відповідно до Закону України «Про державну служ
бу» вважаються керівники  та  заступники керівників  державних органів 
та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нор
мативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та кон
сультативно-дорадчих функцій.
Статтею 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самовряду
вання» визначено, що посадовою особою органу місцевого самоврядуван
ня є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має посадові 
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повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консульта
тивно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого 
бюджету.
Таким чином, визначальним критерієм належності до категорії посадо
вих осіб є здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорад
чих функцій, результатом здійснення яких може  бути  як вчинення пев
них дій, так і  бездіяльність. Для реалізації зазначених функцій  посадові 
особи наділені правом у межах наданих їм повноважень приймати рішен
ня, обов’язкові для фізичних і юридичних осіб, у тому числі тих, які їм не 
підпорядковані.
Необхідно враховувати, що статус  посадових осіб органів  державної
влади визначений Законом «Про державну службу» та спеціальними зако
нами про державні органи, а посадових осіб органів місцевого самовряду
вання — законами «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве са
моврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядуван
ня» та ін.
Службова особа постійно чи тимчасово здійснює функції представника 
органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, або обіймає
у цих органах посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господарських обов’язків і не належить до керівників,
заступників керівника органу влади чи місцевого самоврядування. У зако
нодавстві України та діловій практиці термін «службова особа» досить час
то ідентифікується з терміном «посадова особа». В Конституції (статті 40, 42,
55, 56), Законі «Про державну службу» та в деяких інших правових актах
вживається термін «службова особа» поряд із терміном «посадова особа».
Службова особа завжди наділена певним обсягом повноважень і в їх
межах має право вчиняти дії, що породжують, змінюють або припиняють 
конкретні правовідносини (наприклад право найму і звільнення працівни
ків реалізують на виконання рішення посадової особи, застосування адмі
ністративних чи дисциплінарних стягнень та ін.). Службові особи можуть 
застосовувати до виконавців заходи впливу організаційного чи виховного 
характеру, а в необхідних випадках — і примусу; мають право здійснюва
ти контроль чи нагляд за виконанням і дотриманням законів та інших пра
вових актів.
Рішення, дії чи бездіяльність посадових і службових осіб органів дер
жавної влади та органів місцевого самоврядування, прийняті (вчинені) з
порушенням прав, свобод та інтересів  фізичних осіб, прав  та інтересів 
юридичних осіб, можуть бути оскаржені в порядку адміністративного су
дочинства.

Предмет оскарження
Суб’єкти владних повноважень при здійсненні владних управлінських
функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих
повноважень, приймають рішення, здійснюють дії чи бездіяльність. Пред
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метом оскарження до адміністративного суду можуть бути рішення, дії чи 
бездіяльність суб’єктів владних повноважень.
До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які норматив
ні чи індивідуальні правові акти суб’єктів владних повноважень з мотивів 
їх незаконності чи невідповідності правовому акту вищої юридичної сили,
крім випадків, коли щодо таких актів Конституцією чи законами України 
передбачено інший порядок судового провадження.
До нормативно-правових актів належать  рішення суб’єктів владних
повноважень, дія яких поширюється на  невизначене коло  фізичних чи 
юридичних осіб і які призначені для неодноразового застосування. До таких
нормативно-правових актів належать: постанови Верховної Ради України,
укази та розпорядження Президента України, постанови та розпоряджен
ня Кабінету Міністрів України, постанови Верховної Ради Автономної Рес
публіки Крим, акти міністерства чи іншого центрального органу виконавчої
влади, Національного банку України, місцевих державних адміністрацій,
органів  місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта владних повнова
жень, повноваження якого поширюються на всю територію України або 
її частину, а також на невизначене коло осіб.
До правових актів індивідуальної дії належать рішення суб’єкта влад
них повноважень, які поширюються на конкретних фізичних чи юридич
них осіб і є актами одноразового застосування норм права. Такими акта
ми можуть бути рішення щодо проходження публічної служби (прийняття
на роботу, притягнення до дисциплінарної відповідальності, звільнення
з посади), призначення пенсії, рішення податкових органів тощо, а та
кож рішення органів місцевого самоврядування, органів виконавчої вла
ди, їх посадової чи службової особи, якими порушуються права, свободи 
та інтереси фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових від
носин.
Суб’єкт владних повноважень, здійснюючи владні повноваження, сво
їми діями може впливати на права, свободи та інтереси фізичних і юри
дичних осіб. Його активна поведінка (дія) або пасивна (бездіяльність) може 
впливати на реалізацію прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних
осіб, а отже, може бути оскаржена в порядку адміністративного судочин
ства.
Згідно зі ст. 19 Конституції органи державної влади та органи місцево
го самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та зако
нами України. Керуючись цією нормою при розгляді справ щодо оскаржен
ня діянь (рішень, дій чи бездіяльності) суб’єктів владних повноважень не
обхідно з’ясовувати деякі питання, зокрема: чи були ті чи інші рішення,
дії чи бездіяльність прийняті (вчинені) при здійсненні владних управлінсь
ких функцій. До владних управлінських функцій суб’єктів владних повно
важень необхідно віднести: прийняття нормативно-правових актів, право
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вих актів індивідуальної дії, здійснення дій чи бездіяльність у сфері регу
лювання публічно-правових відносин, надання адміністративних послуг,
здійснення контролю.
Владні управлінські функції насамперед притаманні органам виконав
чої влади та органам місцевого самоврядування. Владні управлінські функ
ції може  здійснювати і  Верховна  Рада  України  при  прийнятті  постанов 
щодо встановлення, зміни меж районів і міст, погодження питань, пов’я
заних з вилученням (викупом) особливо цінних земель тощо. До владних
управлінських функцій належать функції, які здійснюються Президентом
України  (крім політичних), органами  прокуратури, судами  (у випадках
здійснення повноважень поза межами процесу), а також органами влади 
Автономної Республіки Крим.
Суб’єкт владних повноважень може делегувати частину своїх повно
важень іншому суб’єкту владних повноважень  на  підставі  закону, який 
надає таке право. На виконання делегованих повноважень суб’єкт влад
них повноважень  приймає рішення або вчиняє відповідні  дії, які кон
тролюються суб’єктом владних повноважень, що делегував такі повнова
ження.
Конституція (ст. 138) передбачає делегування законами України повно
важень  Автономній  Республіці  Крим, а  також  делегування повноважень 
районними чи обласними радами відповідним місцевим державним адмі
ністраціям (статті 118, 119 Конституції). Статтею 44 Конституції Автоном
ної Республіки Крим, затвердженої Законом України від 23 грудня 1998 р.,
встановлено, що органам місцевого самоврядування може  делегуватися
виконання окремих повноважень Автономної Республіки Крим погодже
ними рішеннями Верховної Ради АРК та органами місцевого самовряду
вання.
Законом «Про  місцеве самоврядування в  Україні» передбачено вико
нання органами місцевого самоврядування окремих повноважень органів 
виконавчої влади, а окремі свої повноваження вони  можуть  делегувати 
відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних,
обласних рад.
При розгляді таких справ суди з’ясовують, чи відповідають рішення,
прийняті суб’єктом владних повноважень, а також дії, вчинені суб’єктом
владних повноважень на виконання делегованих повноважень, чинному за
конодавству. При цьому необхідно мати на увазі, що делегування повнова
жень можливе на визначений термін або без зазначення строку. Із закін
ченням строку, на який делегувалися повноваження, автоматично втрача
ють силу рішення про делегування цих повноважень.
Делеговані повноваження можуть бути відкликані суб’єктом владних
повноважень, який їх делегував. Ці обставини перевіряються судами при 
розгляді адміністративних справ  щодо оскарження рішень, дій суб’єкта 
владних повноважень на виконання делегованих повноважень.
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Критерії оцінки рішень, дій чи бездіяльності
суб’єктів владних повноважень
На сьогодні процедура прийняття рішень, здійснення дій чи бездіяль
ність суб’єктів владних повноважень чинним законодавством не визначе
на, а тому існує небезпека їх втручання при здійсненні ними цих повнова
жень у сферу діяльності фізичних та юридичних осіб. До прийняття відпо
відного  закону щодо  регулювання адміністративних процедур критерії
оцінки рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень викла
дені в ч. 3 ст. 2 КАС. Саме ці критерії дають можливість фізичній чи юри
дичній особі сформувати  уявлення про  правову природу рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єкта владних повноважень, а судам перевіряти та оціню
вати їх при прийнятті своїх рішень.
Для оцінювання рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повно
важень суди повинні перевіряти, чи прийняті (вчинені) вони:
— на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон
ституцією та законами України. Цей критерій ґрунтується на ст. 19 Кон
ституції, яка передбачає обов’язок органів державної влади, органів міс
цевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в ме
жах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України.
Виходячи із цих положень закону, суб’єкти владних повноважень по
винні бути утворені відповідно до чинного законодавства і діяти на вико
нання закону, приймати рішення, вчиняти дії у межах своїх повноважень,
а також і таких, які не передбачені законом, але безпосередньо виплива
ють із положень закону і є необхідними для реалізації своїх функцій з до
триманням встановленої законом процедури прийняття рішення;
— з використанням повноваження, з якою метою це повноваження на
дане. Рішення, дія суб’єкта владних повноважень повинні бути спрямова
ні на досягнення належної мети. З’ясування мети повноваження та цілей 
закону можливе через ознайомлення із пояснювальною запискою до відпо
відного законопроекту та стенограмою його обговорення. Якщо рішення
прийняте в межах повноважень, але для досягнення результатів, які не від
повідають повноваженням суб’єкта владних повноважень, таке рішення по
винно бути визнане протиправним;
— обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають зна
чення для прийняття рішення (вчинення дії). Суб’єкт владних повнова
жень при прийнятті рішення чи вчиненні дій враховує ті обставини, на які 
вказує закон, а також враховує ті обставини, що мають значення у кон
кретній ситуації, уникаючи прийняття невмотивованих рішень, дій;
— безсторонньо (неупереджено). Приймаючи  рішення, вчиняючи  дії,
суб’єкт владних повноважень повинен робити це як незаінтересована сто
рона, поводитися неупереджено, діяти, виходячи із завдань, визначених
законом;
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— добросовісно. При  реалізації владних повноважень суб’єкт владних
повноважень повинен діяти добросовісно для досягнення поставлених ці
лей і справедливих результатів, без корисливих прагнень досягти вигод чи 
переваг у результаті прийняття рішень та вчинення дій;
— розсудливо. Дія суб’єкта владних повноважень розсудлива тоді, коли 
вона відповідає здоровому глузду та обов’язкам, покладеним на нього за
коном, а також загальноприйнятим моральним стандартам;
— з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи не
справедливій дискримінації. Відповідно до цього критерію суб’єкт владних
повноважень при прийнятті рішень, дій повинен забезпечити рівне став
лення до осіб під час прийняття рішення або вчинення дії за однакових
обставин;
— пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будьякими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і
цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія). Дотримання цьо
го критерію суб’єктами владних повноважень особливо важливо при прий
нятті рішень або вжитті заходів, які матимуть вплив на права, свободи та 
інтереси особи, маючи на меті досягнення балансу між публічним інтере
сом та індивідуальним інтересом особи, а також між цілями та засобами 
їх досягнення;
— з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішен
ня. Суб’єкт владних повноважень, приймаючи рішення або дії, які вплива
ють на права, свободи та інтереси особи, здійснює ці повноваження глас
но із забезпеченням доступу до інформації особі, стосовно якої прийняте 
рішення чи здійснені дії про надання адміністративних послуг;
— своєчасно, тобто протягом розумного строку. Цей критерій вима
гає від суб’єктів владних повноважень при прийнятті рішень, вчиненні дій 
дотримуватися визначених у нормативно-правових актах часових рамок,
а також приймати рішення або вчиняти дії в межах строків без невиправ
даного зволікання.
Оцінюючи  рішення, дії чи  бездіяльність суб’єктів владних повнова
жень, їх посадових і службових осіб через призму вищезазначених крите
ріїв, суди, в разі виявлення порушень хоча б одного із цих критеріїв і за 
умови порушення прав, свобод та інтересів позивача, мають всі підстави 
для задоволення відповідних адміністративних позовів.

Деякі особливості розгляду справ
щодо оскарження діянь (рішень, дій чи бездіяльності)
суб’єктів владних повноважень
Виходячи із завдань адміністративного судочинства щодо захисту прав,
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері 
публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших
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суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі за
конодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, суб’єк
ту владних повноважень, за ідеєю, відведена роль відповідача.
До особливостей розгляду адміністративної справи, де відповідачем є
суб’єкт владних повноважень, необхідно віднести те, що суд може вийти 
за  межі  позовних вимог у разі, якщо  це  необхідно  для повного  захисту
прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони про
сять, а також для з’ясування всіх обставин у справі може витребувати до
кази з власної ініціативи (ст. 11 КАС України).
В адміністративних справах про визнання протиправними рішень, дій 
або бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок доведення пра
вомірності свого рішення чи своєї дії покладається на відповідача, якщо 
він заперечує проти адміністративного позову. Обставини, визнані судом
загальновідомими, не потребують доведення (ст. 71 КАС).
Сам факт звернення з адміністративним позовом до суду, а також від
криття провадження у справі не припиняє дії оскаржуваного рішення су
б’єкта владних повноважень. Однак суд може призупинити дію такого рі
шення або окремих його положень. Таке клопотання розглядається не піз
ніше  наступного  дня після його отримання. Відповідна  ухвала  негайно 
надсилається суб’єкту владних повноважень і є обов’язковою для виконан
ня. Оскарження такої ухвали суду не зупиняє її виконання (ст. 117 КАС).
При проведенні в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-,
звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслю
вання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підста
ві  ухвали суду за  наявності  згоди  на  це осіб, які  беруть  участь  у справі,
крім тих, які є суб’єктами владних повноважень (ст. 12 КАС).
Особи, які беруть участь у справі та не володіють або недостатньо во
лодіють  державною мовою (а  це  можуть  бути  тільки  позивачі, тому що 
відповідачами  є суб’єкти владних повноважень і володіння державною
мовою є необхідною умовою прийняття на службу), мають право користу
ватися рідною мовою або мовою, якою вони володіють. У такому випадку
послуги  перекладача  необхідні суб’єкту владних повноважень  та суду
(ст. 15 КАС).
Якщо судове рішення прийняте на користь сторони, котра не є суб’єк
том владних повноважень, суд присуджує виплату всіх її документально 
підтверджених судових витрат із Державного бюджету України або місце
вого бюджету (якщо відповідачем був орган місцевого самоврядування).
Визначаючи територіальну підсудність адміністративних справ КАС
передбачає право вирішення спорів окружним адміністративним судом,
територіальна юрисдикція якого поширюється на м. Київ, щодо оскаржен
ня постанов Верховної Ради України, указів та розпоряджень Президента 
України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, міністер
ства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного бан
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ку України чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого 
поширюються на всю територію України, а також адміністративні справи,
відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представ
ництво України, їх посадова чи службова особа.
За вибором позивача розглядуються і вирішуються справи  місцевим
загальним судом як адміністративним судом або окружним судом щодо 
оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих
органів виконавчої влади.
КАС передбачає особливості розгляду окремих категорій адміністра
тивних справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів влад
них повноважень у справах щодо оскарження нормативно-правових ак
тів; щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої
служби; щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що обмежують реа
лізацію права на мирні зібрання, а також спори з приводу прийняття грома
дян на публічну службу, її проходження та звільнення з публічної служби.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Розкрийте суть поняття суб’єкта владних повноважень.
2. Назвіть види суб’єктів владних повноважень.
3. Назвіть види органів державної влади.
4. Назвіть види органів місцевого самоврядування.
5. Які ви знаєте критерії оцінки рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів влад
них повноважень?
6. Які особливості розгляду справ щодо оскарження діянь (рішень, дій чи 
бездіяльності) суб’єктів владних повноважень?

Глава 2
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ
У СПРАВАХ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Актуальність  законодавчої регламентації процедури  перевірки судом
нормативно-правового акта (далі — НПА) на відповідність закону або пра
вовому акту (далі — ПА) вищої юридичної сили є обумовленою, передовсім,
специфікою самого предмета спору — НПА, який стосується прав та обо
в’язків значного кола осіб. Окрім цього, слід враховувати й відсутність до
тепер відповідного закону про НПА, регулювання процедур стосовно прий
няття рішень суб’єктами владних повноважень — відповідачами, значним
масивом спеціальних законів, а  також  регламентацію широкого  масиву
відносин на рівні підзаконних актів. Ця обставина може спричинити ви
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никнення певних складностей при розгляді на практиці справ цієї катего
рії. Нагадаємо, що від початку 90-х років минулого століття у середовищі 
юристів та політиків постійно тривала дискусія стосовно того: чи має бу
ти ухвалений єдиний законодавчий акт, що регулюватиме відповідні від
носини стосовно НПА усіх видів, або повинні бути прийняті окремо, умов
но кажучи, «закон про закони» та «закон про підзаконні нормативно-пра
вові акти». При цьому висловлювались обґрунтовані думки щодо переваг
та недоліків тієї чи іншої моделі. Аналіз законопроектів, які були та є зареєст
рованими  у парламенті, відповідно, попереднього  та  нинішнього скли
кань, приводить до висновку про вибір першого варіанту, а саме: прийнят
тя єдиного закону про НПА. Останнім часом у парламенті спостерігалася
певна активність в обговоренні відповідних законопроектів. У результаті 
у жовтні 2008 р. Верховна Рада України прийняла в цілому закон (реєст
раційний номер — № 1343‑1, суб’єкт законодавчої ініціативи — народний 
депутат України О. Лавринович). Проте Президент України застосував пра
во вето та повернув закон до парламенту зі своїми пропозиціями. Отже,
«віз і нині там».
Враховуючи відсутність відповідного  закону при  розгляді спорів  цієї
категорії суди керуються, передовсім, Конституцією і законами України,
а також відповідними підзаконними актами. Водночас при розгляді спо
рів щодо оскарження НПА адміністративні суди мають також враховува
ти правові позиції Конституційного Суду України, які сформульовані у рі
шеннях цього органу, оскільки згідно з приписом ч. 7 ст. 9 КАС України у
разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд засто
совує закон, який регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за 
відсутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і за
гальних засад права (аналогія права). Слід підкреслити також, що позиції
Конституційного Суду України враховуються, зокрема, Верховним Судом
України при перегляді адміністративних справ у порядку виняткового про
вадження.

Нормативно-правовий акт
як предмет спору
Для з’ясування змісту терміна «нормативно-правовий акт» звернімось 
до напрацювань теоретиків права та результатів судової практики. Зокре
ма у Рішенні Конституційного Суду України від 27 грудня 2001 р. у спра
ві про укази Президії Верховної Ради України щодо Компартії України, за
реєстрованої 22 липня 1991 року, вказується, що ознаками нормативності 
правових актів є невизначеність дії у часі та неодноразовість їх застосу

Смокович М., Кальченко С. Дослідження особливостей провадження у справах
щодо оскарження нормативно-правових актів / М. Смокович, С. Кальченко // Вісник 
Вищого адміністративного суду України. — 2008. — № 2. — С. 16—36.

Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга 
судді / за заг. ред. О. М. Пасенюка. — К. : Істина, 2007. — С. 289—299.
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вання. У свою чергу, теорія права виходить з того, що НПА є офіційним
актом-волевиявленням (рішенням) уповноважених суб’єктів права, який 
встановлює (змінює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспіль
них відносин. НПА містить норми права загального характеру, поширю
ється на невизначене коло суб’єктів та має тривале застосування у часі.
Ці ознаки, власне, й відрізняють НПА від правового акта індивідуальної
дії (далі — ПАІД). При цьому вважається, що ПАІД стосується конкретної
особи (осіб) або вирішення конкретної юридичної справи і має індивіду
альну спрямованість. Слід зазначити, що у деяких рішеннях вищих судів 
також представлені позиції стосовно ознак НПА. Можна, наприклад, вка
зати на постанову Верховного Суду України від 14 серпня 2007 р. у спра
ві за позовом ТОВ «А.» до Східної регіональної митниці про визнання не
дійсним рішення про визначення коду товару та  зобов’язання провести 
його митне оформлення. У цьому судовому рішенні вказується таке:
«Нормативно-правовий акт — це офіційний письмовий документ, який 
породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи ін
ших суспільних відносин і має обов’язковий характер для їх суб’єктів.
Правовий акт індивідуальної дії породжує права й обов’язки тільки в 
того суб’єкта  (чи визначеного  цим актом певного кола суб’єктів), якому
(яким) його адресовано».
Законодавчі  особливості провадження у справах щодо оскарження
НПА передбачені, головним чином, положеннями ст. 171 КАС. Причому в 
порядку застосування правил цієї статті розглядаються лише спори щодо 
оскарження НПА, а справи стосовно оскарження ПАІД повинні вирішува
тись згідно з іншими нормами процесуального закону. Враховуючи наве
дене, при розгляді спорів згідно зі ст. 171 КАС суди перевірять, чи дійсно 
предметом спору є саме НПА, а не ПАІД, адже однакові за формою ПА мо
жуть бути за іншими ознаками як НПА, так і ПАІД. Відповідна перевірка 
здійснюється суддею при вирішенні питання щодо відкриття проваджен
ня у справі, оскільки за певних обставин може виявитись, що справа вза
галі не є підсудною цьому судові через порушення, наприклад, вимог пред
метної підсудності.
Деякі фахівці висловлюють думки про виникнення на практиці склад
ностей у визначенні того: чи є оскаржуваний акт відповідного суб’єкта саме 
НПА або ПАІД, оскільки однакові а формою ПА можуть мати різну юридич
ну природу. Стосовно актів окремих суб’єктів зазначене питання вирішу
ється доволі нескладно. Зокрема положення частин 2 та 3 ст. 52 Закону
України «Про Кабінет Міністрів України» чітко встановлюють: акти норма

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підруч. / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. — Х. :
Консум, 2006. — С. 312—315.

Євстигнєєв А. Оскарження актів органів держави та місцевого самоврядування
за кодексом адміністративного судочинства України / А. Євстигнєєв // Юридичний 
журнал. — 2006. — № 12 (54). — С. 31—33.
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тивного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів Украї
ни, а акти з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань — у фор
мі розпоряджень. На жаль, стосовно ПА інших владних суб’єктів ситуація
може бути кардинально відмінною. Наприклад, указ Президента України 
про призначення певної особи головою обласної державної адміністрації
є, безперечно, ПАІД. Водночас, Указ Президента України від 18.11.2008 р.
№ 1050/2008 «Про внесення змін до Положення про Національну тристо
ронню соціально-економічну раду» є саме НПА. Аналогічним чином поста
нови Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть бути за своєю
юридичною природою НПА та ПАІД.
Як зазначалося вище, відмежування предмета спору — НПА від ПАІД,
має не просто суто теоретичне, а суттєве практичне значення не лише сто
совно розгляду справ у порядку саме ст. 171 КАС та застосуванні відповід
них особливостей  процесуального  закону, а  також  при вирішенні інших
питань: стосовно територіальної підсудності (частини 2 або 3 ст. 19 КАС),
складу суду (ст. 24 КАС) тощо. Між іншим, цей аспект можна продемон
струвати прикладами деяких звернень заінтересованих осіб до Окружного 
адміністративного суду м. Києва згідно з правилом ч. 2 ст. 18 КАС у поряд
ку оскарження, на їхню власну думку, НПА міністерства. Проте Окружний 
адміністративний суд міста Києва встановив, що предметом позову є ПАІД,
а через це позовна заява подана з порушенням вимог територіальної під
судності.
Теорія права виходить із того, що необхідними ознаками НПА є, зокрема:
• повноваження відповідного органу (посадової особи) приймати НПА;
• встановлення НПА нових норм права або зміна (скасування) чинних
норм;
• встановлені процедури обговорення та прийняття НПА;
• письмова  форма акта-документа  та  наявність відповідних рекві
зитів:
• вид НПА;
• найменування органу, який прийняв НПА;
• дата ухвалення та номер НПА;
• відомості про посадову особу, яка підписала НПА;
• реєстрація та офіційна публікація НПА;
• набрання чинності НПА.
Як уже зазначалося, за умови відсутності спеціального закону про НПА
значний  масив відносин, у тому числі  — щодо  порядку реєстрації НПА,
регулюється відповідними підзаконними актами. Утім дослідження вказа
них актів системно з положеннями пунктів 1 та 2 ч. 1 ст. 171 КАС свід
чить про те, що державній реєстрації та занесенню до Єдиного державно
го реєстру нормативно-правових актів підлягають не усі НПА, які можуть 
бути оскаржені до адміністративного суду в порядку ст. 171 КАС. Навіть 
більше того, у деяких публікаціях автори вказують на непоодинокі випад
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ки, коли НПА взагалі не подаються до органів Міністерства юстиції Украї
ни для проведення державної реєстрації.
Результати дослідження усього нормативного механізму, що регламен
тує процедуру оскарження НПА, розгляду та вирішення спору найбільш
ефективно  можна  представити в аспекті  окремих складових елементів.
Розпочнемо з питання щодо можливих позивачів у таких спорах.

Позивачі
Частина 2 ст. 171 КАС передбачає, що право оскаржити НПА мають 
особи, щодо яких його застосовано, а також особи, що є суб’єктами право
відносин, у яких буде застосовано цей акт. З формулювання цієї норми,
а також з урахуванням ознаки загального характеру положень НПА дійде
мо певних висновків.
• Перелік можливих позивачів у цій категорії справ не є вичерпним.
• Звернутись із адміністративним позовом щодо НПА можуть ті суб’єк
ти, прав та обов’язків яких цей акт стосується при пред’явленні позову, а 
також ті особи, прав та обов’язків яких відповідний НПА стосуватиметься
у подальшому (наприклад у випадку набрання чинності відповідним НПА
у певний термін).
• З урахуванням положень ч. 1 ст. 2, п. 8 ч. 1 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 17,
ч. 2 ст. 50 та ч. 1 ст. 104 КАС, позивачами у цій категорії спорів можуть 
бути як фізичні особи, які набули адміністративної процесуальної право
суб’єктності (ст. 48 КАС), так і юридичні особи.
Водночас необхідно підкреслити відмінність у регламентації спеціаль
ного кола позивачів, що обумовлена правилами ч. 2 ст. 171 КАС, від за
гальних правил ч. 1 ст. 104 КАС стосовно права на звернення до адміні
стративного суду з позовом особи, яка вважає, що порушено її права, сво
боди чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. При цьому важливо 
відзначити також ту обставину, що законодавець у ч. 2 ст. 171 КАС вжи
ває такі формулювання:
• «особа, щодо якої застосовано НПА», а не «особа, що якої може бути 
застосовано НПА»;
• «є суб’єктом правовідносин», а не «може бути суб’єктом правовідносин».
На нашу думку, ці особливості мають бути враховані у практичній ді
яльності, адже навіть за умови загального характеру НПА та поширення
його дії на невизначене коло осіб, при розгляді цієї категорії справ суд обо
в’язково встановлює: чи є позивач суб’єктом тих суспільних відносин, які 
регулюються відповідним НПА, або чи є позивач суб’єктом правовідносин,
які у подальшому регламентуватимуться цим НПА. Наприклад, у разі звер
ненням до адміністративного суду з позовом щодо НПА, який регламентує
відповідні відносини стосовно  фізичних осіб—суб’єктів  підприємницької
Клочай Н. Деякі аспекти визнання нормативно-правових актів недійсними / Н. Кло
чай // Юридичний журнал. — 2005. — № 10.
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діяльності, дорослої повнолітньої людини, яка не має такого статусу, хоча 
може його набути у подальшому, у задоволенні позову має бути відмовле
но. Таким чином, позивач  повинен довести  факт застосування до  нього 
оскаржуваного НПА або те, що він є суб’єктом відповідних правовідносин,
на які поширюється дія цього акта. Норми ч. 2 ст. 171 КАС можуть бути 
підставами  для відмови  у задоволенні  позову, якщо суд встановить, що 
оскаржуваний НПА до особи не застосовується і вона не перебуває у від
носинах, до яких цей акт може бути застосовано. У такому разі суд не про
водить перевірку НПА на предмет його законності чи відповідності ПА ви
щої юридичної сили. Таку рекомендацію представлено у п. 21 постанови 
Пленуму Вищого адміністративного суду України від 6 березня 2008 р.
№ 2 «Про практику застосування адміністративними судами окремих по
ложень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду
адміністративних справ» (далі — Постанова № 2/08).
Дослідження аспекту належних відповідачів у справах цієї категорії до
цільно представити у комплексі з особливостями предмета спору, оскіль
ки завжди ці питання є пов’язаними у такий спосіб: чиє рішення оскаржу
ється?

Відповідачі
та предмет спору
Положення пунктів 1 та 2 ч. 1 ст. 171 КАС визначають можливе коло 
відповідачів та предмет адміністративного спору, зокрема:
• Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів Украї
ни, Верховна Рада Автономної Республіки Крим — у справах щодо закон
ності (крім конституційності) нормативно-правових актів цих органів;
• міністерства, інші  центральні органи виконавчої влади, Рада  міні
стрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи 
місцевого самоврядування, інші суб’єкти владних повноважень — у спра
вах стосовно законності та відповідності правовим актам вищої юридич
ної сили нормативно-правових актів цих органів.
На наше переконання, потрібно погодитись із позицією тих фахівців,
на думку яких поняття законності необхідно розуміти ширше, ніж лише 
відповідність закону, і таким, яке охоплює також відповідність міжнарод
ному договору, згода  на обов’язковість  якого  надана  Верховною Радою
України. Більше того, далі ми дійдемо висновку, що при вирішенні спорів 
стосовно НПА тих суб’єктів, перелік яких передбачений п. 2 ч. 1 ст. 171
КАС, адміністративний суд перевіряє оскаржуваний акт також на відпові
дність Конституції.
У практичній діяльності судів особливої уваги потребує з’ясування на
лежного предмета спору при розгляді адміністративних справ у порядку
Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посіб. /
за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. — К. : Старий світ, 2006. — С. 387—390.
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застосування п. 1 ч. 1 ст. 171 КАС, а саме: чи оскаржується законність 
НПА, що входить  до компетенції адміністративного суду; чи  предметом
спору є конституційність НПА відповідних суб’єктів, перевірка якої є ви
ключним повноваженням Конституційного Суду України. При вирішенні 
цього питання передовсім слід враховувати правову позицію Конституцій
ного Суду України, яка сформульована у Рішенні від 27 березня 2002 р.
за підсумками розгляду справи щодо актів про обрання/призначення суд
дів на посади та про звільнення їх з посад. У цьому Рішенні зазначено, що 
за зверненням суб’єкта права на конституційне подання акти Верховної
Ради України та Президента України про обрання/призначення суддів на 
посади та про звільнення їх з посад підлягають розгляду Конституційним
Судом України на відповідність Конституції (конституційності) за їх юри
дичним змістом та  щодо  додержання встановленої Основним Законом
України процедури їх розгляду, ухвалення чи набрання ними чинності (на
явність конституційних повноважень, конституційних умов, підстав обран
ня/призначення на посаду, звільнення з посади тощо). Не менш важливим
є врахування правової позиції Конституційного Суду України, яка пред
ставлена у Рішенні від 7 травня 2002 р. у справі щодо підвідомчості актів 
про призначення або звільнення посадових осіб. Зокрема вказується, що 
постанови парламенту, укази та розпорядження Президента України є під
законними актами, тобто такими, що приймаються на основі та на вико
нання Конституції і законів та мають відповідати їм. Тому ці акти можуть 
перевірятися на відповідність не тільки Конституції, а й законам України.
При цьому перевірка законності зазначених актів є функцією судів загаль
ної юрисдикції.
Незважаючи на ту обставину, що наведений висновок Конституційно
го Суду України безпосередньо стосується правових актів Президента та 
Верховної Ради України індивідуальної дії сформульована правова пози
ція рівною мірою може бути взята до уваги при розгляді спорів щодо оскар
ження НПА глави держави та парламенту. З урахуванням наведених пра
вових позицій Конституційного Суду України перевірка адміністративни
ми судами НПА на законність та відповідність ПА вищої юридичної має
здійснюватись так само за юридичним змістом НПА та стосовно встанов
леної законом (ПА вищої юридичної сили) процедури розгляду, експертизи,
ухвалення/прийняття, оприлюднення, набрання чинності НПА, у тому чи
слі: наявністю повноважень відповідача  на  прийняття/ухвалення НПА,
які встановлені  Конституцією, законом України або  підзаконним актом;
умовами та підставами ухвалення/прийняття НПА. Вказаний підхід пов
ною мірою вкладається у загальні рамки принципу законності, що визна
чений ч. 2 ст. 19 Основного Закону держави: органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти ли
ше на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Консти
туцією та законами України.
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При розгляді адміністративних справ щодо оскарження НПА врахову
ються також ті правові висновки Конституційного Суду України, що сто
суються дослідження усього комплексу питань  нормотворчої діяльності 
Верховної Ради України. Представлені позиції можуть бути ефективно за
стосовані в  процесі вирішення судом спору щодо оскарження НПА, що 
приймаються, передовсім, колегіальними органами, а також для цілей на
лежного визначення предмета відповідного спору. Зокрема варто врахову
вати такі рішення єдиного органу конституційної юрисдикції:
• від 3 жовтня 1997 р. у справі  про  набуття чинності  Конституцією
України;
• від 7 липня 1998 р. у справі щодо порядку голосування та повторно
го розгляду законів Верховною Радою України;
• від 3 грудня 1998 р. у справі про утворення фракцій у Верховній Ра
ді України;
• від 12 липня 2000 р. у справі про ратифікацію Хартії про мови;
• від 14 жовтня 2003 р. у справі про направлення запиту до Президен
та України;
• від 1 квітня 2008 р. у справі про Регламент Верховної Ради України;
• від 18 вересня 2008 р. у справі щодо відповідності Конституції Украї
ни (конституційності) ст. 3 Закону України «Про затвердження Конститу
ції Автономної Республіки Крим».
Узагальнення позицій, сформульованих у цих рішеннях, та  їх певна 
екстраполяція стосовно  процедури  прийняття НПА іншим колегіальним
органом дозволяє дійти певних висновків.
1. Конкретна сфера суспільних відносин не  може  бути врегульова
на однопредметними НПА однакової сили, які за змістом суперечать один
одному.
На жаль, цей аспект є вже традиційним «головним болем» для усієї си
стеми законодавства України. Наприклад, відповідно до положення ч. 1
ст. 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» відповідні осо
би мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету
Україні (далі — АМКУ) повністю або частково до господарського суду. Вод
ночас, системний аналіз можливого  предмета  позову цієї категорії свід
чить про те, що подібний спір є публічно-правовим спором, який має роз
глядатись адміністративним судом за правилами КАС. Саме такої позиції
дотримується Верховний  Суд України. Зокрема  у постанові  Верховного 
Суду України від 20 листопада 2007 р. у справі за позовом ЗАТ «А.» до Лу
ганського обласного територіального відділення вказується, по-перше, що 
АМКУ відповідає ознакам суб’єкта владних повноважень у розумінні поло
жень ст. 3 КАС. На думку Верховного Суду України, зазначений вище За
Кальченко С. Окремі аспекти нормотворчої діяльності Верховної Ради України /
С. Кальченко // Юридичний журнал. — 2007. — № 1.
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кон є спеціальним у галузі захисту економічної конкуренції та загальним —
при визначенні суб’єктом господарювання порядку захисту у суді  прав,
порушених органами АМКУ. Таким чином, юрисдикція адміністративних
судів поширюється на справи за позовами на акти АМКУ як суб’єкта влад
них повноважень. Водночас змушені визнати, що з точки зору необхіднос
ті забезпечення законодавчої регламентації розмежування компетенції різ
них спеціалізованих судів, досліджена ситуація є абсолютно неприйнятною,
оскільки створюється підґрунтя неоднакового застосування норм права і,
як наслідок — порушення принципу юридичної визначеності як невід’єм
ної складової принципу верховенства права. Як приклад, слід також навес
ти позицію найвищого судового органу в іншій справі, що так само повин
на враховуватись за умови виникнення відповідних обставин. Зокрема у
постанові Верховного Суду України від 1 квітня 2008 р. у справі за позо
вом ТОВ «М.П.» до Державної податкової інспекції у Лутугинському райо
ні Луганської області підкреслено, що Конституція України не встановлює
пріоритету застосування того чи іншого закону, в тому числі залежно від
предмета правового регулювання. Немає також закону України, який би 
регулював  питання подолання колізії норм законів, що  мають однакову
юридичну силу. Водночас  Верховний  Суд України  послався на  позицію
Конституційного Суду України у справі про набуття чинності Конституцією
України та нагадав, що звичайною є практика, коли наступний у часі акт
містить пряме застереження щодо повного або часткового скасування по
переднього. Загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо 
інше не передбачено самим цим актом, автоматично скасовується одно
предметний акт, який діяв у часі раніше. У підсумку Верховний Суду Украї
ни дійшов висновку, що застосуванню при розгляді цієї справи підлягали 
норми закону, який був прийнятий пізніше. На наше переконання, важли
вість цієї позиції полягає у тому, що аналогічний принцип має застосову
ватись адміністративними судами у разі виявлення колізії окремих НПА
однієї юридичної сили.
2. «Постановою», «рішенням», «розпорядженням» є форма  НПА, який 
приймається певним колегіальним органом — суб’єктом владних повнова
жень, відповідно до процедури, що встановлена законом або іншим НПА.
Зміни до НПА вносяться відповідними НПА одного рівня правової регла
ментації і за встановленою процедурою їх розгляду, ухвалення і набрання
чинності.
На жаль, доводиться демонструвати на прикладі, які юридичні меха
нізми внесення змін до НПА іноді застосовує український парламент. Нага
даємо, що 16 березня 2006 р. Верховна Рада України прийняла постанову
№ 3547‑IV «Про Регламент Верховної Ради України», в якій вказується:
«Верховна Рада України постановляє:
1. Прийняти Регламент Верховної Ради України,…, за основу і в ціло
му (додається)».
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Утім, подальша практична діяльність парламенту щодо внесення змін
до Регламенту свідчить про повне «розмаїття» у використанні нормотворчих
процедур, оскільки зміни вносились постановами парламенту від 3 серпня
та 19 вересня 2006 р., а також законом від 3 серпня 2006 р. У разі дотри
мання подібного і абсолютно хибного підходу напрошується логічне запи
тання: чи  зміни  до  указів  Президента  України, актів  Кабінету Міністрів 
України так само можна вносити шляхом прийняття законів? Як відомо,
Рішенням Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 р. у справі про 
Регламент Верховної Ради України зазначену вище постанову парламенту
визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною).
3. Терміни «постанова», «рішення», «розпорядження» вживаються у зна
ченні юридично цілісних і структурно-завершених НПА, які приймаються
колегіальним органом—суб’єктом владних повноважень відповідно до його 
повноважень.
4. Голосування у колегіальному органі є дією, якою на його засіданні 
завершується обговорення проектів НПА та приймаються рішення цього 
органу. Водночас рішенням органу також відхиляються проекти НПА, їхні 
окремі частини та поправки до них після обговорення, а НПА, які під час 
голосування були  підтримані встановленою більшістю голосів від складу
колегіального органу, тобто на колегіальній основі, вважаються прийнятими.
5. Прийняття рішень колегіальним органом—суб’єктом владних повно
важень являє собою процес формування та вираження його волі. З огляду
на цей аспект знову звернімось до абсолютно неприпустимої, на наше пе
реконання, практики внесення змін до НПА актами іншого рівня правової
регламентації. За подібних обставин лишається незрозумілим, воля якого 
органу є вираженою (втіленою) у зміненому НПА?
6. Поряд із терміном «рішення» у законодавстві вживаються терміни 
«постанови», «розпорядження», під якими  необхідно  розуміти  документи 
колегіальних органів—суб’єктів владних повноважень, в яких закріплюєть
ся їх волевиявлення з питань компетенції цих органів. Шляхом прийняття
таких ПА набувають офіційного характеру результати волевиявлення цих
органів — тобто їхні рішення. Юридичними формами актів є, наприклад,
постанови, розпорядження тощо. Таким чином, під терміном «акти» треба 
розуміти  документи, які  приймаються у формі  постанов, розпоряджень,
наказів тощо: термін «рішення» та «акти» колегіального органу — це взаємо
пов’язані правові категорії, які співвідносяться між собою як зміст і форма.
7. Відповідний  НПА повинен бути  підписаним та  оприлюдненим за 
встановленою процедурою.
На нашу думку, наведені висновки дозволяють усвідомити причину то
го, чому законодавець у нормах ст. 171 КАС передбачив деякі особливості 
щодо спеціального  предмета спору: НПА. Вважаємо, що  у цій категорії
справ судовою перевіркою охоплюються як дії відповідного суб’єкта влад
них повноважень  (обговорення проекту НПА, голосування за його  прий
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няття, підписання, оприлюднення тощо), а так само й рішення такого су
б’єкта — результати його волевиявлення, які набувають офіційного харак
теру шляхом прийняття НПА. Водночас, на  наше  переконання, деякі із
цих висновків можуть бути враховані також при розгляді справи стосов
но оскарження НПА, що прийнятий одноособово, тобто — не колегіальним
органом, а відповідною посадовою особою.
Необхідно звернути увагу також на інший важливий момент. З ураху
ванням позиції Конституційного  Суду України стосовно співвідношення
юридичних категорій  «рішення»/«акти» як  «зміст»/«форма», при  розгляді 
спорів щодо оскарження НПА, які приймаються органами місцевого само
врядування обов’язково має бути врахований припис ч. 2 ст. 144 Консти
туції України: рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх не
відповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановлено
му законом порядку з одночасним зверненням до суду. На  цей аспект
також вказується у п. 19 Постанови № 2/08. На нашу думку, при розгля
ді справи щодо оскарження НПА, який прийнято органом місцевого само
врядування, адміністративний суд уповноважений перевірити оскаржува
ний акт на відповідність як Конституції, так само і законам України. Вва
жаємо, що зазначена норма Основного Закону держави фактично наділяє
адміністративний суд повноваженнями здійснювати контроль конститу
ційності НПА органів місцевого самоврядування. До такого самого виснов
ку спрямовує дослідження ч. 10 ст. 60 Закону України «Про місцеве само
врядування в Україні». Зазначена норма встановлює, що акти органів та 
посадових осіб органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповід
ності Конституції або законам України визнаються незаконними у судово
му порядку. Цей висновок  також  повністю узгоджується з положенням
п. 2 ч. 1 ст. 171 КАС, згідно з яким оскаржуваний НПА перевіряється, у
тому числі, на відповідність «правовим актам вищої юридичної сили».
Вважаємо, що поняття ПА «вищої юридичної сили» охоплює усі ПА, які 
мають юридичну силу вищу, ніж оскаржуваний НПА, що є безпосереднім
предметом спору. У зв’язку з цим зазначимо, що згідно з ч. 2 ст. 8 Основ
ного Закону Конституція України має вищу юридичну силу, а закони та ін
ші НПА приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Вод
ночас  на  предмет законності  та відповідності  ПА вищої юридичної сили 
(у тому числі щодо конституційності) в порядку ст. 171 КАС адміністратив
ним судом здійснюється перевірка НПА інших суб’єктів владних повнова
жень, перелік яких встановлено п. 2 ч. 1 ст. 171 КАС. На наше переконан
ня, поняття «відповідність ПА вищої юридичної сили» повинно розгляда
тись як таке, що охоплює і «суперечність рішенню Конституційного Суду
України» як одну із підстав скасування актів  місцевих державних адмі
ністрацій (далі — МДА), розпоряджень голови МДА та наказів керівників 
підрозділів МДА. Нагадаємо, що відповідні положення передбачено ст. 43
Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
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Особливості відкриття провадження
та підготовчих дій
Слід дослідити також деякі особливості щодо відкриття провадження
у цій категорії адміністративних справ та необхідних процесуальних діях.
Передовсім вкажемо на правила ч. 3 ст. 19 КАС стосовно виключної тери
торіальної підсудності окружного адміністративного суду, територіальна 
юрисдикція якого поширюється на м. Київ, розгляду справ щодо оскаржен
ня НПА встановленого кола відповідачів. Водночас при визначенні належ
ної підсудності потрібно враховувати вимоги ч. 2 ст. 18 КАС. Цією нормою
за критерієм предметної підсудності до компетенції окружних адміністра
тивних судів віднесено розгляд справ, відповідачем у яких є органи влади 
АРК та МДА. На нашу думку, усі інші в справи в порядку ст. 171 КАС під
лягають розгляду місцевими загальними судами як адміністративними су
дами за місцезнаходженням відповідача (ч. 1 ст. 19 КАС).
Згідно з ч. 2 ст. 107 КАС суддя відкриває провадження у справі на під
ставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для її повернення чи відмови 
у відкритті провадження, у тому числі додержані вимоги процесуального 
закону щодо предметної та територіальної підсудності. У свою чергу, про 
відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження суд
дя постановляє ухвалу (ч. 4 ст. 107 КАС), копію якої невідкладно після по
становлення надсилається особам, які беруть участь у справі, разом з ін
формацією про їхні процесуальні права і обов’язки. Відповідачу надсила
ються також копії позовної заяви та доданих до неї документів (ч. 5 ст. 107
КАС). Водночас має бути дотриманий припис ч. 3 ст. 171 КАС про те, що 
у разі відкриття провадження у справі щодо оскарження НПА суд зобов’я
зує відповідача опублікувати про це оголошення у належний спосіб. Вимо
ги стосовно змісту такого оголошення встановлені ч. 4 ст. 171 КАС, а строк 
його публікації передбачений ч. 5 ст. 171 КАС. На нашу думку, положен
ня ч. 6 ст. 171 КАС спрямовані на забезпечення гарантій прав, свобод та 
інтересів, які можуть бути порушеними застосуванням відповідного НПА,
як позивачів, так й інших осіб: адже після публікації оголошення про від
криття провадження у справі щодо оскарження НПА інші заінтересовані 
особи  можуть вступити  у справу в статусі  третіх осіб у порядку ст. 53
КАС.
Водночас адміністративним судам потрібно враховувати вимоги зако
нодавства щодо порядку публікації та переліку тих видань, в яких публі
куються відповідні НПА. У ч. 6 ст. 171 КАС вказується на те, що якщо ого
лошення опубліковано своєчасно, вважається, що усі заінтересовані особи 
належним чином повідомлені про судовий розгляд справи. У свою чергу,
скарги на судові рішення у цій справі таких осіб, якщо вони не брали уча
сті у справі, залишаються без розгляду. На нашу думку, юридичний зміст
ч. 6 ст. 171 КАС потрібно розуміти так, що за подібних обставин не засто
совуються вимоги ч. 1 ст. 185 та ч. 1 ст. 211 КАС стосовно права оскар
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ження судових рішень, відповідно, в апеляційному та касаційному поряд
ку, тими особами, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання
про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки.
Утім не менш важливим питанням практичного характеру є таке: які 
юридичні наслідки матиме невиконання відповідачем обов’язку опубліку
вати оголошення або  невиконання судом з якихось  причин вимоги ч. 3
ст. 171 КАС, тобто — непокладенні судом обов’язку на відповідача? Має
мо визнати, що з урахуванням специфіки нормативно-правових актів, які 
встановлюють  загальнообов’язкові  правила  поведінки, поширюють свою
дію на невизначене коло осіб та мають тривале застосування у часі — рі
шення у справі так само стосуватиметься, безперечно, прав, свобод, інте
ресів та/або обов’язків невизначеного кола осіб. З огляду на це належна 
та вчасна публікація оголошення утворює презумпцію того, що повідомле
но усіх потенційно заінтересованих осіб. Відповідно, відсутність повідом
лення про оскарження само  по собі вже  являє порушення прав, свобод
та інтересів. З одного боку, виходячи з положення ч. 6 ст. 171 КАС, відсут
ність оголошення надає право  на оскарження рішення суду першої ін
станції в апеляційному та касаційному порядку невизначеному колу осіб.
Водночас ця обставина сама по собі не становить підстави для скасуван
ня судом апеляційної інстанції рішення місцевого адміністративного суду.
І лише касаційний суд у порядку застосування ч. 2 ст. 227 КАС є уповно
важеним скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій з на
правленням справи на новий розгляд на підставі порушення норми проце
суального права, яке не може бути усунуто судом касаційної інстанції.
Беручи до уваги існуючі реалії тривалості розгляду адміністративних
справ, ситуацію можна охарактеризувати як парадоксальну, якщо не аб
сурдну, адже упродовж доволі тривалого періоду часу можливе збережен
ня такого стану: наявність  порушення — відсутність  негативних наслід
ків — оскаржуваний нормативно-правовий акт є чинним та, відповідно,
діє (зрозуміло, якщо його дія не зупинена в порядку вжиття заходів забез
печення). З огляду на  зазначене, вважаємо, що  реалізація судом вимоги 
стосовно публікації оголошення здійснюється шляхом постановлення ухва
ли в порядку ч. 1 ст. 117 КАС. Відповідно до цієї норми суд може постано
вити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову,
якщо, зокрема, захист прав, свобод та інтересів позивача стане неможли
вим без вжиття таких заходів. Власне, без покладення судом на суб’єкта 
владних повноважень обов’язку опублікувати оголошення подальша реалі
зація заінтересованими особами  права вступу в  якості  третіх осіб та, за 
певних обставин, оскарження рішення суду першої інстанції буде суттєво 
ускладнена.
Відповідно до загального правила ч. 3 ст. 117 КАС подання позову що
до оскарження НПА не зупиняє дію цього акта. Водночас у порядку забез
печення позову адміністративний суд своєю ухвалою може зупинити дію
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оскаржуваного  НПА чи окремих його  положень або  заборонити вчиняти 
певні дії зокрема на виконання норм цього НПА (ч. 4 ст. 117 КАС). Причо
му в п. 17 постанови № 2/08 підкреслено, що забезпечення позову допус
кається лише у цих двох формах, а наведений перелік підстав забезпечен
ня позову є вичерпним.

Особливості розгляду справ
Вкажемо на особливість строку розгляду справ щодо оскарження НПА
в порядку застосування ст. 171 КАС. Правилами ч. 1 ст. 122 КАС загаль
ного характеру передбачено, що адміністративний спір має бути розгляну
тий і вирішений протягом розумного строку, але не більше двох місяців з
дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Ко
дексом. Водночас щодо справ про оскарження НПА нормами КАС перед
бачено один із таких винятків: згідно з положеннями ч. 7 ст. 171 КАС та
кий спір вирішується (отже, не  тільки  розглядаються, а й вирішуються)
протягом розумного строку, але не пізніше одного місяця після відкриття
провадження у справі. І лише у виняткових випадках з урахуванням особ
ливостей розгляду справи суд може продовжити розгляд, але не більше як 
на один місяць. З огляду на цей припис можна зробити висновок про те,
що у разі оскарження судового рішення з мотивів продовження судом пер
шої інстанції строку розгляду справи, суд вищої інстанції повинен переві
рити, чи таке продовження було обґрунтоване саме певною винятковістю
спору.
Зазначимо також, що ч. 1 ст. 24 КАС за критерієм предметності імпе
ративно встановлено перелік справ, які мають бути розглянуті в окружно
му адміністративному суді колегією у складі трьох суддів. З огляду на за
значений вище висновок стосовно розгляду окружними адміністративни
ми судами в  порядку ст. 171 КАС також справ  щодо оскарження НПА
органів влади  АРК та  МДА, такі спори  можуть  розглядатись колегією у
складі трьох суддів за відповідним клопотанням однієї зі сторін або за іні
ціативи суду у разі особливої складності справ. В іншому випадку, а також 
при вирішенні спорів у порядку ст. 171 КАС місцевими загальними суда
ми як адміністративними судами справи розглядаються суддею одноосо
бово. Водночас  недодержання вимоги  закону стосовно  розгляду справи 
колегією суддів, згідно з правилом п. 1 ч. 1 ст. 204 КАС є підставою для
скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд су
дом апеляційної інстанції як такої, що розглянута і вирішена неповноваж
ним складом суду.
Як зазначалося вище, перевірка адміністративними судами НПА на за
конність та відповідність ПА вищої юридичної сили здійснюється за двома 
основними критеріями: юридичного змісту оскаржуваного НПА та встанов
леної (законом або іншим НПА) процедури (розгляду, ухвалення/прийнят
тя, оприлюднення, набрання чинності НПА тощо). Щодо аспекту юридич
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ного змісту НПА, при розгляді справи суд враховує положення пунктів 1
та 2 ч. 1 ст. 171 КАС системно з іншими нормами Конституції та законів 
України, серед яких можна виділити, наприклад, такі:
• ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 55, ч. 1 ст. 58 (НПА не мають зворотної сили в ча
сі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність 
особи), ч. 3 ст. 106 (видання Президентом України указів та розпоряджень 
на основі та на виконання Конституції та законів України), ч. 3 ст. 113,
ч. 1 ст. 117, ч. 2 ст. 135 (НПА ВР АРК та рішення Ради міністрів АРК не 
можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відпо
відно до Конституції, законів України, актів Президента і Кабінету Мініст
рів України та їх виконання), частини 1 та 3 ст. 140 (право територіальної
громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Кон
ституції і законів України, що здійснюється в порядку, встановленому за
коном, у тому числі через органи місцевого самоврядування), ч. 1 ст. 144
Конституції України;
• абз. 1 ч. 4 ст. 4, ст. 28 Конституції АРК;
• ст. 3, ч. 8 ст. 10 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Рес
публіки Крим»;
• статті 6, 7 та 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
• статті 2 та 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
В аспекті  процедурних моментів, які  є пов’язаними  з оскаржуваним
НПА, судовій перевірці підлягають такі питання:
• чи відповідача  наділено  законом або іншим НПА повноваженням
приймати відповідний НПА, а також яким є статус відповідного суб’єкта 
владних повноважень (колегіальний орган чи посадова особа)?
• чи дотримані відповідачем встановлені процедури: внесення проек
ту НПА, експертиза проекту, обговорення (з дотримання вимог щодо на
лежного кворуму на засіданні колегіального органу) та прийняття/ухва
лення НПА?
• чи дотримані вимоги стосовно НПА як юридично цілісного і структур
но завершеного акта (письмова форма, вид конкретного НПА, наявність 
відповідних реквізитів, у тому числі, дата прийняття та номер документа,
підпис уповноваженої посадової особи)?
• чи  здійснено  реєстрацію НПА, зокрема  на виконання вимог ч. 3
ст. 117 Конституції України?
• чи набрав чинності НПА, який оскаржено до адміністративного суду?
• чи дотримано вимоги ч. 3 ст. 57 Конституції України, відповідно до 
якої НПА, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відо
ма населення у порядку, встановленому законом, є нечинними? Отже, чи 
здійснено оприлюднення оскаржуваного НПА в установленому порядку?
Вважаємо, що при розгляді спорів у порядку ст. 171 КАС судам потріб
но керуватися Конституцією та спеціальними законами України, які визна
чають правовий статус, обсяг повноважень, процедуру ухвалення рішень 
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відповідними органами, у тому числі: законами  «Про  Кабінет Міністрів 
України», «Про місцеві державні адміністрації», «Про затвердження Кон
ституції Автономної Республіки Крим» та Конституцією АРК, «Про Верхов
ну Ради  Автономної Республіки  Крим», «Про  місцеве самоврядування в 
Україні», «Про столицю України — місто-герой Київ», «Про Центральну ви
борчу комісію», «Про Національний банк України», «Про Антимонопольний 
комітет України», «Про засади державної регуляторної політики у сфері гос
подарської діяльності», іншими законами, а також підзаконними актами:
положеннями про міністерства, державні комітети, державні адміністра
ції, головні  управління, комісії, агентства  тощо. Положеннями  деяких із
зазначених вище законів встановлено, зокрема, таке:
• Кабінет Міністрів України: правовий статус (ст. 113 Конституції Украї
ни, ст. 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»), повноваження
(статті 116 та 117 Конституції України, статті 20—25 Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України»), види НПА (ст. 117 Конституції України, ст. 52
Закону України «Про Кабінет Міністрів України») суб’єкти внесення проек
тів НПА (ст. 53 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»), процеду
ра прийняття НПА (ст. 54 Закону України «Про Кабінет Міністрів Украї
ни»), вимоги щодо підписання (ст. 117 Конституції України), набрання чин
ності НПА (ст. 55 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»);
• Верховна Рада Автономної Республіки Крим: правовий статус (ст. 136
Конституції України, статті 1 та 3 Закону України «Про Верховну Раду Ав
тономної Республіки Крим», статті 1, 2, 21 та 22 Конституції Автономної
Республіки  Крим), повноваження (статті  135—138 Конституції України,
статті  9, 10 Закону України  «Про  Верховну Раду Автономної Республіки 
Крим», статті 1 та 4, ч. 5 ст. 5, статті 8 та 26 Конституції АРК), суб’єкти 
внесення проектів НПА (ч. 6 ст. 10 Закону України «Про Верховну Раду Авто
номної Республіки Крим»), процедура прийняття НПА ВР АРК (ст. 27 Кон
ституції АРК), вимоги  щодо  підписання (п. 5 ч. 4 ст. 11 Закону України 
«Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», п. 5 ч. 3 ст. 29 Консти
туції АРК), публікації (ч. 7 ст. 10 Закону України «Про Верховну Раду Авто
номної Республіки Крим») та набрання чинності НПА (ч. 5 ст. 4 Конститу
ції АРК);
• Рада міністрів Автономної Республіки Крим (далі — РМ АРК): право
вий статус (ст. 136 Конституції України, статті 1 та 35 Конституції АРК),
повноваження (статті 135—137 Конституції України, статті 4 та 38 Консти
туції АРК), процедура прийняття, вимоги щодо підписання (п. 5 ч. 2 ст. 36
Конституції АРК);
• місцеві державні адміністрації: правовий статус (ст. 118 Конституції
України, статті 1, 4 та 7 Закону України «Про місцеві державні адміністра
ції»), повноваження (статті 119 та 120 Конституції України, статті 13—29
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»), види актів та межі 
юридичної регламентації (ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адмі
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ністрації»), процедури погодження проектів та видання НПА, вимоги щодо 
державної реєстрації, оприлюднення, та  набрання чинності  НПА (ст. 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);
• органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи: правовий 
статус (статті 140—142 Конституції України, статті 5, 10—12, 24, 51 Зако
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні»), повноваження (стат
ті 25—44, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), ви
моги щодо проведення сесії ради (ст. 46 Закону України «Про місцеве са
моврядування в  Україні»), вимоги  щодо організації роботи виконавчого 
комітету (ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»),
процедури прийняття та видання НПА, вимоги щодо набрання чинності 
НПА та доведення їх до відома населення (ст. 59 Закону України «Про міс
цеве самоврядування в Україні»).
При перевірці на предмет законності або відповідності ПА вищої юри
дичної сили адміністративний суд повною мірою застосовує критерії, вста
новлені ч. 2 ст. 3 КАС. Водночас суд повинен взяти до уваги та застосува
ти інші підстави для можливого визнання оскаржуваного НПА таким, що 
суперечить закону. Зокрема ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеві дер
жавні адміністрації» передбачено, що акти МДА, які суперечать, у тому чи
слі, інтересам територіальних громад чи окремих громадян, оскаржуються
у судовому порядку. Крім того, ч. 2 ст. 43 цього Закону вказує на можли
вість скасування судом розпоряджень голови МДА, які є недоцільними, не
економічними, неефективними за очікуваними чи фактичними результа
тами. У цілому зазначені критерії узгоджуються з окремими вимогами ч. 2
ст. 3 КАС, передовсім щодо використання владних повноважень з метою,
з якою це повноваження надане; обґрунтованості рішення; розсудливості,
хоча можуть виступати й самостійними підставами визнання незаконним
НПА, що прийнятий МДА. При розгляді спорів у порядку положень ст. 171
КАС адміністративний суд також враховує вимоги ч. 2 ст. 71 КАС щодо 
покладення обов’язку доказування правомірності свого рішення на суб’єк
та владних повноважень у разі заперечення ним позову. Крім того, згідно 
з приписом ч. 4 ст. 71 КАС відповідач у таких спорах повинен подати су
ду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використа
ні як докази у справі.
Для належного вирішення питання щодо відповідності оскаржуваного 
НПА ПА вищої юридичної сили необхідно враховувати аспект ієрархії окре
мих ПА. При цьому мають бути взяті до уваги такі положення Конституції
та законів України:
• Президент України на основі та на виконання Конституції та зако
нів видає укази і розпорядження (ч. 3 ст. 106 Конституції України);
• Кабінет Міністрів України керується цією Конституцією та закона
ми, а також указами Президента та постановами ВР України (ч. 3 ст. 113
Конституції України). Кабінет Міністрів України в межах своєї компетен
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ції видає постанови і  розпорядження (ч. 1 ст. 117 Конституції України).
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів 
України, актів Президента України видає обов’язкові для виконання ак
ти — постанови і розпорядження (ч. 1 ст. 52 Закону України «Про Кабінет
Міністрів України»);
• НПА ВР АРК та рішення РМ АРК не можуть суперечити Конституції
і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, за
конів України, актів Президента і Кабінету Міністрів України та на їх ви
конання (ч. 2 ст. 135 Конституції України);
• на виконання Конституції та законів України, актів Президента та 
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів ви
конавчої влади, власних і делегованих повноважень голова МДА в межах
своїх повноважень видає розпорядження, а керівники підрозділів — нака
зи (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);
• акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів 
їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незакон
ними у судовому порядку (ч. 10 ст. 59 Закону України «Про місцеве само
врядування в Україні»).

Особливості судових рішень
Слід також звернутися до аспекту судових рішень у цій категорії пуб
лічно-правових спорів. Передовсім адміністративний суд враховує спеці
альні вимоги ч. 8 ст. 171 КАС, які стосуються рішення за  результатами 
розгляду та вирішення спору, і відмінності у повноваженнях суду порівня
но з тими, що визначені загальними правилами ст. 162 КАС. Зокрема вка
зане стосується припису ч. 8 ст. 171 КАС стосовно повноваження суду ви
знати НПА незаконним чи таким, що не відповідає ПА вищої юридичної
сили, повністю або в окремій його частині. З огляду на це зауважимо, що 
у справах щодо оскарження НПА суд є компетентним лише дати юридич
ну оцінку оскаржуваному НПА стосовно його законності або відповідності 
ПА вищої сили. При цьому адміністративний суд фактично діє у межах,
які є подібними до компетенції Конституційного Суду України при дослі
дженні законів та інших ПА на відповідність Основному Закону держави 
(частини 1 та 2 ст. 152 Конституції України). Таким чином, результатом
вирішення справи в порядку ст. 171 КАС є висновок адміністративного 
суду: відповідає чи не відповідає оскаржуваний НПА закону або ПА вищої
юридичної сили.
У разі встановлення невідповідності адміністративний суд визнає оскар
жуваний НПА незаконним (чи таким, що суперечить ПА вищої юридичної
сили) повністю або частково. Разом із тим, аналіз припису ч. 11 ст. 171
КАС (а саме наявність сполучника «і» у формулюванні «про визнання НПА
незаконним.., і про визнання його нечинним…») спрямовує до висновку,
що  у такому випадку в  резолютивній частині судового  рішення також 
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окремо вказується, що НПА є нечинним, відповідно, повністю чи частко
во. З огляду на це слід зазначити, що адміністративні суди, керуючись ви
могами  п. 13 Прикінцевих та  перехідних положень  КАС, не  повинні  за
стосовувати норми законів та інших НПА в частині, що суперечить КАС.
Зокрема вказане стосується припису абз. 2 ч. 4 ст. 4 Конституції АРК, від
повідно до якого НПА ВР АРК та РМ АРК, які суперечать Конституції АРК,
можуть бути визнані судом недійсними, або частини 2 та 3 ст. 43 Зако
ну України «Про місцеві державні адміністрації», що передбачають скасу
вання НПА голів та керівників підрозділів МДА у судовому порядку. Вва
жаємо, що у разі наявності підстав відповідні акти повинні визнаватися
судом незаконними або такими, що суперечать ПА вищої юридичної сили,
і нечинними. Зазначимо також, що припис ч. 11 ст. 171 КАС, у свою чер
гу, кореспондує нормі ч. 3 ст. 57 Конституції, що вказує саме на нечин
ність НПА.
Утім не менш важливо відзначити й інший аспект. Він полягає у тому,
що  при вирішенні спору в  порядку ст. 171 КАС адміністративний суд
не уповноважений ухвалювати  рішення поза  межами своєї компетенції,
які встановлені ч. 8 ст. 171 КАС, та керуватися загальними нормами ч. 2
ст. 162 КАС, зокрема щодо зобов’язання відповідача вчинити або утрима
тись від вчинення певних дій, усунення порушених прав, свобод та інте
ресів  тощо. Враховуючи  предмет спору — НПА, за іншого  підходу може 
виникнути небезпека того, що суд фактично перебере на себе нормотвор
чі  повноваження певного відповідача: органу державної влади, органу
місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта владних повноважень, а це 
вже має розглядатись як порушення конституційного принципу поділу дер
жавної влади (ч. 1 ст. 6 Конституції) та засад місцевого самоврядування
(ч. 1 ст. 140 Конституції). Представлена позиція щодо меж рішення суду
обумовлена, у тому числі, системним аналізом інших положень КАС стосов
но особливостей  розгляду відповідних справ, які, у свою чергу, також  є
відмінними від загальних правил ст. 162 КАС. Зокрема це стосується спе
цифіки вирішення судом виборчих спорів. Частина 1 ст. 177 КАС в імпе
ративний спосіб наголошує на обов’язку суду визначити порядок усунення
всіх наслідків порушень, у разі їх встановлення, відповідно до закону або 
прийняти інше передбачене законом рішення. Таким чином, формулюючи 
норму ч. 8 ст. 171 КАС, законодавець у спосіб, схожий до формулювання
ч. 1 ст. 177 КАС, свідомо обмежує відповідну компетенцію адміністратив
ного суду лише наданням юридичної оцінки оскаржуваному НПА або його 
окремим положенням та визнання НПА чи окремих його положень нечин
ними.
На нашу думку, зазначений підхід має бути дотриманий у разі розгля
ду адміністративним судом справи щодо оскарження відповідного НПА,
який безпосередньо прийнято відповідачем, тобто оскарження відповідно
го юридично цілісного та структурно завершеного документа суб’єкта влад
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них повноважень  (наприклад, постанови  Верховної Ради  України, указу
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, постанови ВР
АРК), в якому закріплено волевиявлення цього суб’єкта з питань його ком
петенції. У такому випадку фактично можна стверджувати про певну ана
логію зі спорами щодо рішення суб’єкта владних повноважень, адже оскар
жуваний НПА безпосередньо є формою волевиявлення відповідача. Вод
ночас є цілком вірогідним, що при розгляді спорів у порядку ст. 171 КАС
аспект предмета судової перевірки  має бути  досліджений через призму
певного роздвоєння предмета спору. Нормотворча практика, зокрема, орга
нів державної влади та місцевого самоврядування, інших суб’єктів влад
них повноважень свідчить  про актуальність  урахування ситуації, коли 
оскаржуваний НПА затверджено іншим актом-документом, причому остан
ній частіше  за все  є ПАІД. Важливо  також  зазначити, що  у такому разі 
текст самого НПА, зазвичай, посвідчується підписом іншої посадової осо
би ніж та, яка підписує документ, що затверджує НПА. Подібну ситуацію
можна дослідити на прикладі Указу Президента України від 1 листопада 
2007 р. № 1043/2007 «Про Порядок проведення конкурсу з добору канди
датів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України»,
п. 1 якого передбачає таке: «1. Затвердити Порядок проведення конкур
су з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України (додається)»
(виділено нами. — Авт.).
На нашу думку, за своєю юридичною природою цей указ Глави держа
ви є ПАІД, оскільки він не містить норм права, а його юридична дія вичер
пується затвердженням іншого ПА. Водночас Порядок, що затверджений 
Указом, є саме НПА, адже відповідно до п. 1 цей Порядок визначає проце
дуру проведення конкурсу. Положення п. 5 цього Порядку встановлюють 
вимоги до кандидатів для обрання суддею Європейського суду та, відпо
відно, обмеження, які не дозволяють заінтересованим особам брати участь 
у конкурсі. Окрім цього, правила п. 6 Порядку передбачають, що конкурс 
проводиться за певними етапами, серед яких, зокрема, публікація та по
ширення інформації про проведення конкурсу в засобах масової інформа
ції (вимоги стосовно оголошення встановлені у п. 7 Порядку); прийом до
кументів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній 
розгляд на відповідність вимогам, установленим цим Порядком; проведен
ня тестування, співбесіди; відбір кандидатів. Слід також підкреслити, що 
текст зазначеного Порядку скріплено підписом Глави Секретаріату Прези
дента України. Таким чином, Порядок проведення конкурсу повністю від
повідає усім ознакам НПА, адже  цим актом встановлено  певний  масив 
норм загального характеру, він застосовується щодо невизначеного кола 
осіб, а також має певну тривалість у часі до моменту, власне, завершення
самого конкурсу.
Комплексний аналіз бази актів законодавства дає можливість навести 
також інші подібні приклади, у тому числі ситуації, коли:
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• постановою РМ АРК затверджено положення як НПА;
• наказом міністерства/відомства затверджений порядок/положення
як НПА;
• розпорядженням МДА затверджується положення/порядок/регла
мент як НПА;
• рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено положен
ня/порядок/цільову програму як НПА;
• розпорядженням міського голови затверджується положення/регла
мент як НПА.
Отже, предметом адміністративного спору є НПА (порядок, положен
ня, регламент, цільова програма), який, у свою чергу, є схваленим (підтри
маним) суб’єктом владних повноважень, проте  має іншу документальну
форму. При цьому можуть виникнути запитання на кшталт таких:
• чи може цей НПА розглядатись як юридично цілісний та структурно 
завершений документ з огляду зокрема на можливість скріплення НПА під
писом іншої посадової особи?
• у разі вирішення судом, що НПА не відповідає закону або ПА вищої
юридичної сили і є нечинним повністю або в окремих своїх положеннях,
як має реагувати суд щодо акта, яким цей НПА затверджено?
На  нашу думку, саме  на  розв’язання зазначених питань спрямовані 
норми ст. 171 КАС, які встановлюють особливості  розгляду справ  щодо 
оскарження НПА. У справах цієї категорії предмет спору не залежить від
того, чи відповідний НПА є документом, що безпосередньо прийнято су
б’єктом владних повноважень (певною мірою ототожнення з оскарженням
рішення відповідача) або затверджено іншим документом. Законодавець 
цілеспрямовано забезпечив правову регламентацію подібних ситуацій, які 
є дещо ускладненими для розгляду і вирішення. На нашу думку, мета за
конодавця полягала, зокрема, у певному розширенні обсягу тих питань,
які досліджуються адміністративним судом, наприклад при розгляді справ 
щодо оскарження рішень суб’єктів владних повноважень у загальному по
рядку. При цьому основним моментом є та незаперечна обставина, що сам
НПА є також результатом волевиявлення суб’єкта владних повноважень,
що процедурно оформлюється також іншим документом про затверджен
ня оскаржуваного НПА.
Таким чином, повертаючись до наведеного вище прикладу затверджен
ня Указом Президента України Порядку проведення конкурсу, зробимо ви
сновок про те, що цей Порядок є складовою частиною Указу. Незважаючи 
на  те, що  Порядок  підписано  Главою Секретаріату, затвердження цього 
акта Президентом держави є результатом волевиявлення самого Президен
та. Вважаємо, що така практика є подібною до процедури, яка передбаче

При цьому НПА, який затверджено розпорядженням за підписом голови МДА, у
свою чергу, скріплений підписом керівника управління МДА. Утім управління МДА ви
дають також власні НПА — накази за підписом керівника управління.
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на Конституцією України. Зокрема згідно з правилом ч. 4 ст. 106 Консти
туції, акти Президента, видані в межах певних повноважень, скріплюють
ся підписами  Прем’єр-міністра  України і відповідного  міністра. Таким
чином, враховуючи особливості ст. 171 КАС та позицію Конституційного 
Суду України стосовно того, що у документах відповідних органів закріп
люється їхнє волевиявлення, дійдемо висновку про те, що увага суду сто
совно змісту НПА, головним чином приділяється «тілу» (тексту) цього НПА.
Водночас деякі процедурні аспекти затвердження НПА іншим документом
стають об’єктом дослідження адміністративним судом саме через призму
додержання процедури прийняття такого акта. Слід також підкреслити,
що практика внесення змін до НПА, які затверджені іншими актами, по
лягає у безпосередньому виданні відповідними суб’єктами владних повно
важень  ПА тієї ж  юридичної сили й  форми, якими  попередньо  НПА був 
затверджений. Як відповідний приклад можемо вказати на згаданий ви
ще Указ Президента України від 18 листопада 2008 р. № 1050/2008, яким
внесено зміни до Положення про Національну тристоронню соціально-еко
номічну раду.
Більше  того, запропонований  підхід повністю узгоджується також із
приписом ч. 9 ст. 171 КАС, відповідно до якого адміністративний суд на
ділений повноваженням визнавати незаконними інші ПА чи окремі їх по
ложення крім тих, стосовно яких відкрито провадження та які впливають 
на прийняття постанови у справі. Підкреслимо той факт, що законодавець 
прямо встановлює компетенцію суду надати  юридичну оцінку саме  ПА,
якими можуть бути не лише НПА, а також і ПАІД. На нашу думку, ті ПА,
що затверджують НПА, повинні розглядатись саме як ПА, «які впливають 
на прийняття постанови» у справі у сенсі норми ч. 9 ст. 171 КАС. Наяв
ність сполучника «та» і відсутність поділу, наприклад, комами фрагменту
«…крім тих, щодо яких відкрито провадження в адміністративній справі 
та які впливають…» ще раз підтверджує запропоновану позицію, адже про
вадження відкривається судом у справі про оскарження НПА, хоча водно
час суд уповноважений визнати незаконним також і той ПА, щодо якого 
провадження, власне, не відкрито.
Однак аспект застосування ч. 9 ст. 171 КАС потребує й більш широко
го дослідження. Зазначимо, що ця норма вказує на обставину виявлення
певної незаконності або невідповідності ПА вищої юридичної сили інших
ПА. Зокрема таке «виявлення» може бути наслідком зміни позивачем під
стави або предмета позову в порядку ч. 1 ст. 51 КАС або обґрунтуванням
відповідачем прийняття «його» НПА вимогами іншого ПА, наприклад, ПА
вищої юридичної сили, що є обов’язковим для виконання. Крім того, вва
жаємо за можливе в порядку застосування судом ч. 9 ст. 171 КАС вихід за
межі позовних вимог. Подібне дозволене ч. 2 ст. 11 КАС тільки у разі, як
що це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи 
третіх осіб, про захист яких вони просять. Водночас, на практиці можуть 
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виникати різні ситуації, коли перевірятиметься на законність чи відповід
ність ПА вищої юридичної сили ПА, що прийнятий або самим відповіда
чем у відповідній справі, або іншим суб’єктом владних повноважень, на
приклад, вищестоящим органом щодо відповідача.
У випадку другої ситуації за клопотанням осіб, які беруть участь у спра
ві, чи за власною ініціативою суд може залучити такого суб’єкта владних
повноважень у статусі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на 
стороні відповідача у справі. Згідно з положенням ч. 2 ст. 53 КАС такі осо
би можуть також вступити у справу в будь-який час до закінчення судо
вого розгляду. Слід підкреслити, що за певних умов такий суб’єкт владних
повноважень може бути залучений також у статусі співвідповідача. Утім,
це стане можливим лише у випадку додержання вимог стосовно предмет
ної та  територіальної підсудності, які визначають  наявність або відсут
ність компетенції відповідного місцевого адміністративного суду перевіря
ти акти інших суб’єктів владних повноважень, оскільки припис ч. 1 ст. 21
КАС однозначно вказує на  можливість  заявлення (і, логічно, — розгляду
судом по суті) кількох вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов’язані 
між собою і підсудні одному суду. Проте, навіть за умови відсутності під
став або можливості залучити певний орган (посадову особу) у статусі спів
відповідача, суд уповноважений застосувати правило ч. 4 ст. 9 КАС, згід
но з яким у разі невідповідності НПА Конституції України, закону України,
міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною
Радою України, або іншому ПА застосовує правовий акт, який має вищу
юридичну силу. Тобто адміністративний суд: встановлює певну юридичну
«дефектність» НПА, який  не  є безпосереднім предметом оскарження у
справі, але також є предметом судової перевірки, проте суд не застосовує
цей «дефектний» НПА, а застосовує акт вищої сили.
Механізм реалізації зазначених вище юридичних можливостей варто 
проілюструвати реальним прикладом судової практики. Зокрема постано
вою Верховного Суду України від 20 листопада 2007 р. задоволено скаргу
приватного  підприємства  «Ф.Р.» у справі  за  позовом цього  підприємства 
до Державної інспекції з контролю за цінами в Рівненській області, а та
кож скасовано рішення судів першої, апеляційної та касаційної інстанції
у частині  первісних позовних вимог. Верховний  Суд України  наголосив,
що оскаржуване рішення відповідача про застосування економічних санк
цій до позивача ґрунтувалось на незаконному НПА — розпорядженні голо
ви Рівненської ОДА. У постанові найвищого судового органу також вказу
ється, що при вирішені цієї справи суди необґрунтовано застосували зазна
чене розпорядження до спірних правовідносин. Перевіряючи законність 
ПАІД про застосування щодо позивача зазначених санкцій, суди помилко
во не перевірили законність НПА, на підставі якого було прийнято оскар
жуваний акт, обмежившись посиланням на те, що цей НПА не був скасо
ваний ані самим органом виконавчої влади, ані рішенням суду. Отже, по
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зиція Верховного Суду України полягає у тому, що правило ч. 4 ст. 9 КАС
застосовується не лише тоді, коли безпосереднім предметом спору є НПА,
а також і у випадку перевірки судом ПАІД, що, власне, мало місце у наве
деному прикладі.
Вище ми вже відзначали певну подібність діяльності адміністративно
го суду при розгляді справ у порядку ст. 171 КАС з повноваженнями Кон
ституційного Суду України. Водночас, попри певну юридичну та фактич
ну схожість обсягу компетенції існує суттєва відмінність. Продемонструє
мо  цю особливість відповідними  положеннями ч. 9 ст. 171 КАС та ч. 3
ст. 61 Закону України «Про Конституційний Суд України» у порівняльному
аспекті.
• Частина 9 ст. 171 КАС: «Якщо у процесі розгляду справи щодо НПА
виявлено незаконність або невідповідність ПА акту вищої юридичної сили 
інших ПА чи їх окремих положень, крім тих, щодо яких відкрито прова
дження в адміністративній справі та які впливають на прийняття поста
нови у справі, суд визнає такі акти чи їх окремі положення незаконними 
або  такими, що  не відповідають правовому акту вищої юридичної сили»
(виділено нами. — Авт.).
• Частина 3 ст. 61 Закону «Про Конституційний Суд України»: «Якщо 
в процесі розгляду справи …. виявлено невідповідність Конституції інших
ПА (їх окремих положень), крім тих, щодо яких відкрито провадження у
справі, і  які впливають  на  прийняття рішення …., Конституційний  Суд
України визнає такі ПА (їх окремі положення) неконституційними» (виді
лено нами. — Авт.).
Застосування граматичного способу з’ясування змісту цих положень 
наводить  до висновку, що, на відмінну від обсягу повноважень  єдиного 
органу конституційної юрисдикції, обсяг компетенції адміністративного 
суду видається звуженим, тобто є меншим у сенсі можливості перевірки 
ПА, який безпосередньо не становить предмета конкретного спору. Такий 
висновок обумовлено, головним чином, відсутністю коми у нормі ч. 9
ст. 171 КАС між словосполученнями «в адміністративній справі» й «та які 
впливають», хоча відповідна кома міститься у ч. 3 ст. 61 Закону «Про Кон
ституційний Суд України».
Зазначимо також, що приписи ч. 11 ст. 171 КАС покладають на відпо
відача обов’язок щодо невідкладної публікації резолютивної частини по
станови суду про визнання НПА незаконним чи таким, що суперечить ПА
вищої юридичної сили, і про визнання цього НПА нечинним. Цей аспект
також досліджується у фахових публікаціях. Вважаємо, що вказане поло
ження поширюється не лише на випадок визнання постановою суду НПА
незаконними чи такими, що суперечать відповідному ПА, повністю, а та

Мягченко С. Виконання суб’єктами нормотворення судових рішень про визнання
нечинними їх нормативно-правових актів / С. Мягченко // Юридичний журнал. —
2007. — № 5.
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кож і на ситуацію визнання такої суперечності в окремій частині (части
нах) оскаржуваного  НПА. Водночас слід підкреслити, що, на відміну від
положення ч. 3 ст. 171 КАС стосовно покладення судом обов’язку на від
повідача, у ч. 11 ст. 171 КАС не вказується на те, що суд зобов’язує відпо
відача опублікувати резолютивну частину його постанови. На нашу думку,
вказаний припис КАС вже покладає такий обов’язок на відповідача. У свою
чергу, порушення вимоги суб’єктом владних повноважень щодо невідклад
ної публікації має розглядатись як його протиправна бездіяльність.
У практичній діяльності судів потребує чіткого врахування та неухиль
ного дотримання вимога ч. 12 ст. 171 КАС, згідно з якою правила ст. 171
КАС застосовуються також у випадках, коли питання про законність НПА
чи відповідність його правовим актам вищої юридичної сили виникло під
час розгляду іншої адміністративної справи. Зокрема у судовому проце
сі із розгляду в загальному порядку справи про оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень та, наприклад, обґрунту
ванні відповідачем свого  «діяння» вимогами  певного  НПА, на  практи
ці може виникнути необхідність перевірки судом цього НПА на предмет
його законності або відповідності ПА вищої юридичної сили. Наголосимо 
на  необхідності  у такому випадку дотримання, передовсім, вимог час
тин 3 та 4 ст. 171 КАС щодо опублікування відповідним суб’єктом влад
них повноважень, який прийняв НПА, оголошення про відкриття прова
дження у справі. Водночас, на нашу думку, такий суб’єкт може вступити 
у справу у статусі третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на пред
мет спору, або як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, відпо
відно, в порядку частин 1 або 2 ст. 177 КАС. Зазначимо також, що у разі 
застосування судом положень частин 9 чи 12 ст. 171 КАС мають бути до
тримані вимоги ч. 7 ст. 171 КАС стосовно встановленого строку вирішення
справи.
Серед усього комплексу дискусійних питань, пов’язаних із проблемати
кою вирішення спору щодо НПА, слід виокремити аспект, навколо якого 
висловлюються інколи  різні  думки. Йдеться про  правові  наслідки ухва
лення судового  рішення про  повне або часткове  задоволення позову. Як 
вважають деякі фахівці, суд зобов’язаний вказати, з якого моменту ПА є
нечинним — з моменту його видання чи з моменту набрання судовим рі
шенням законної сили. Утім у разі, коли у зв’язку із внесенням змін до за
конодавства оскаржуваний НПА перестав відповідати новим вимогам, на 
думку цих авторів, він може бути визнаний нечинним з моменту набран
ня чинності ПА, яким імплементовано такі зміни у правовому регулюван
ні. Вказана  проблематика  знову повертає нас  у дослідження співвідно
шення норм КАС, відповідно загального та спеціального характеру. З огля
Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. ком. : у 2 т. / за 
заг. ред. Р. О. Куйбіди. — К. : Книги для бізнесу, 2007. — Т. 2. — С. 310—323.
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ду на це слід вказати, що згідно з положенням п. 1 ч. 2 ст. 162 КАС у разі 
задоволення позову суд може прийняти постанову, зокрема, про поворот
виконання оскаржуваного рішення чи окремих його положень із зазначен
ням способу його здійснення. Таким чином, навіть не вдаючись у дискусію
навколо того, з якого моменту НПА визнається недійсним, суд є компетент
ним у вирішенні питання про поворот виконання НПА та спосіб здійснен
ня такого повороту.
Водночас важливо  підкреслити, що  звернення до адміністративного 
суду може відбуватися з підстав порушення, у тому числі, значного маси
ву «конвенційних» прав, які встановлені та закріплені Конвенцією про за
хист прав людини і основоположних свобод. Утім слід зазначити, що в по
рядку адміністративного судочинства можуть оскаржуватись рішення, дії
або бездіяльність, що порушують права, захист яких передбачений стаття
ми 6, 8—11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,
а також статтями 1 та 3 Протоколу № 1 до цієї Конвенції. Враховуючи цю
обставину, суд має також гарантувати додержання вимог, які встановле
ні ст. 13 Конвенції, щодо права особи на ефективний засіб правового за
хисту конвенційного права. У цьому аспекті Європейський суд у рішенні 
за  результатами  розгляду справи  Doran v. Ireland (Доран проти  Ірландії,
2003) зазначив, що для цілей ст. 13 термін «ефективний» означає, у тому
числі, встановлення механізму відшкодування, тобто відновлення, понов
лення порушеного права. Таким чином, при вирішенні судом питання сто
совно способу захисту порушеного права, у тому числі виборі судом мо
менту, з якого НПА визнається нечинним, адміністративний суд має та
кож виходити із обов’язку забезпечити права на ефективний засіб захисту.
В іншому випадку існує небезпека того, що права, гарантовані Конститу
цією, законами України і міжнародними договорами, згода на обов’язко
вість яких надана парламентом, стануть просто ілюзорними.
Насамкінець зазначимо, що оскарження судових рішень за наслідка
ми розгляду та вирішення спорів у порядку застосування ст. 171 КАС здійс
нюється відповідно  до  загальних правил КАС, на  що вказується у ч. 10
ст. 171 КАС. Втім ще раз підкреслимо вимогу, яка встановлена ч. 6 ст. 171
КАС щодо обмеження права  на оскарження та  залишення без розгляду
скарг тих осіб, які не брали участі у справі.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Якими є основні ознаки нормативно-правового акта?
2. Чи може фізична особа—підприємець, яка відповідно до Свідоцтва про 
державну реєстрацію здійснює підприємницьку діяльність  у місті  Харкові,
оскаржити нормативно-правовий акт, що стосується діяльності суб’єктів під
приємницької діяльності, прийнятий  Київською міською державною адміні
страцією?
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3. Якими будуть юридичні наслідки розгляду та вирішення судом по суті 
адміністративної справи стосовно оскарження НПА з порушенням вимог щодо 
територіальної підсудності?
4. Додержання відповідачем яких процедурних вимог здійснює адміні
стративний суд при розгляді публічно-правового спору в порядку застосуван
ня ст. 171 КАС?
5. У разі прийняття 1 червня адміністративним судом постанови про ви
знання незаконним та визнання нечинним рішення міської ради від 1 березня
про затвердження нових тарифів на комунальні послуги, яким має бути спосіб
захисту порушеного права позивача?

Глава 3
Особливості провадження у справах,
пов’язаних з виборчим процесом
чи процесом референдуму
Як відомо, компетенція адміністративних судів поширюється на спо
ри щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом ре
ферендуму, що передбачено п. 5 ч. 1 ст. 17 КАС. У даній главі для позна
чення таких справ  ми використовуємо  термін «виборчий спір». Подібне 
«спрощення», до речі, вживається і в інших фахових публікаціях. Важливо 
підкреслити, що в порядку практичного застосування норм статей 172—179
КАС здійснюється захист прав, свобод та інтересів громадян України, по
літичних партій та виборчих блоків, які закріплені Конституцією та зако
нами України, у тому числі конституційних прав обирати та бути обраним
до органів державної влади і місцевого самоврядування, здійснювати на
родне волевиявлення через вибори та референдум. На наше переконання,
існуючі правові механізми захисту та відновлення порушених прав, свобод
та інтересів у порядку розгляду та вирішення виборчих спорів відповіда
ють усталеним міжнародним стандартам, ухваленим Венеціанською комі
сією Ради Європи на 52-й сесії 18—19 жовтня 2002 р.
Зазначимо, що при розгляді відповідних спорів адміністративні суди 
враховують правила не лише КАС, а й норм інших законів України, у то
му числі «Про вибори Президента України» (далі — Закон про вибори Пре
зидента), «Про вибори народних депутатів України» (далі — Закон про пар
ламентські вибори), «Про вибори  депутатів  Верховної Ради  Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (да
лі — Закон про місцеві вибори)», «Про всеукраїнський та місцевий референ
Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посіб. /
за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. — К. : Старий світ, 2006. — С. 404—416.

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.venice.coe.int/docs/2002/
CDL-AD(2002)023rev-ukr.pdf
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думи» (далі — Закон про референдуми) та «Про Центральну виборчу комі
сію» (далі  — Закон про  ЦВК). Водночас слід взяти  до  уваги вимогу ч. 1
ст. 8 Конституції України, яка встановлює, що в Україні визнається і діє
принцип верховенства права. Окрім того, ч. 1 ст. 9 Конституції визначає,
що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Вер
ховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року, Першого  протоколу та  протоколів 
№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» встановлено, у тому числі, що Україна пов
ністю визнає на своїй території дію ст. 25 Конвенції про захист прав люди
ни і основоположних свобод 1950 року (далі — Конвенція) щодо визнання
компетенції Європейської комісії з прав людини приймати від будь-якої
особи, неурядової організації або  групи осіб заяви  на ім’я Генерально
го Секретаря Ради Європи про порушення Україною прав, викладених у
Конвенції, та ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 року щодо визнання обов’язковою і без укладення спеціаль
ної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини (далі — Євро
пейський суд) в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування
Конвенції.
У свою чергу, згідно з положеннями ст. 17 Закону України «Про вико
нання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав люди
ни» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Євро
пейського Суду як джерело права. Також зазначимо, що ст. 3 Протоколу
№ 1 до Конвенції передбачає, що «Високі Договірні сторони зобов’язують
ся проводити вільні вибори з розумною періодичністю шляхом таємного 
голосування в умовах, які забезпечуватимуть вільне вираження думки на
роду у виборі законодавчого органу». Відтак варто вказати також на гаран
тії ст. 13 Конвенції, відповідно до якої кожен, чиї права та свободи, визна
чені в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юри
дичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було 
вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. Оскільки 
розгляд та вирішення виборчих спорів за правилами КАС відбувається у
зв’язку з порушеннями, у тому числі «конвенційних» прав, тобто таких, які 
визначені Конвенцією, забезпечення права за ст. 13 Конвенції покладаєть
ся на адміністративний суд.
Актуальність проблематики розгляду та вирішення адміністративними 
судами виборчих спорів обумовлена тією обставиною, що в Україні вибор
че законодавство є доволі динамічним. «Сумною» традицією вже стало й 
внесення численних законодавчих змін безпосередньо  напередодні або 
упродовж виборчих кампаній, що суттєво ускладнює процес глибокого та 
Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга 
судді / за заг. ред. О. М. Пасенюка. — К. : Істина, 2007. — С. 300—316.
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повноцінного опанування змістом нормативних новел та, відповідно, пра
возастосування. Відтак практична діяльність науковців, експертів, суддів
потребує постійного моніторингу стану поточного виборчого законодавства.
Нагадаємо, що після набрання чинності КАС 1 вересня 2005 р. норми цьо
го закону були «масштабно» апробовані під час кампанії з чергових вибо
рів народних депутатів України та місцевих виборів 2006 р., позачергових
парламентських виборів 2007 р., а також позачергових місцевих виборів 
в окремих регіонах. Через це ідеї, думки та підходи, які представлені авто
рами у цій главі, формувались у тому числі як результат дослідження судо
вої практики  розгляду відповідних спорів. Водночас слід відзначити  ще 
один важливий аспект.
Можна витратити багато часу на доктринальне обговорення питання
на кшталт того, чи містить правова система України елементи прецедент
ного права або чи може вважатись джерелом права позиція, що сформу
льована у рішенні Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду
або рекомендаціях пленумів цих судів стосовно застосування законодав
ства? Втім, на наше глибоке переконання, з точки зору практичної потреби 
розв’язання великого масиву суперечностей норм різних законів складно 
переоцінити той вплив на формування позицій судів, який мала постано
ва Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику засто
сування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного 
судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’яза
них з виборчим процесом чи процесом референдуму» від 2 квітня 2007 р.
№ 2 (далі  — Постанова  № 2/07). Вважаємо, що  цей  документ засвідчив 
свою ефективність під час підготовки позачергових виборів народних де
путатів України 30 вересня 2007 р. В умовах недосконалості Закону про 
парламентські вибори та наявності норм, які створюють підґрунтя для не
однакового тлумачення і застосування, ця Постанова сприяла забезпечен
ню єдності судової практики та дотриманню принципу юридичної визна
ченості як невід’ємної складової принципу верховенства права.
Вважаємо, що одним із найважливіших практичних наслідків ухвален
ня Постанови № 2/07 стало чітке окреслення меж нормативного масиву,
.
Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо пору
шень виборчого законодавства / за заг. ред. В. В. Кривенка. — Х., 2006. — 351 с.; За
стосування судами законодавства про позачергові вибори народних депутатів України 
30 вересня 2007 року // Вісник Вищого адміністративного суду України. — 2007. —
№ 4. — С. 87; Смокович Михайло, Кальченко Сергій. Можливі напрями удосконалення
виборчого та процесуального законодавства України / Михайло Смокович, Сергій Каль
ченко // Вибори та демократія. — 2008. — № 3 (17). — С. 4—11.

Кальченко С. Кодекс та Закон: Дослідження можливих правових «ризиків» при 
оскарженні у судовому порядку порушень Закону «Про вибори народних депутатів Украї
ни» / С. Кальченко // Юридична газета. — № 18 (54). — 2005. — 29 вересня.

Смокович Михайло, Кальченко Сергій. До проблеми нормативної регламентації про
цедури розгляду виборчих спорів / Михайло Смокович, Сергій Кальченко // Вісник Ви
щого адміністративного суду України. — 2008. — № 1. — С. 35—57.
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який регламентує відповідні відносини. Зокрема вкажемо на пункт 1 цієї
Постанови, де підкреслюється, що згідно зі ст. 5 КАС адміністративне су
дочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу
та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верхов
ною Радою України. З огляду на  таке  формулювання зазначеної норми 
суди під час вчинення будь-яких процесуальних дій у процесі розгляду та 
вирішення виборчих спорів повинні керуватися правилами та приписами 
лише тих нормативно-правових актів, які перераховано у ст. 5 КАС, неза
лежно від можливої наявності інших нормативно-правових актів, зокре
ма  законів, що визначають  засади, порядок  та організацію проведення
виборів та в яких можуть бути окремі положення щодо вчинення проце
суальних дій судами. Водночас слід вказати на наявність деяких винят
ків із зазначеної вище рекомендації імперативного характеру, на що вка
зується у п. 1 цієї Постанови, і якими можуть бути особливості, що є пе
редбаченими матеріальними і процедурними нормами виборчих законів,
з яких випливає право особи на звернення до суду у виборчому процесі 
чи процесі референдуму або можливість особи бути відповідачем у таких
спорах. Більш детально правила загального та спеціального характеру до
сліджуються у наступних частинах даної глави. При цьому для зручності 
викладення матеріалу аналіз відповідних юридичних механізмів проведе
мо в аспекті окремих складових елементів відповідних відносин оскаржен
ня порушень виборчого законодавства, розгляду та вирішення виборчих
спорів.

Сторони
та їх представники
Положення статей 172, 174—175 КАС стосовно сторін у справах є до
волі специфічними з огляду на свій суб’єктний склад. Цю обставину також 
відзначають фахівці, наголошуючи при цьому, що у виборчих правовідно
синах беруть участь не лише суб’єкти виборчого процесу, а й інші учасни
ки, які не мають такого статусу. Невипадково, що у ч. 15 ст. 26 Закону
про  місцеві вибори  також окремо вказується на обов’язковість  рішення
виборчої комісії (далі — ВК або комісія) для всіх суб’єктів та учасників ви
борчого процесу. Причому, як зазначається у п. 2 Постанови № 2/07, до 
адміністративної юрисдикції належать усі спори, пов’язані з виборчим про
цесом чи процесом референдуму, незалежно від того, чи є стороною у цьо
му спорі суб’єкт владних повноважень. Зокрема це можуть бути справи з
Смокович Михайло, Кальченко Сергій. Окремі аспекти процесуальних особливос
тей судового розгляду виборчих спорів / Михайло Смокович, Сергій Кальченко // Ви
бори та демократія. — 2007. — № 4 (14). — С. 6—17; Там само. — 2008. — № 1 (15). —
С. 5—10.

Самсін І. Л. Адміністративне судочинство як механізм захисту прав учасників ви
борчого процесу / І. Л. Самсін // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 2 (66). —
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оскарження дій або бездіяльності засобів масової інформації (далі — ЗМІ),
суб’єктів виборчого процесу та інших учасників виборів  (довірених осіб,
уповноважених осіб). Вважаємо, що до кола таких учасників можуть бути 
віднесені також представники партій (блоків) у Центральній виборчій ко
місії (далі — ЦВК) і спостерігачі від громадських організацій (далі — ГО)
на виборах народних депутатів України, представники та уповноважені 
особи  місцевих організацій  партій  (блоків  місцевих організацій  партій) і 
довірені особи кандидатів на місцевих виборах.
Позивачі
Частина 1 ст. 172 КАС визначає, що суб’єкти відповідного виборчого 
процесу (крім ВК), а також ініціативна група референдуму, інші суб’єкти 
ініціювання референдуму мають право оскаржувати рішення, дії або без
діяльність ВК, комісій з референдуму (далі — КР), членів цих комісій. Слід
зауважити, що КАС не містить визначення понять «виборчий процес» та 
«процес референдуму». Отже, для належного з’ясування того, чи позивача 
наділено відповідною адміністративною процесуальною правосуб’єктніс
тю, потрібно звертатись до відповідних положень законів про вибори та 
референдуми. У зв’язку з цим зазначимо, що переліки суб’єктів виборчого 
процесу встановлені такими нормами:
• ст. 12 Закону про вибори Президента;
• ст. 12 Закону про парламентські вибори;
• ст. 12 Закону про місцеві вибори.
У свою чергу, коло суб’єктів ініціювання відповідного референдуму ви
значене нормами статей 13 та 14 Закону про референдуми.
Водночас потрібно враховувати, що деякі інші особи, яких не віднесе
но до суб’єктів виборчого процесу, приписами виборчих законів так само 
наділені правом на звернення до суду з позовами до ВК відповідного рів
ня. На думку авторів, окремої уваги та додаткової законодавчої регламен
тації потребує аспект компетенції ВК на звернення до суду із позовом до 
іншої комісії. З одного боку, згідно з правилами ч. 1 ст. 172 КАС комісії
не можуть звертатись із позовом до ВК. Разом із тим, відповідна можли
вість є передбаченою правилами ст. 116 Закону про парламентські вибо
ри. У зв’язку з цим слід зазначити, що з урахуванням рекомендацій  По
станови № 2/07 та норм виборчих законів справи за позовами комісій до 
інших ВК розглядаються адміністративними судами, що мало місце, зокре
ма, упродовж кампанії з позачергових виборів 2007 р. Окрім цього, згідно 
з положенням ч. 3 ст. 76 Закону про парламентські вибори ГО має право 
оскаржити до суду рішення ЦВК про відмову в наданні їй дозволу мати 
офіційних спостерігачів. Нагадаємо, що відповідно до ч. 6 ст. 76 Закону
про парламентські вибори офіційні спостерігачі від ГО реєструються окруж
ною виборчою комісією (далі — ОВК) (для здійснення спостереження у за
кордонному виборчому окрузі — ЦВК) за поданням відповідної ГО. На на
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шу думку, відмова з боку ЦВК або ОВК у реєстрації таких спостерігачів 
чи бездіяльність відповідної ВК щодо вчасного неприйняття рішення так 
само можуть бути оскаржені до адміністративного суду в порядку ст. 172
КАС. Крім того, зазначимо, що згідно з положеннями ч. 14 ст. 76 Закону
про  парламентські вибори  рішення дільничної виборчої комісії (далі  —
ДВК) про позбавлення офіційного спостерігача від ГО права бути присут
нім на  засіданні  може  бути оскаржено, у тому числі, до суду. Зазначені 
вище позиції повністю узгоджуються з відповідними рекомендаціями п. 1
Постанови № 2/07.
Слід зазначити, що ч. 1 ст. 174 КАС визначає перелік суб’єктів, а саме:
ВК, кандидат, партія (блок), місцева організація партії (блок місцевих орга
нізацій партій), які є суб’єктами відповідного виборчого процесу, а також 
КР, ініціативна група референдуму та інші суб’єкти ініціювання референ
думу, які мають право оскаржувати рішення, дію або бездіяльність орга
нів виконавчої влади  та  місцевого самоврядування, ЗМІ, підприємств,
установ, організацій, їх посадових та службових осіб, творчих працівни
ків ЗМІ, що порушують законодавство про вибори та референдум. Водно
час знову підкреслимо, що за правилами ст. 174 КАС розглядаються також 
спори за зверненням деяких інших осіб, окрім суб’єктів виборчого проце
су. На нашу думку, в порядку положень ст. 174 КАС до адміністративного 
суду із відповідними позовними заявами вправі звертатися також особи,
які не вказані у ч. 1 ст. 174 КАС, проте право на оскарження яких закрі
плене відповідними виборчими законами. Зокрема згідно з положеннями 
п. 5 ч. 1 ст. 12, п. 3 ч. 1 ст. 103 та ч. 1 ст. 112 Закону про парламентські 
вибори офіційний спостерігач від партії (блоку) може оскаржити рішен
ня, дію або бездіяльність органів виконавчої влади та місцевого самовря
дування, підприємств, установ, організацій, їх посадових та службових
осіб.
Відповідні правила встановлені й положеннями ст. 175 КАС. Зокрема 
ч. 1 ст. 175 КАС передбачає, що право оскаржувати дії чи бездіяльність 
кандидатів, їх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації (блоку міс
цевих організацій), їх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних
груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних
спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу, що порушують законодавство 
про вибори чи референдум, мають кандидат, партія (блок), місцева орга
нізація партії (блоку), які є суб’єктами відповідного виборчого процесу, іні
ціативна група референдуму, інші суб’єкти ініціювання референдуму. Пе
редовсім відзначимо застосування законодавцем конструкції «відповідний 
виборчий процес». Таким чином, у разі одночасного проведення кампаній 
із двох або більше різних видів виборів кандидат, партія або її місцева ор
ганізація чи відповідних виборчий блок має право оскаржувати дії лише 
того суб’єкта виборчого  процесу, в  якому позивач  так само  перебуває у
статусі суб’єкта виборчого процесу. В іншому випадку, наприклад при од
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ночасному проведенні виборів депутатів сільської ради та сільського голо
ви кандидат на виборах сільського голови не є належним позивачем щодо 
порушень з боку кандидата на виборах депутата сільської ради.
Ця особливість стосується також і спорів, які  розглядаються за  пра
вилами ст. 172 КАС. Тобто, правом на звернення із позовом до певної ВК,
члена цієї комісії наділена та особа, яка є суб’єктом того самого виборчого 
процесу, що і комісія або член комісії, чиї рішення, дії чи бездіяльність є
предметом оскарження. Крім того зазначимо, що ч. 1 ст. 101 Закону про 
вибори Президента передбачає право, у тому числі, ВК оскаржити рішен
ня, дії чи бездіяльність об’єднання громадян (наприклад партії), виборчого 
блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосують
ся виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, що стосуються внутрішньої
діяльності або виключної компетенції об’єднання громадян. Відповідно й 
ч. 1 ст. 113 Закону про парламентські вибори також встановлено право 
ВК оскаржити діяння цих самих суб’єктів. Водночас нагадаємо, що норми 
ст. 175 КАС не передбачають юридичної можливості комісій на звернення
до адміністративного суду. На нашу думку, беручи до уваги повноважен
ня ВК різних рівнів стосовно здійснення, зокрема, контролю за додержан
ням законодавства про вибори, комісіям має бути гарантовано право на 
оскарження порушень з боку зазначених суб’єктів у судовому порядку згід
но з правилами ст. 175 КАС.
Представленій у п. 1 Постанови № 2/07 рекомендації кореспондує по
зиція, яка сформульована в абз. 4 п. 3 цієї Постанови. Зокрема вказується,
що до адміністративного суду вправі звернутись також особи, які мають 
намір реалізувати своє право на участь у виборчому процесі чи процесі ре
ферендуму або набути статусу суб’єкта виборчого процесу чи процесу ре
ферендуму, а так само у разі відмови в цьому з боку ВК чи КР або органів 
державної влади чи органами  місцевого самоврядування. На  практиці 
справами такої категорії є спори з приводу порушень з боку відповідних
рад при утворенні територіальних виборчих комісій (далі — ТВК) на місце
вих виборах за зверненням організацій партій (блоків), а також справи за 
позовами  ГО щодо відмови відповідних ВК у реєстрації їх спостерігачів 
(наприклад на парламентських виборах).
Окремої уваги при розгляді та вирішенні відповідних справ потребує
аспект можливості звернення з позовом виборця. Нагадаємо, що згідно з
приписами ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 174 та ч. 2 ст. 175 КАС виборець (грома
дянин, який має право голосу на виборах чи референдумі) може оскаржи
ти рішення, дію чи бездіяльність певних суб’єктів, якщо такі діяння пору
шують виборчі  права або інтереси  щодо  участі  у виборчому процесі чи 
процесі референдуму його особисто. Таким чином, при зверненні виборця
у позовній заяві має бути вказано, як оскаржуване діяння порушує права 
або інтереси його особисто, окрім спорів стосовно уточнення списків ви
борців, як досліджуються нами в окремій частині цієї глави. З огляду на 
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цей аспект також зауважимо, що Основним Законом держави закріплені 
конституційні  (або основні) виборчі  права: право обирати  та  бути обра
ним. У свою чергу, чинні виборчі закони встановлюють деякі категорії ін
ших прав, що визначаються фахівцями як похідні виборчі права. Зокрема 
можна вказати на право виборця брати участь у:
• роботі ВК;
• проведенні передвиборної агітації;
• здійсненні спостереження за проведенням виборів;
• інших заходах.
Наведені права передбачені, відповідно, положеннями ч. 3 ст. 2 Зако
ну про вибори Президента, ч. 7 ст. 2 Закону про парламентські вибори та 
ч. 4 ст. 3 Закону про місцеві вибори. Таким чином, у разі порушення прав 
громадян України, наприклад, на  участь  у роботі  ВК (відмова включити 
особу до складу комісії або безпідставне скасування рішення про включен
ня до складу ВК) чи здійснення спостереження (зокрема відмова у реєстра
ції офіційним спостерігачем чи створення перешкод у проведенні спосте
реження), відповідні позови можуть бути подані виборцем. Водночас слід
вказати на інший важливий момент. На нашу думку, положення КАС не 
дають однозначної відповіді на питання стосовно виду судового рішення
у разі невстановлення судом порушення прав особисто виборця: постано
ва про відмову у задоволенні позову (в порядку ч. 1 ст. 162 КАС) або ухва
ла  про  залишення позовної заяви  без розгляду (відповідно  до  п. 1 ч. 1
ст. 155 КАС). Утім необхідність дослідження судом при розгляді виборчо
го спору наявності порушення права виборця або інтересів щодо участі у
виборчому процесі чи процесі референдуму його особисто, що може бути 
здійснено лише у судовому засіданні, приводить до висновку, що одним
із можливих рішень у підсумку є саме відмова у задоволенні, адже суд по
винен дослідити суть справи. Ця позиція, між іншим, рівною мірою стосу
ється інших позивачів. Зокрема положення абзаців 8—10 п. 7 Постанови 
№ 2/07 звертаються до юридичного зв’язку суб’єктності позивача та під
сумкового судового рішення. При цьому вказується, що якщо на стадії су
дового розгляду буде встановлено, що позивач не наділений правом у за
значеному порядку оскаржувати певне діяння відповідача, то суди повин
ні відмовити в задоволенні позову. Отже, при розгляді справ цієї категорії
суди перевіряють: чи має право позивач звертатися до суду з відповідни
ми вимогами. І лише після встановлення такого права суд далі перевіряє
правомірність оскаржуваних діянь відповідачів.
Слід також підкреслити, що згідно з п. 8 ч. 1 ст. 3 КАС позивачем є, у
тому числі, суб’єкт владних повноважень, на виконання компетенції якого 
Науково-практичний коментар Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» / за ред. Ю. Б. Ключковського. — К. : Парламентське видавництво, 2006. —
С. 26; Науково-практичний коментар Закону України «Про вибори Президента Украї
ни» / за ред. Ю. Б. Ключковського. — К. : Парламентське видавництво, 2004. — С. 14.
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подана позовна заява до адміністративного суду. Водночас такий суб’єкт
має право звернутися до адміністративного суду у випадках, встановле
них законом. Однією з особливостей КАС стосовно справ, які пов’язані з
процесом виборів або референдуму, є можливість звернення ЦВК до Ви
щого адміністративного суду України із позовною заявою про скасування
реєстрації кандидата на пост президента України в порядку правил ст. 176
КАС. При цьому зазначимо, що цій нормі КАС не відповідає правило мате
ріального закону, а саме: ст. 56 Закону про вибори Президента. Відповідно 
до вказаних положень Верховний Суд України є уповноваженим розгляда
ти звернення ЦВК з цього питання. Беручи до уваги вимоги п. 13 розд. VII
«Прикінцеві та перехідні положення» КАС про те, що закони України та ін
ші нормативно-правові акти до приведення їх у відповідність із цим Кодек
сом діють у частині, яка не суперечить цьому Кодексу, дійдемо висновку
про те, що положення частин 1 та 2 ст. 56 Закону про вибори Президента 
суперечать правилам КАС і не можуть застосовуватись. Таким чином, нор
ма процесуального закону, а саме: ч. 1 ст. 176 КАС, є матеріально-право
вою основою, що встановлює відповідну компетенцію Вищого адміністра
тивного суду України.
На нашу думку, слід звернути увагу на особливості законодавчої регла
ментації підстав для звернення до адміністративного суду, а також спів
відношення правил КАС загального та особливого характеру. Наприклад,
у загальному порядку ч. 1 ст. 104 КАС встановлює, що до суду має право 
звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено 
її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Нато
мість суб’єкт владних повноважень має право звернутися до адміністратив
ного суду у випадках, встановлених законом. Водночас законодавець пе
редбачив, у частинах 1 та 2 ст. 172, частинах 1 та 2 ст. 174, частинах 1
та 2 ст. 175 КАС певні особливості стосовно права на оскарження пору
шень у зв’язку із виборчим процесом. Окрім цього, порівняно із частина
ми 1 статей 172, 174, 175 КАС у частинах 2 цих самих статей вказується
на підстави для звернення із позовом виборця у разі порушення виборчих
прав або інтересів щодо участі у виборчому процесі чи процесі референду
му особисто  позивача. Дослідження у порівняльному аспекті  зазначених
положень  з урахуванням завдання адміністративного судочинства  щодо 
захисту прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин при
водить до висновку про відсутність законодавчої вимоги щодо порушення
права особисто позивача при зверненні із позовом в порядку ч. 1 ст. 172,
ч. 1 ст. 174 та ч. 1 ст. 175 КАС. Вважаємо, що законодавець свідомо не об
межує можливість оскарження порушення певним негативним наслідком
особисто для заінтересованої особи. За інших підстав повністю нівелюєть
ся можливість реалізації тих завдань, що покладаються, наприклад, на офі
ційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу, яким також надане 
право оскаржувати порушення в порядку ст. 172 КАС.

317

Розділ VI. Розгляд окремих категорій адміністративних справ

Завершуючи дослідження комплексу питань стосовно позивачів у вибор
чих порах, вважаємо за необхідне звернути увагу також на ще один аспект,
який вже спричинив  певні складності  у практичній  діяльності. Зокрема 
нагадаємо, що, на відміну від офіційних спостерігачів уповноважені особи 
партій (блоків) не наділені положеннями ст. 172 КАС правом на звернення
до суду із позовом до відповідної ВК, позаяк вони не є суб’єктами вибор
чого процесу. Водночас згідно з п. 5 ч. 15 ст. 72 Закону про парламентські 
вибори уповноважена особа має права офіційного спостерігача, які перед
бачені ч. 7 ст. 75 цього Закону. З огляду на це зазначимо, що з усього ка
талогу прав спостерігачів п. 5 ч. 7 ст. 75 Закону про парламентські вибори 
передбачено право офіційного спостерігача на звернення до суду. Таким
чином, буквальне системне тлумачення положень виборчого закону може 
привести до висновку про можливість уповноваженої особи партії (блоку)
прямо звертатись із позовом щодо рішення, дії чи бездіяльності ВК. Очевид
но, що така невідповідність матеріального та процесуального законів по
винна бути усунута шляхом корекції відповідних законодавчих положень.
Відповідачі
Звертаючись до аспекту суб’єктності відповідачів у справах, які є пов’я
заними із виборчим процесом або процесом референдуму, вкажемо на по
ложення п. 9 ч. 1 ст. 3 КАС. Згідно з цією нормою відповідачем в адміні
стративній справі є суб’єкт владних повноважень, а у випадках, передба
чених законом, й інші особи, до  яких звернена вимога  позивача. Отже,
поняття «відповідач» є більш широким і охоплює як суб’єктів владних пов
новажень, так і інших осіб, чиї рішення, дії чи бездіяльність обумовлюють 
предмет звернення до адміністративного суду. До речі, ця позиція також 
узгоджується і з приписом ч. 3 ст. 50 КАС, згідно з якою відповідачем в 
адміністративній справі  є суб’єкт владних повноважень, якщо інше  не 
встановлено законом. Таким чином, коло осіб, які можуть бути відповіда
чами, визначається цим Кодексом та іншими  законами. Зазначимо, що 
перелік відповідачів у справах різної предметності загально можна викла
сти таким чином:
• ВК, КР, члени цих комісій (ст. 172 КАС);
• органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, підпри
ємства, установи, організації, їх посадові та службові особи, творчі праців
ники ЗМІ (ст. 174 КАС);
• кандидати, їх довірені особи, партії (блоки), місцеві організації пар
тій (блоки місцевих організацій), їх посадові особи та уповноважені особи,
ініціативні групи референдуму, інші суб’єкти ініціювання референдуму та 
офіційні спостерігачі від суб’єктів виборчого процесу (ст. 175 КАС);
• кандидат на пост Президента України (ст. 176 КАС).
З урахуванням рекомендацій п. 1 Постанови № 2/07 дійдемо виснов
ку, що вказаний вище перелік не є вичерпним, що спрямовує до необхід
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ності розгляду юридичної можливості притягнення певної особи у статусі 
відповідача тоді, коли це прямо передбачено виборчими законами. Зокре
ма з дослідження положень ст. 92 Закону про вибори Президента та п. 5
ч. 1 ст. 104 Закону про парламентські вибори дійдемо висновку, що до ка
тегорії можливих відповідачів (або — «суб’єктів оскарження» в терміноло
гії виборчих законів) віднесено також виборців. У свою чергу, норми ста
тей 172, 174 та 175 КАС формально не встановлюють права на звернення
до суду з позовом до виборця. З огляду на цю обставину звернімось до пра
вової позиції Конституційного Суду України, що є сформульованою у Рі
шенні від 30 січня 2003 р. у справі про розгляд судом окремих постанов 
слідчого і прокурора. Як вказує Конституційний Суд України, правосуддя
за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає ви
могам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах. Крім
того, згідно  з вимогою ч. 4 ст. 8 КАС забороняється відмова в  розгляді 
справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності за
конодавства, яке регулює спірні відносини. Таким чином, на наше переко
нання, в порядку правил ст. 175 КАС повинні розглядатися також справи 
за позовами на інших суб’єктів, у тому числі — щодо оскарження проти
правних дій виборця. Дотримання же іншого підходу знівелює саму юри
дичну можливість оскарження деяких порушень  у судовому порядку та 
значною мірою сприятиме виключній декларативності окремих виборчих
прав, які закріплені Конституцією та законами України, у тому числі пра
ва на вільні вибори (ст. 71 Конституції України, ст. 6 Закону про вибори 
Президента, ст. 6 Закону про парламентські вибори, ст. 6 Закону про міс
цеві вибори).
Представлена позиція повністю узгоджується з рекомендацією, пред
ставленою у п. 1 Постанови, виходячи з якої виборець повинен розгляда
тись як можливий відповідач у спорах про визнання протиправними його 
дій та встановлення, наприклад, факту вчинення підкупу. Іншої юридич
ної (процесуальної) можливості встановлення, наприклад, факту підкупу
виборців  з боку інших виборців  (крім довірених осіб чи  уповноважених
представників) не існує. Натомість встановлення судом такого факту в по
рядку розгляду саме виборчого спору матиме преюдиціальне значення для
вирішення, наприклад, ЦВК питання про скасування рішення про реєст
рацію кандидата в  народні  депутати  України. Це  передбачено  положен
ням п. 1 ч. 4 ст. 64 Закону про парламентські вибори: вчинення підкупу
іншою особою за дорученням партії (блоку). Крім того, чинні редакції п. 1
ч. 3 ст. 56 Закону про вибори Президента та п. 6 ч. 1, п. 8 ч. 2 і п. 1 ч. 3
ст. 48 Закону про місцеві вибори вказують на встановлення, відповідно,
судом у порядку, визначеному законом або у судовому порядку факту під
купу іншою особою на прохання або за дорученням кандидата/партії (бло
ку)/місцевою організацією партії (блоком місцевих організацій). За анало
гічного  підходу виборець  може  бути відповідачем, наприклад, також  у
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справі про оскарження його протиправних дій у зв’язку із веденням пе
редвиборної агітації, втручанням у роботу виборчих комісій тощо.
Зазначимо також, що норми ч. 2 ст. 172 та ч. 2 ст. 175 КАС закріплю
ють право виборця оскаржувати діяння аналогічного переліку відповіда
чів, як, відповідно, й ч. 1 ст. 172 та ч. 1 ст. 175 КАС. Водночас порівняння
норм ч. 1 та ч. 2 ст. 174 свідчить, що положеннями КАС не передбачено
право виборця оскаржувати рішення, дії або бездіяльність ЗМІ, їх посадо
вих, службових осіб та творчих працівників. Між іншим, нормами ст. 102
Закону про вибори Президента та ст. 114 Закону про парламентські вибо
ри також не передбачена можливість оскарження виборцем дій або безді
яльності зазначених суб’єктів.
На нашу думку, є вкрай важливим виокремити серед наведеного ви
ще переліку саме тих відповідачів, які є суб’єктами владних повноважень,
адже норми КАС передбачають деякі особливості процесуального статусу
(прав та обов’язків) саме цієї категорії відповідачів. Вважаємо, що поряд
із органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадови
ми та службовими особами (ст. 174 КАС), суб’єктами владних повноважень 
також є:
• ВК та КР. Відповідно до положень ч. 1 ст. 25 Закону про парламент
ські вибори ВК є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими 
організовувати підготовку та проведення виборів депутатів і забезпечува
ти додержання та однакове застосування законодавства про вибори. По
ложення аналогічного  змісту передбачені ч. 1 ст. 20 Закону про  місцеві 
вибори. Водночас ч. 1 ст. 22 Закону про вибори Президента визначає ВК
як спеціальні колегіальні державні органи. Крім того, ч. 14 ст. 33 Закону
про парламентські вибори встановлює, що рішення ВК, прийняте в межах
її повноважень, є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами виборчого 
процесу, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядуван
ня, їх посадовими та службовими особами, а також ЗМІ. Відповідні припи
си  тотожного  змісту передбачені  також ч. 17 ст. 28 Закону про вибори 
Президента, ч. 15 ст. 26 Закону про місцеві вибори та ч. 2 ст. 31 Закону
про референдуми;
• члени ВК та КР. Положення статей 23 та 24 Закону про вибори Пре
зидента, статей 27 та 28 Закону про парламентські вибори, статей 21 та 22
Закону про місцеві вибори вказують на керівні посади в ОВК, ТВК та ДВК.
Таким чином, голова, заступник голови та секретар ОВК, ТВК і ДВК є по
садовими особами ВК. Водночас норми ч. 3 ст. 157, ч. 2 ст. 159 Криміналь
ного кодексу України встановлюють кваліфікуючі ознаки злочинів проти 
виборчих прав громадян, які вчинені членом ВК/КР або іншою службовою
особою. Таким чином, кримінальний закон відносить членів комісій до ка
тегорії службових осіб. На нашу думку, член ВК/КР, передовсім, голова, за
ступник голови та секретар комісії є суб’єктом владних повноважень при 
здійсненні ним повноважень, котрі передбачені відповідними законами,
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як-то: скликання головою засідання комісії; ведення секретарем протоко
лу засідання комісії; внесення головою, заступником голови або секрета
рем комісії змін до списку виборців на підставі рішення суду; виконання
рішень та обов’язків, покладених на члена ВК/КР згідно з їх розподілом у
комісії, видача членом комісії бюлетеня виборцю тощо. Водночас член ВК
має розглядатись також як суб’єкт владних повноважень у справах щодо 
оскарження його протиправних дій, якими, наприклад, порушено вимоги 
виборчого закону стосовно заборони цій особі брати участь у передвибор
ній агітації.
З урахуванням особливостей КАС стосовно справ за участю відповіда
ча—суб’єкта владних повноважень, надзвичайно важливою є позиція Пле
нуму Вищого адміністративного суду України, яка сформульована у п. 4
Постанови № 2/07. У зазначеному положенні вказується, що всі ВК/КР,
їх голови, заступники голів, секретарі та члени є суб’єктами владних пов
новажень. Таким чином, розгляд та вирішення виборчих спорів, у яких
відповідачем є одна із зазначеного  переліку особа, має здійснюватись  з
урахуванням особливостей адміністративного судочинства у спорах із та
ким суб’єктом. Зокрема це стосується застосування положень ч. 8 ст. 13,
ч. 2 ст. 71, ч. 1 ст. 104, ч. 1 ст. 117, ч. 4 ст. 128 КАС. Крім того, з ураху
ванням наведених висновків, положень чинних виборчих законів стосов
но права ВК на звернення до суду в порядку оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності іншої ВК, а також положення ч. 1 ст. 104 КАС, ця рекомен
дація Постанови № 2/07 підтверджує наш висновок про те, що ВК є упов
новаженою звертатись із позовом до іншої комісії навіть попри відповідну
вказівку ч. 1 ст. 172 КАС.
Представники сторін
Звернемо також увагу на аспект здійснення представництва інтере
сів суб’єктів виборчого процесу та зазначимо вимоги загальних положень 
КАС щодо  здійснення представництва в адміністративному процесі, які 
мають застосовуватись з урахуванням спеціальних норм ст. 178 КАС. На
самперед підкреслимо, що положення ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 174 і ч. 1 ст. 175
КАС однозначно вказують на ту обставину, що належним позивачем є, зо
крема, кандидат, партія, місцева організація партії чи відповідний вибор
чий блок. Водночас частинами 1 та 2 ст. 178 КАС передбачено, що особа,
яка згідно із законом про вибори чи референдум зареєстрована, відповід
но, як:
• уповноважений представник або довірена особа кандидата;
• уповноважена особа (представник) партії (блоку), місцевої організа
ції партії (блоку місцевих організацій), ініціативної групи референдуму, діє
як представник певного суб’єкта без додаткового уповноваження.
Положенням ч. 3 ст. 56 КАС передбачають, що  представники сторін
беруть участь в адміністративному процесі на основі договору або закону.
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Відповідно до припису ч. 7 ст. 56 КАС законним представником органу,
підприємства, установи, організації є його керівник чи інша особа, упов
новажена законом, положенням, статутом. На нашу думку, з огляду на цей 
припис КАС керівники місцевих організацій партій та блоків є саме тими 
особами, які мають право від імені «колективних» суб’єктів виборчого про
цесу підписувати позовні заяви до суду та представляти інтереси цих су
б’єктів як їх законні представники на підставі відповідних партійних ста
тутів чи угод про утворення виборчих блоків. Водночас наявність вжитого 
у ч. 7 ст. 56 КАС сполучника альтернативного характеру «чи» приводить 
до висновку про можливість здійснення відповідних процесуальних дій та
кож іншими особами, які  є уповноваженими  на  це  законом. Вважаємо,
що саме такими особами є уповноважені особи (представники) партій, міс
цевих організацій партій або виборчих блоків, як це передбачено положен
нями ч. 2 ст. 178 КАС. Вказані  приписи визначають  право  цих осіб без
додаткового уповноваження діяти як представники партій, місцевих ор
ганізацій партій (блоків) у справах, пов’язаних з виборчим процесом. При
чому належні повноваження таких осіб підтверджуються відповідним по
свідченням, як передбачено ч. 3 ст. 178 КАС. Умови і порядок реєстрації
уповноважених осіб (представників) партій, місцевих організацій партій,
відповідних виборчих блоків, а  також  порядок видачі  зазначених у ч. 3
ст. 178 КАС посвідчень визначаються нормами виборчих законів.
Наведемо власну думку щодо мети законодавчого передбачення юри
дичної можливості такого представництва. На наше глибоке переконання,
віднесенням довірених та уповноважених осіб (представників) до переліку
законних представників суб’єктів виборчого процесу законодавець праг
нув надати їм більш ефективних та дієвих можливостей реагувати на по
рушення і захищати права та інтереси безпосередньо цих суб’єктів. До тако
го висновку приводить також дослідження положень п. 2 ч. 1 та ч. 2 ст. 103
Закону про парламентські вибори. Згідно із вказаним приписом суб’єктом
звернення зі скаргою може бути партія (блок) в особі її керівника, представ
ника у ЦВК, уповноваженої особи чи іншої особи, уповноваженої рішен
ням керівного органу партії (блоку). Водночас керівник, уповноважена осо
ба, представник партії (блоку) у ЦВК діє як представник без додатково
го уповноваження. На нашу думку, наявність передбаченого ч. 2 ст. 178
КАС переліку законних представників суб’єктів виборчого процесу не має
на меті обмежити партії, місцеві організації партій та виборчі блоки у праві 
на звернення до суду лише в особі своїх уповноважених осіб та представни
ків. Навпаки, вказаним положенням КАС законодавець розширив реальні 
юридичні можливості, коли зазначені суб’єкти здійснюють законне пред
ставництво поряд з іншими законними представниками — керівниками 
партій, місцевих організацій партій чи виборчих блоків. Водночас зазначи
мо, що у разі порушення представниками позивачів встановлених КАС пра
вил, позовні заяви повертаються в порядку застосування п. 4 ч. 3 ст. 108
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КАС. У випадку виявлення такого порушення безпосередньо під час судо
вого засідання, відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 155 КАС позовні заяви за
лишаються без розгляду.
Представлений вище висновок повністю узгоджується з рекомендація
ми, які є представленими у п. 13 Постанови № 2/07. Зокрема у цьому пунк
ті  підкреслено встановлення нормами ст. 178 КАС випадків  здійснення
представництва у виборчих спорах без додаткового уповноваження. Утім
у всіх інших випадках представництво здійснюється за загальними прави
лами, встановленими статтями 56—61 КАС. Також  зазначено, що особа,
яка здійснює представництво у виборчих спорах без додаткового уповно
важення, має право на вчинення від імені суб’єкта, якого вона представ
ляє, усіх процесуальних дій, які може вчинити цей суб’єкт. Це обумовлено 
положеннями частин 1 та 6 ст. 59 КАС. Не менш важливо вказати й на 
правову позицію, яку сформульовано в абз. 4 п. 13 цієї Постанови. Зокре
ма вказується, що відповідно до ч. 7 ст. 56 КАС керівники або представ
ники  партій  (блоків), уповноважені статутом, також  мають  право від їх
імені підписувати позовні заяви до суду та представляти їхні інтереси як 
законні представники. Водночас цією Постановою роз’яснено порядок дій 
у випадку подання позовної заяви від імені позивача особою, яка не має
повноважень на ведення справи. За таких обставин, з урахуванням поло
жень п. 4 ч. 3 ст. 108 КАС та п. 2 ч. 1 ст. 155 КАС суд, відповідно, повер
тає таку позовну заяву або залишає її без розгляду.
Окрім цього  наголошено, що  недотримання судами  першої інстанції
під час  розгляду та вирішення виборчих спорів  положень  КАС стосовно 
представництва сторін є підставою для скасування апеляційними судами 
ухвалених рішень судів першої інстанції із залишенням позовних заяв без
розгляду, на що також звертають увагу автори окремих публікацій. Цими 
самими правилами керуються апеляційні суди під час прийняття апеляцій
них скарг та розгляду справ у апеляційній інстанції. Крім того, важливо вка
зати на позицію Пленуму Вищого адміністративного суду України стосовно 
ситуації, коли суд першої інстанції розглянув та вирішив справу без дотри
мання зазначених правил представництва, а представник позивача, який 
не має повноважень на ведення справи, подає апеляційну скаргу. У п. 13
Постанови № 2/07 підкреслено, що такі обставини не є підставою для зали
шення апеляційної скарги без розгляду, а є лише підставою для скасування
рішення суду першої інстанції із залишенням позовної заяви без розгляду.
Треті особи
На нашу думку, треті особи можуть вступити у справу за загальними
правилами, що встановлені ст. 53 КАС. Разом із тим, потрібно також вказа
ти на окремі особливості. Зокрема зазначимо, що згідно з приписом ч. 10
Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. ком. : у 2 т. / за 
заг. ред. Р. О. Куйбіди. — К. : Книги для бізнесу, 2007. — Т. 2. — С. 323—386.
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ст. 172 КАС суд невідкладно повідомляє відповідну ВК або комісію з рефе
рендуму та комісію вищого рівня про надходження позовної заяви. Водно
час згадаємо, що в порядку застосування правил ст. 172 КАС оскаржу
ються порушення також з боку членів ВК та КР. При цьому ч. 10 ст. 172
КАС має імперативний характер та  покладає на адміністративний суд
відповідний обов’язок. Таким чином, на нашу думку, суд повинен невід
кладно поінформувати відповідні ВК чи КР про надходження позову не
залежно від конкретного його предмета, тобто і у разі оскарження дій або 
бездіяльності членів комісії. Натомість  у цьому разі сама комісія, член
якої є відповідачем у справі, або комісія вищого рівня можуть вступити 
у справу якраз у статусі третьої особи. Зазначимо також, що відповід
но до положень ч. 2 ст. 53 КАС треті особи можуть бути залучені до учас
ті у справі за ініціативи суду. На практиці суди активно залучають комі
сії певного  рівня при  розгляді справ  зокрема  щодо оскарження проти
правних дій суб’єктів виборчого  процесу: кандидатів, партій  (блоків),
місцевих організацій партій (блоків місцевих організацій партій), за ре
зультатами  якого  можливе  ухвалення судами  рішень, що  у подальшому
матимуть преюдиціальне значення при вирішенні вже комісіями питання
про застосування заходів конституційно-правової відповідальності до цих
суб’єктів, як-то: оголошення попередження чи скасування рішення про 
реєстрацію.

Предмет спору
Досліджуючи аспект предметності справ, пов’язаних з виборчим про
цесом чи процесом референдуму, перш за все вкажемо на моменти загаль
ного характеру. Зокрема положення частин 1 та 2 ст. 172, частин 1 і 2
ст. 174 КАС можливим предметом позову визначають традиційну «тріаду»:
рішення, дія або бездіяльність відповідача. Натомість у частинах 1 і 2 ст. 175
КАС вказується на можливість оскарження лише дій чи бездіяльності від
повідних суб’єктів. Водночас наявність сполучника «або» у зазначених но
рмах не повинна бути перешкодою у можливості поєднання позивачами 
своїх вимог та одночасного оскарження, наприклад, рішення та дії певно
го суб’єкта. Дослідження положення ч. 1 ст. 176 КАС вказує на доволі спе
цифічний  предмет таких справ  — скасування реєстрації кандидата  на 
пост Президента України. Враховуючи специфічний характер цього юри
дичного інституту, який не є санкцією за порушення законодавства, пред
мет подібної справи можна охарактеризувати як підтвердження (саме «під
твердження», а  не «встановлення»!) певних фактів, що  передбачені ч. 1
ст. 56 Закону про вибори Президента як підстави для звернення ЦВК з
адміністративним позовом до суду. Утім підкреслимо, що ці підстави мають 
такий собі «технічний» характер і жодним чином не пов’язані із можливим
порушенням вимог закону відповідним кандидатом на пост Президента 
України.
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ПІдсудність та склад суду
Однією з кількох процесуальних особливостей розгляду справ, які пов’я
зані з процесом виборів або референдуму, є та обставина, що судами пер
шої інстанції залежно від предмета спору є місцеві загальні суди як адмі
ністративні суди, окружні адміністративні суди, а також Вищий адмініст
ративний суд України, на що вказує ч. 1 ст. 20 КАС.
Предметна та територіальна підсудність
Окремим аспектам процедурного характеру також присвячено реко
мендації Пленуму Вищого адміністративного суду України, які сформульо
вані у п. 5 Постанови № 2/07. Зокрема вказується, що при вирішенні пи
тання про предметну та територіальну підсудність справи суди керуються
загальними правилами гл. 1 розд. ІІ КАС з урахуванням особливостей, ви
значених частинами 3—5 ст. 172, ч. 2 ст. 173, ч. 3 ст. 174, ч. 3 ст. 175,
ч. 6 ст. 177 КАС та застосовують ці особливості, якщо є розбіжності між 
ними  та  загальними  правилами. Зазначимо, що  згідно  з приписом ч. 3
ст. 172 КАС рішення, дія або бездіяльність ЦВК щодо встановлення нею
результатів виборів чи  референдуму, оскаржуються до  Вищого адміні
стративного суду України. Окрім цього, ч. 1 ст. 176 КАС вказує на те, що 
у разі встановлення відповідним законом судового  порядку скасування
реєстрації кандидата на пост Президента України позовна заява ЦВК та
кож  подається до  цього ж суду. Слід враховувати й  положеннями ч. 4
ст. 18 КАС, згідно з якими при розгляді цих двох категорій спорів Вищий 
адміністративний суд України  діє як суд першої і останньої інстанції.
Стосовно оскарження усіх інших рішень, дій чи бездіяльності ЦВК, члена 
цієї комісії, ч. 3 ст. 172 КАС встановлено виключну підсудність окружно
го адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється
на місто Київ.
Зазначимо, що згідно з ч. 4 ст. 172 КАС до окружного адміністратив
ного суду за  місцезнаходженням відповідної ВК оскаржуються рішення,
дії чи  бездіяльність  ВК Автономної Республіки  Крим (АРК), обласної ВК,
Київської чи Севастопольської ВК щодо підготовки та проведення місце
вих виборів; ТВК (ОВК) щодо підготовки та проведення виборів Київсько
го чи  Севастопольського  міського  голови; ТВК (ОВК) щодо  підготовки  та 
проведення виборів  Президента  України  та  народних депутатів  України;
обласних КР і комісії АРК із всеукраїнського референдуму, а також членів 
зазначених комісій. Рішення, дії чи бездіяльність ВК, КР, членів цих комі
сій, крім тих, що визначені частинами 3 та 4 ст. 172 КАС, оскаржуються
до місцевого загального суду як адміністративного суду. Положеннями ч. 3
ст. 174 КАС визначена  підсудність  розгляду справ  щодо оскарження рі
шень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого само
врядування, ЗМІ, підприємств, установ, організацій, їх посадових і служ
бових осіб, творчих працівників  ЗМІ, які  порушують  законодавство  про 
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вибори та референдум. При цьому вказується, що позовна заява подаєть
ся до адміністративного суду відповідно до вимог статей 18 та 19 КАС, а 
позов стосовно дій чи бездіяльності ЗМІ, підприємств, установ, організа
цій, їх посадових і службових осіб, а також творчих працівників ЗМІ пода
ється до місцевого загального суду як адміністративного суду за їх місце
знаходженням. Таким чином, положення статей 18 та 19 КАС визначають 
належну підсудність стосовно спорів з оскарження рішень, дій та бездіяль
ності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також їх
посадових і службових осіб. У свою чергу, дослідження приписів ст. 18 Ко
дексу приводить до висновку про таку предметну підсудність, на що слід
звернути особливу увагу:
• окружним адміністративним судам підсудні справи щодо оскаржен
ня рішень, дій або  бездіяльності  усіх органів виконавчої влади, а  також 
дій чи бездіяльності посадових чи службових осіб центральних органів ви
конавчої влади;
• справи щодо оскарження дій чи бездіяльності посадових чи службо
вих осіб місцевих органів виконавчої влади належать до підсудності міс
цевих загальних судів як адміністративних судів або окружних адмініст
ративних судів — за вибором позивача;
• справи стосовно оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів міс
цевого самоврядування, їх посадових і службових осіб є підсудними місце
вим загальним судам як адміністративним судам.
Водночас дослідження ст. 19 КАС свідчить про визначення такої тери
торіальної підсудності відповідних спорів:
• справи щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності органів вико
навчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб,
які  порушують  законодавство  про вибори  та  референдум, вирішуються
адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача;
• справи щодо оскарження правових актів індивідуальної дії, а також 
дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які стосуються кон
кретної особи, вирішуються адміністративним судом за місцем проживан
ня (перебування, знаходження) позивача;
• справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконав
чої влади вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна 
юрисдикція якого поширюється на м. Київ;
• у разі невизначеності положеннями КАС територіальної підсудності 
така справа  розглядається місцевим адміністративним судом: місцевим
загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністрати
вним судом, за вибором позивача.
Зазначимо, що відповідна  підсудність  розгляду та вирішення спорів 
адміністративними судами визначена також і положеннями ч. 3 ст. 175
КАС. У цій нормі вказується, зокрема, що позовна заява стосовно оскар
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ження дій чи бездіяльності кандидата на пост Президента України, ініціа
тивних груп всеукраїнського референдуму та інших суб’єктів ініціювання
референдуму, що порушують законодавство про вибори чи референдум,
подається до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдик
ція якого поширюється на м. Київ. Водночас до компетенції місцевого за
гального суду як адміністративного суду віднесено  розгляд справ  щодо 
оскарження дій або бездіяльності кандидата у депутати сільської, селищ
ної, міської ради. Позов з інших питань, а саме: оскарження дії чи безді
яльності кандидатів, їх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації
партії (блоку місцевих організацій партій), їх посадових осіб та уповнова
жених осіб, ініціативних груп місцевого референдуму та інших суб’єктів 
ініціювання місцевого референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів 
виборчого процесу, подається до окружного адміністративного суду за міс
цем вчинення дії чи бездіяльності, де ця дія повинна була бути вчинена.
Окрім цього, до виключної підсудності  Вищого адміністративного суду
України ч. 1 ст. 176 КАС віднесено розгляд позовної заяви ЦВК про скасу
вання реєстрації кандидата на пост Президента України, про що вже вка
зувалось вище.
Звернімо увагу на інший суттєвий аспект та підкреслимо, що з ураху
ванням положення ч. 1 ст. 21 КАС в одному провадженні не можуть роз
глядатись кілька пов’язаних між собою вимог, які стосуються процесу ви
борів або референдуму, що не є підсудними одному судові. З урахуванням
цієї норми в абз. 3 п. 5 Постанови № 2/07 сформульовано висновок про 
те, що у виборчих спорах не можуть розглядатися в одному провадженні 
кілька пов’язаних між собою вимог, які не підсудні одному адміністратив
ному суду. Окрім цього, відповідно до рекомендації Пленуму Вищого адміні
стративного суду України, яка зазначена в абз. 4 п. 5 цієї Постанови, у ви
борчому спорі в одному провадженні не може розглядатися вимога про від
шкодування шкоди, оскільки особливості, встановлені статтями 172—179
КАС, не поширюються на розгляд такої вимоги. Таким чином, при розгля
ді виборчого спору може бути встановлено лише факт протиправного рі
шення, дії чи бездіяльності відповідача, а звернення позивача з вимогою
про відшкодування шкоди здійснюється за правилами цивільного або гос
подарського судочинства. При цьому важливо зазначити, що рішення су
ду у виборчому спорі матиме преюдиціальне значення і факт протиправ
ного  діяння має вважатись  доведеним, що  передбачено, відповідно, по
ложеннями ст. 61 Цивільного  процесуального кодексу України  (ЦПК) та 
ст. 35 Господарського процесуального кодексу України. Крім того, у разі по
єднання в одній позовній заяві вимоги, пов’язаної з виборчим процесом
чи процесом референдуму, з вимогою, не пов’язаною з цими процесами,
за умови підсудності усіх вимог одному адміністративному судові, такі за
яви не можуть розглядатися разом. Як вказується в абз. 6 п. 5 Постано
ви № 2/07, в порядку застосування ст. 116 КАС України суд роз’єднує такі 
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вимоги у самостійне провадження. Крім того, положення абз. 5 п. 5 Поста
нови № 2/07 передбачають, що у випадку звернення до суду із позовною
заявою, яка поєднує кілька «виборчих» вимог, з яких не усі підсудні цьому
судові, така заява повертається позивачеві в частині, що не є підсудною
цьому судові. Стосовно ж інших вимог суддя вирішує питання про їх прий
нятність та відкриття провадження у загальному порядку, який передба
чено ст. 107 КАС. Відтак, у випадку виявлення порушення правил предмет
ної підсудності вже на стадії судового розгляду справи або після відкриття
провадження, але до початку розгляду, за правилами ст. 22 КАС позовну
заяву в частині, яка є непідсудною, суд повинен передати до іншого належ
ного адміністративного суду, якому в зазначеній частині вимог справа є
підсудною.
Склад суду
Положення КАС визначають також склад суду при розгляді та вирішен
ні виборчих спорів. Зокрема системне  дослідження правил статей  23 та 
24 КАС свідчить про таке:
• справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Кабінету Міні
стрів  України, міністерства чи іншого  центрального органу виконавчої
влади, їх посадової чи службової особи, ВК (КР), члена цієї комісії розгля
даються та вирішуються в окружному адміністративному суді колегією у
складі трьох суддів;
• інші справи в окружному адміністративному суді розглядаються та 
вирішуються колегією у складі трьох суддів за клопотанням однієї зі сто
рін про колегіальний розгляд справи або з ініціативи суду у разі їх особли
вої складності;
• справи, що підсудні Вищому адміністративному суду України як су
ду першої інстанції, розглядаються та вирішуються колегією у складі  не 
менше п’яти суддів;
• усі інші справи в суді першої інстанції, крім випадків, які є встанов
леними частинами 1—3 ст. 24 КАС, розглядаються та вирішуються суддею
одноособово.
Важливість неухильного додержання вимог стосовно складу суду, який 
компетентний розглядати та вирішувати відповідний виборчий спір, під
креслена в абз. 4 п. 6 Постанови  № 2/07, де вказується на  необхідність 
врахування відповідних положень КАС апеляційними адміністративними 
судами під час перевірки законності оскаржуваних рішень судів першої
інстанції щодо їх ухвалення повноважним складом суду. У п. 6 цієї Постано
ви з урахуванням вимог ч. 2 ст. 111 КАС зроблено висновок про те, що по
переднє судове засідання у виборчих спорах проводиться суддею одноособо
во незалежно від предмета спору та/чи підсудності справи. Водночас у ви
падку вирішення на цій стадії питання про закінчення розгляду справи та 
за наявності умов, що є передбаченими частинами 1 та 2 ст. 24 КАС, спра
ва повинна розглядатися і вирішуватися колегією у складі трьох суддів.
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Окремі процесуальні особливості
Швидкоплинність виборчого процесу та процесу референдуму обумов
люють спеціальні процесуальні строки на звернення із позовом до адміні
стративного суду, розгляду та вирішення відповідних спорів, а також де
які інші особливості.
Строк звернення із позовом
Зазначимо, що згідно з правилом ч. 6 ст. 172 КАС, яке має загальний 
характер, позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності ВК, КР, членів 
цих комісій можуть бути подані до суду в п’ятиденний строк з дня прий
няття рішення, вчинення дії чи допущення бездіяльності. Водночас норми 
частин 7 та 8 ст. 172 КАС визначають окремі винятки із вказаного прави
ла, а саме:
• позовні заяви щодо рішень, дій або бездіяльності ВК, КР, членів цих
комісій, що мали місце до дня голосування, можуть бути подані у строк,
встановлений ч. 6 ст. 172 КАС, але не пізніше 24-ї години дня, що передує
дню голосування;
• позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності ДВК, дільничної ко
місії з референдуму, членів цих комісій, що мали місце у день голосуван
ня, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на 
дільниці, можуть бути подані до суду у дводенний строк з дня прийняття
рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.
На нашу думку, дія приписів частин 7 та 8 ст. 172 КАС поширюється
також і на порушення, які стосуються дня повторного голосування. Разом
із тим зазначимо, що у п. 9 Постанови № 2/07 зроблено акцент на тому,
що ч. 8 ст. 172 КАС встановлено дводенний строк подання позовних заяв 
до суду стосовно рішень, дій чи бездіяльності лише ДВК, ДКР, членів цих
комісій, які  мали  місце в  день  голосування, під час  підрахунку голосів 
та встановлення результатів голосування на дільниці. Стосовно подання
позовних заяв щодо рішень, дій чи бездіяльності інших ВК чи КР, членів 
цих комісій, а також ДВК, членів ДВК, які мали місце до дня голосуван
ня, то вони подаються у загальний п’ятиденний строк згідно із ч. 6 ст. 172
КАС.
Зазначимо  також, що  положеннями ч. 4 ст. 174 та ч. 4 ст. 175 КАС
встановлено аналогічні строки на звернення із позовом щодо порушень з
боку інших суб’єктів. Водночас приписом ч. 1 ст. 176 КАС визначено три
денний строк на подання ЦВК позовної заяви про скасування реєстрації
кандидата на пост Президента України до Вищого адміністративного суду
України. При цьому вказується на початок обчислення строку після вияв
лення підстав для скасування реєстрації кандидата, які встановлені зако
ном. Важливо також враховувати вимоги щодо особливостей обчислення у
справах цієї категорії, які передбачені ст. 179 КАС. Зокрема згідно з поло
женням ч. 1 ст. 179 КАС на обчислення відповідних строків, які є встанов
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леними статтями 172—177 КАС, не поширюються правила частин 2—10
ст. 103 КАС. Вказане обмеження потрібно враховувати системно з поло
женням ч. 5 ст. 179 КАС про те, що днем подання позовної заяви є день її
надходження до суду. У п. 10 Постанови № 2/07 також наголошено на необ
хідності дотримання цієї вимоги стосовно надходження позову до 24-ї го
дини відповідного дня. Проте одночасно вказується, що у разі незабезпе
чення роботи суду до зазначеної години позовну заяву чи апеляційну скар
гу, подану у зв’язку з цим наступного дня, необхідно вважати поданою у
встановлений строк. На  наше  переконання, зазначена  правова  позиція
Пленуму Вищого адміністративного суду України є повністю обґрунтова
ною. При  цьому така  позиція не  є рекомендацією стосовно  поновлення
строку на подання позовної заяви (апеляційної скарги), що є забороненим
у цій категорії спорів. Натомість зазначена позиція є визнанням факту то
го, що позовна заява (апеляційна скарга) була подана у межах встановле
ного КАС процесуального строку.
Пленум Вищого адміністративного суду України у пунктах 8—11 Поста
нови № 2/07 також звертає увагу на необхідність дотримання відповідних
процесуальних строків. Зокрема наголошено на тому, що строки подання
позовної заяви, встановлені статтями 172—177 КАС, не можуть бути по
новленими. Позови, що подані після закінчення цих строків, суд залишає
без розгляду. Беручи до уваги правило ч. 5 ст. 179 КАС дійдемо висновку,
що у спорах цієї категорії не застосовуються припис ст. 100 КАС стосовно 
розгляду адміністративних справ у разі пропущення строку на звернення
до суду. Водночас у випадку пропуску строку звернення до суду позовні 
заяви у виборчих спорах залишаються судами без розгляду на будь-якій 
стадії проходження справи в суді: відкриття провадження, попереднього 
або судового розгляду справи. Таким самим чином вирішується питання
у разі виявлення подібної підстави в апеляційному суді під час перевірки 
законності та обґрунтованості рішення суду першої інстанції, на що вка
зується в абз. 3 п. 8 Постанови № 2/07. Причому на стадії судового розгля
ду це вирішується без проведення дебатів, з ініціативи суду або осіб, які 
беруть участь у справі.
Строк розгляду справи
Як передбачено положеннями ч. 11 ст. 172 КАС, суд вирішує адміні
стративну справу щодо оскарження рішення, дії чи бездіяльності ВК, КР,
членів цих комісій у п’ятиденний строк після надходження позовної заяви.
Водночас вказується, що справи за позовами, які надійшли до дня голосу
вання, вирішуються судом у п’ятиденний строк, але не пізніше ніж за дві 
години до початку голосування. У свою чергу норми ч. 5 ст. 174 КАС та 
ч. 5 ст. 175 КАС з посиланням на припис ч. 11 ст. 172 КАС передбачають 
аналогічні строки розгляду та вирішення спорів іншої предметної категорії.
В той самий час згідно з вимогою ч. 2 ст. 176 КАС справа щодо скасуван
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ня реєстрації кандидата на пост Президента України вирішується адміні
стративним судом у триденний строк після надходження позовної заяви.
На думку авторів, велике практичне значення має рекомендація, представ
лена у п. 11 Постанови № 2/07, в якій наголошено, що порушення цього 
строку в судах першої інстанції не є підставою для залишення позовної за
яви, а в апеляційній інстанції апеляційної скарги — без розгляду. За таких
обставин позовна заява (апеляційна скарга) може бути залишена без роз
гляду лише в разі, якщо суди не розглянули справу до настання певної по
дії (частини 2 та 3 ст. 179 КАС), після якої судам заборонено розглядати 
або  продовжувати  розгляд зазначених справ. Зокрема  таким випадком
може  бути ситуація, коли суд апеляційної інстанції не  закінчує розгляд
апеляційної скарги до настання терміну, встановленого ч. 7 ст. 177 КАС.
На наше переконання, потреба у зверненні уваги до цього аспекту ви
никла ще під час останніх президентських виборів восени 2004 р. у зв’яз
ку із позиціями окремих судів стосовно того, що у разі нерозгляду скарги 
у строк, встановлений  законом, скарга  залишається без розгляду. Така 
правова позиція видається доволі дискусійною, адже буквальне її розумін
ня і  додержання може  фактично  призвести  до суддівського свавілля та 
залишення без розгляду звернення юрисдикційним органом через пору
шення строку розгляду скарги  цим самим органом. За  таких обставин
право на судовий захист взагалі стає ілюзорним, а завдання адміністра
тивного судочинства повністю нівелюються. Вважаємо, що, враховуючи 
швидкоплинність виборчого процесу, законодавець передбачив спеціаль
ні стислі строки на подання та розгляд позовних заяв (раніше, нагадає
мо, — скарг). Проте, на наше переконання, не є випадковою та обстави
на, що вимога ч. 5 ст. 179 КАС стосовно неможливості поновлення стро
ків стосується лише строків подання позовних заяв та апеляційних скарг.
Жодних прямих приписів щодо заборони продовження строків розгляду
адміністративних позовів  процесуальним законом не  передбачено, хоча 
й не дозволено. Таким чином, дійдемо висновку про те, що незавершення
судом розгляду справи у встановлений строк де-юре є порушенням вимог
КАС. Проте це жодним чином автоматично, тобто — без урахування ін
ших факторів, не може позбавити позивача права на захист його поруше
них прав, свобод та законних інтересів, оскільки частіше за все порушення
строку розгляду відбувається не з вини позивача. Крім того, норми КАС
прямо не надають суду права залишати без розгляду ті заяви, які не роз
глянуті у встановлений строк. Через це залишення судом без розгляду по
зовної заяви, яку вчасно не розглянуто, хоча подальший розгляд не забо
ронений, є порушенням принципу законності, що закріплений ч. 2 ст. 19
Конституції України.

Кальченко С. В. Деякі аспекти правових позицій Верховного Суду України при 
розгляді виборчих спорів у 2004 році / С. В. Кальченко // Право вибору. — 2005. —
№ 1. — С. 57—63.
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Інші процесуальні особливості
На нашу думку, варто вказати також на деякі інші процесуальні особ
ливості, що враховуються адміністративними судами у зв’язку зі справа
ми, які пов’язані з виборчим процесом чи процесом референдуму. Передо
всім звернімося до припису ч. 10 ст. 172 КАС про те, що суд невідкладно 
повідомляє ВК або КР та комісію вищого рівня про надходження позовної
заяви щодо оскарження рішення, дії чи бездіяльності відповідної комісії
чи члена цієї комісії. Водночас ч. 9 ст. 172 КАС передбачене правило, від
повідно  до  якого суд приймає позовну заяву цієї категорії предметності 
незалежно від сплати судового збору. У разі несплати судового збору на мо
мент вирішення справи суд одночасно вирішує питання про стягнення цьо
го збору згідно з правилами КАС. Важливо підкреслити, що статті 174—176
КАС, які регламентують порядок оскарження порушень з боку інших суб’єк
тів, не встановлюють жодних винятків стосовно необхідності сплати су
дового збору. Важливо також вказати, що, на відміну від положень «старо
го» ЦПК 1963 р., у випадку невідповідності поданої позовної заяви формі 
та змісту, які передбачені статтями 105 та 106 КАС, та за умови, якщо не по
рушено строк звернення до суду або позовна заява подана в межах стро
ку, після закінчення якого не може бути вирішений цей спір, така позов
на заява залишається без руху в порядку застосування правила ч. 1 ст. 108
КАС. На  цю обставину вказується в абз. 2 п. 7 Постанови  № 2/07. При 
цьому також  підкреслено, що оскільки  за  правилами статей  172 та  174
КАС правом на звернення до суду наділено відповідних суб’єктів виборчо
го процесу та суб’єктів ініціювання референдуму, то в позовній заяві обо
в’язково повинен вказуватись юридичний статус позивача із зазначенням
документа, який підтверджує цей статус. У випадку відсутності відомос
тей щодо статусу відповідного суб’єкта або незазначення інформації про 
документ на підтвердження цього статусу, така позовна заява залишаєть
ся без руху з наданням терміну для усунення недоліків. Утім згідно з п. 1
ч. 3 ст. 108 КАС та з інших підстав, перелік яких встановлений ч. 3 ст. 108
КАС, у разі неусунення недоліків позовної заяви у встановлений судом тер
мін такі заяви повертаються позивачеві.
Узагальнюючи правила, передбачені статтями гл. 2 КАС стосовно під
готовчого провадження, дійдемо висновку про те, що у справах, пов’яза
них з виборчим процесом чи процесом референдуму, може бути проведе
не попереднє судове засідання. Водночас відповідна справа також може 
бути призначена до розгляду зі стадії її підготовки. Крім того, зазначимо,
що згідно з положеннями ст. 117 КАС суд у загальному порядку за клопо
танням позивача або із власної ініціативи може постановити ухвалу про 
вжиття заходів  забезпечення адміністративного  позову шляхом, напри
клад, зупинення дії рішення (чи окремих положень) суб’єкта владних пов
новажень або заборони вчинення певних дій. Водночас, при вжитті таких
заходів  забезпечення позову має бути врахована  необхідність вчинення
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окремих виборчих процедур, що повинні бути реалізованими у терміни й 
строки, встановлені відповідними законами. Слід вказати також на пози
цію, яку сформульовано у п. 15 Постанови № 2/07. Зокрема звернуто ува
гу на ту обставину, що з метою забезпечення позову суди не можуть зупи
няти дію рішень чи забороняти вчиняти дії ВК чи КР, в результаті чого бу
де  зупинено виборчий  процес чи  процес  референдуму, окрім заборони 
оприлюднювати  результати виборів  у разі  їх оскарження. Таким чином,
при вирішенні питання стосовно вжиття заходів забезпечення адміністра
тивного позову суди повинні враховувати необхідність вчинення комісія
ми окремих виборчих процедур, які мають бути реалізовані у строки, вста
новлені відповідними виборчими законами.
З урахуванням приписів ч. 12 ст. 172, ч. 5 ст. 173, ч. 6 ст. 174, ч. 6
ст. 175 КАС України в абз. 5 п. 8 цієї Постанови наведено правову позицію
про  незастосування у виборчих спорах положення п. 4 ч. 1 ст. 155 КАС
України стосовно неприбуття позивача у судове засідання як підставу за
лишення без розгляду позовної заяви. Водночас варто зазначити, що пра
вила п. 8 ч. 1 ст. 155 КАС не охоплюються положеннями статей 172—175
КАС. Отже, залишення позивачем судового процесу без поважних причин
і відсутність його заяви до суду є підставою для залишення позовної зави 
без розгляду. Водночас, при розгляді апеляційних скарг на рішення адміні
стративних судів, які ухвалені у першій інстанції, обставина неповідомлен
ня у належний спосіб відповідних осіб повинна розглядатись як порушення
судом першої інстанції процесуального права, що призвело до неправильно
го вирішення справи. У свою чергу, згідно з вимогою ч. 3 ст. 176 КАС про 
розгляд позовної заяви ЦВК про скасування реєстрації кандидата на пост
Президента України повідомляються позивач і відповідач. Утім, неприбут
тя у засідання осіб, яких було належним чином повідомлено про дату, час 
і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розглядові справи.

Особливості розгляду справ
На думку авторів, потрібно дослідити певні особливості розгляду адмі
ністративними судами  деяких категорій виборчих спорів. Актуальність 
цього обумовлена окремими недоліками виборчого законодавства, які вже 
спричинили на практиці складності у практичному застосуванні норм ма
теріальних законів.
Оскарження порушень з боку ЗМІ
У порядку адміністративного судочинства  розглядаються та вирішу
ються публічно-правові спори. Як влучно зазначив І. Л. Самсін, публічний 
характер спору визначається передовсім публічним інтересом, присутнім
у цих правовідносинах. Водночас автор підкреслює й ту особливість спо

Самсін І. Л. Адміністративне судочинство як механізм захисту прав учасників вибор
чого процесу / І. Л. Самсін // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 2 (66). —
С. 2—12.

333

Розділ VI. Розгляд окремих категорій адміністративних справ

рів під час виборів, що предметом судового розгляду можуть бути права 
та інтереси, які мають різну правову природу та зміст. У свою чергу, це 
обумовлює наявність одночасно як публічних, так і приватних інтересів,
що утворюють предмет конкретної справи. Звертаючись до масиву особ
ливостей вирішення спорів щодо оскарження порушень з боку ЗМІ, нага
даємо про вимогу ч. 3 ст. 21 КАС, що є своєрідним юридичним «фільтром»
та яка вказує на недопустимість об’єднання в одному провадженні кіль
кох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо 
інше не встановлено законом. Таким чином, у справах, які пов’язані з ви
борчим процесом чи процесом референдуму, не здійснюється розгляд вимог,
зокрема приватноправового характеру позивачів. На наше переконання,
вказані особливості є актуальними з огляду, наприклад, на встановлений 
законами правовий інститут права  на відповідь як засобу оперативного 
реагування суб’єктами виборчого процесу на порушення ведення передви
борної агітації з боку ЗМІ.
Зокрема згідно з положеннями ч. 5 ст. 64 Закону про вибори Президен
та, ч. 12 ст. 71 Закону про парламентські вибори та ч. 9 ст. 56 Закону про 
місцеві вибори суб’єкти виборчого  процесу мають  право  звернутися до 
ЗМІ, що оприлюднив інформацію, яку ці суб’єкти вважають  недостовір
ною, з вимогою опублікувати їх відповідь. При цьому ЗМІ, що оприлюднив 
відповідний матеріал, протягом встановленого терміну зобов’язаний нада
ти партії, місцевій організації партії (блоку), кандидату можливість опри
люднити таку відповідь. Таким чином, праву суб’єкта виборчого процесу
кореспондує відповідний обов’язок ЗМІ. Слід також підкреслити, що при
писами виборчих законів на відповідних суб’єктів виборчого процесу не 
покладено обов’язку доказування поширення саме недостовірних відомос
тей, позаяк єдиним критерієм визначення того, чи певна інформація є не
достовірною, є власна суб’єктивна думка самого кандидата (партії, блоку).
Разом із тим, відмова ЗМІ надати можливість оприлюднити відповідь мо
же бути підставою для звернення за захистом порушеного права до адмі
ністративного суду в порядку ст. 174 КАС. Слід наголосити на тому, що 
за такої обставини під час розгляду справи суд не досліджує питання що
до  достовірності чи  недостовірності  поширених відомостей. Предметом
адміністративного позову може бути лише бездіяльність або дії ЗМІ щодо 
відмови оприлюднити відповідь партії (блоку) або кандидата. Втім наяв
ність цього правового механізму не виключає можливості звернення су
б’єкта виборчого процесу до суду в порядку направлення цивільного позо
ву з вимогою щодо визнання недостовірною інформацію, яка була попе
редньо  поширена. Однак, об’єктивно оцінюючи реалії швидкоплинності 
виборчого процесу, цілком вірогідним буде очікувати завершення розгля

Самсін Ігор. Судовий розгляд справ про вибори / Ігор Самсін // Вибори та демо
кратія. — 2006. — № 4 (10). — С. 49—60; Самсін Ігор. Судовий розгляд справ про вибори 
(продовження) / Ігор Самсін // Вибори та демократія. — 2007. — № 1 (11). — С. 5—24.
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ду справи такої категорії значно пізніше після завершення виборчого про
цесу.
На нашу думку, варто вказати також на інші обмеження щодо веден
ня передвиборної агітації, які встановлені виборчими законами. Зокрема 
згідно з приписами ч. 5 ст. 64 Закону про вибори Президента, ч. 9 ст. 71
Закону про парламентські вибори та ч. 8 ст. 56 Закону про місцеві вибо
ри забороняється розповсюдження завідомо недостовірних відомостей про 
кандидата, партію, місцеву організацію партії (блок). Водночас наголосимо 
на тому, що наявність цих заборон не є підставою для заявлення відповід
них вимог у порядку направлення адміністративного позову, враховуючи 
неможливість розгляду вимог приватноправового характеру в справах цієї
категорії. Додержання протилежного підходу, на наше переконання, у тому
числі порушить механізм доказування, встановлений положеннями КАС.
Цей висновок обумовлений тим, що за іншого підходу виникне необхідність 
застосування вимог ч. 4 ст. 277 Цивільного кодексу України стосовно того,
що спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка її по
ширила. Отже, на відповідачів — ЗМІ, покладатиметься обов’язок спросту
вати інформацію, яка була поширена їх діями. Окрім цього, встановлення
виборчими законами зазначених вище заборон прямо не вказує на необ
хідність розгляду відповідних спорів у порядку адміністративного судочин
ства. У свою чергу, реалізація передбачених законами деяких санкцій юри
дичної відповідальності за порушення обмежень щодо поширення завідо
мо недостовірних відомостей, наприклад, тимчасове зупинення дії ліцензії
ЗМІ або тимчасова заборона випуску друкованого ЗМІ, на практиці мож
лива тільки після встановлення факту поширення таких відомостей судо
вим рішенням в порядку розгляду приватноправового (невиборчого) спо
ру. З іншого боку, норми ч. 10 ст. 71 Закону про парламентські вибори та 
ч. 7 ст. 56 Закону про місцеві вибори однозначно вказують на можливість 
застосування саме цих санкцій при розгляді судом виборчого спору. Таким
чином, є підстави  для висновку про встановлений виборчими  законами 
де-факто «двоетапний» порядок реалізації юридичної відповідальності що
до ЗМІ:
1) встановлення рішенням суду в порядку розгляду приватноправово
го спору факту поширення діями ЗМІ завідомо недостовірних відомостей,
що матиме преюдиціальне значення;
2) розгляду судом у порядку виборчого спору питання щодо застосуван
ня до ЗМІ санкцій юридичної відповідальності, які передбачені, зокрема,
приписами ч. 10 ст. 71 Закону про парламентські вибори та ч. 7 ст. 56 За
кону про місцеві вибори.
Вкажемо також на необхідність за умови виникнення подібних ситуа
цій врахування вимог п. 1 ч. 1 ст. 157 КАС. Ця норма передбачає, що суд
У порядку застосування приписів ч. 10 ст. 71 Закону про парламентські вибори 
та ч. 7 ст. 56 Закону про місцеві вибори.
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закриває провадження у справі, якщо її не належить розглядати в поряд
ку адміністративного судочинства. Таким чином, вважаємо, що в частині 
вимог адміністративних позовів щодо визнання дій відповідачів поширен
ням завідомо недостовірних відомостей, такі питання не можуть досліджу
ватись судом по суті і провадження у цій частині має бути закритим.

Рішення за наслідками розгляду спорів
Межі судового рішення
Вважаємо за доцільне також дослідити деякі аспекти особливості судо
вих рішень у цій категорії спорів. З огляду на цю проблематику передо
всім оцінимо юридичні «межі» рішень в адміністративних справах. Загаль
ні норми щодо повноважень суду при вирішенні справи є встановленими 
ст. 162 КАС. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 162 КАС у разі задоволення позову суд
може прийняти постанову, у тому числі, про визнання протиправним рі
шення суб’єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи 
бездіяльності  і про скасування або визнання нечинним рішення чи його 
окремих положень. Підкреслимо, що наявність сполучника «і» передбачає
повноваження суду не тільки визнати  протиправним рішення, а  також 
скасувати його або визнати нечинним (повністю або частково). Також за
значимо, що відповідно  до  положення абз. 2 ч. 2 ст. 162 КАС суд може 
прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав,
свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічноправових відносин від порушень  з боку суб’єктів владних повноважень.
Таким чином, вказана норма надає адміністративному судові ще ширших
юридичних можливостей щодо реагування на порушення, проте потрібно 
також враховувати особливість застосування відповідних механізмів лише 
щодо суб’єкта владних повноважень. Не менш важливим є врахування особ
ливих вимог ч. 1 ст. 177 КАС стосовно рішення суду. Згідно з цією нормою
суд, установивши порушення законодавства про вибори чи референдум,
визначає у рішенні спосіб захисту порушених прав та інтересів, а також 
порядок усунення усіх наслідків цих порушень відповідно до закону або 
приймає інше передбачене законом рішення. У разі виявлення порушень,
що можуть бути підставою для притягнення до відповідальності не за пра
вилами КАС, суд постановляє окрему ухвалу з повідомленням про наяв
ність таких порушень і надсилає її до органів чи осіб, уповноважених вжи
ти  у зв’язку з цим заходів, встановлених законом. На  нашу думку, цей 
припис визначає додаткові вимоги щодо судового рішення та розширює
загальні «межі» компетенції суду, які, у свою чергу, є встановленими ст. 162
КАС.
Згідно з вимогами пунктів 2 та 3 ч. 2 ст. 162 КАС у разі задоволення
позову суд може у тому числі зобов’язати відповідача вчинити певні дії,
утриматися від вчинення певних дій. Таким чином, при задоволенні позову
суд має доволі широкі повноваження щодо покладення відповідного зобо
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в’язання на відповідача. Слід зазначити, що з точки зору реалізації судами 
своїх повноважень та покладення обов’язків на відповідачів, передовсім —
ВК, судова практика є доволі широкою і містить рішення, які стосуються
практично  усіх етапів виборчого  процесу. Разом із тим, судам потрібно 
враховувати, що у реалізації своїх повноважень суд не може підміняти ін
ші органи, наприклад ВК, до виключної компетенції яких віднесено вирі
шення певних питань. На наше переконання, невипадковою є наявність 
у ч. 1 ст. 177 КАС приписів щодо усунення наслідків порушень відповідно 
до закону або прийняття іншого передбаченого законом рішення. Підсумо
вуючи викладене зробимо висновок про те, що положення пунктів 2 та 3
ч. 2 ст. 162 КАС щодо повноважень суду покласти певне зобов’язання на 
відповідача  є ефективною гарантією захисту прав, свобод та інтересів 
учасників процесу виборів чи референдуму. Вважаємо, що особливі вимо
ги щодо рішення суду, встановлені ч. 1 ст. 177 КАС, повністю узгоджують
ся із загальними повноваженнями адміністративного суду згідно зі ст. 162
КАС, а саме:
Суд —
• установивши порушення законодавства про вибори (зокрема визнав
ши рішення, дію чи бездіяльність протиправною), визначає у рішенні
• спосіб захисту порушених прав  та інтересів  (наприклад скасовує
оскаржуване рішення або визнає його нечинним),
• а також порядок усунення усіх наслідків цих порушень відповідно 
до закону (зокрема шляхом покладення на ВК обов’язку прийняти нове рі
шення з відповідного питання або таким чином відновивши чинність по
переднього рішення комісії) або
• приймає інше передбачене законом рішення (наприклад тимчасово 
зупиняє дію ліцензії або забороняє випуск друкованого ЗМІ).
Звернімо увагу на один виняток із наведеного вище переліку повнова
жень суду, обумовлений прямою вказівкою КАС. Зокрема ст. 176 КАС при
свячена провадженню у справах щодо скасування реєстрації кандидата 
на пост Президента України і застосовується у разі встановлення відповід
ним законом судового порядку скасування реєстрації. Згідно з положенням
ч. 4 ст. 176 КАС при розгляді позовної заяви ЦВК Вищий адміністративний 
суд України перевіряє наявність відповідних підстав, тобто підтверджує
наявність певних фактів або спростовує їх наявність. У разі підтвердження
підстав суд задовольняє адміністративний позов та скасовує реєстрацію
кандидата на пост Президента України.
Негайне виконання постанови суду
Аспект звернення судового  рішення до виконання є доволі актуаль
ним, враховуючи швидкоплинність виборчого процесу й передбачену за
коном можливість оскарження рішення суду першої інстанції в апеляцій
ному порядку. Нагадаємо, що згідно з вимогами п. 6 ч. 1 ст. 161 КАС під
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час прийняття постанови суд вирішує, зокрема, чи є підстави допустити 
негайне виконання постанови. У свою чергу, імперативні положення ч. 1
ст. 256 КАС встановлюють перелік категорії постанов, що виконуються не
гайно. Серед них, зокрема, і постанови у справах про уточнення списку
виборців. Водночас ч. 2 ст. 256 КАС, що має диспозитивний характер, ви
значає справи, в яких суд за певних обставин може звернути постанову
до негайного виконання. Причому цей перелік не передбачає рішень у ви
борчих спорах. Таким чином, юридичні межі застосування такого заходу
у чинному КАС є вужчими порівняно з можливостями пунктів 2 та 3 ч. 1
ст. 218 «старого» ЦПК, які надавали право суду допустити негайне вико
нання рішення, якщо від затримання виконання могла статися значна 
шкода для сторони, чи коли були підстави вважати, що виконання рішен
ня згодом може стати неможливим або утрудненим. Саме на цьому момен
ті наголошено у п. 16 Постанови № 2/07, де вказується, що згідно з ч. 6
ст. 173 та п. 5 ч. 1 ст. 256 КАС негайно виконуються лише постанови адмі
ністративного суду щодо внесення змін у списки виборців. Під час ухва
лення інших постанов у виборчих спорах суди не можуть звертати їх до 
негайного виконання.
Інші особливості стосовно судових рішень
Звернімось  також  до  деяких інших положень  КАСУ, що визначають 
особливості судових рішень за наслідками розгляду спорів цієї категорії.
Зокрема  швидкоплинність виборчого  процесу або  процесу референдуму
обумовлює й наявність припису ч. 2 ст. 177 КАС про те, що копії рішення
суду:
• невідкладно видаються (не надсилаються!) особам, які брали участь 
у справі (сторонам та їх представникам, третім особам), або
• надсилаються їм, якщо ці особи не були присутні під час проголошен
ня рішення.
На неухильному додержанні вказаних вище вимог процесуального за
кону наголошується також у п. 17 Постанови № 2/07. Причому робиться
висновок  про  неможливість  застосування правил ч. 4 ст. 167 КАС щодо 
проголошення вступної та резолютивної частин постанови, яка складена 
відповідно до вимог ч. 3 ст. 160 КАС.
Положення частин 3 та 4 ст. 177 КАС присвячені особливостям набран
ня рішеннями судів першої інстанції законної сили. Зокрема згідно з припи
сом ч. 3 ст. 177 КАС судові рішення, які ухвалені в порядку статей 172—175
КАС, крім винятку, встановленого ч. 4 ст. 177 КАС, набирають законної
сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, а у випадку апе
ляційного оскарження — з моменту проголошення рішення апеляційного 
суду. Водночас рішення Вищого адміністративного суду України набира
ють законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.
Окрім того, положення ч. 4 ст. 177 КАС визначають особливості стосовно 
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рішень судів першої інстанції, які ухвалені в порядку статей 172, 174 та 
175 КАС у проміжок часу від 24:00 дня, що передує дню голосування, до 
6:00 дня голосування. Такі рішення набирають законної сили  з моменту
проголошення і не можуть бути оскаржені. На нашу думку, вказана вимо
га має бути також застосована щодо рішень судів, які передують початку
повторного голосування.

Особливості провадження у справах
щодо уточнення списку виборців
Враховуючи наявність цілої низки особливостей здійснення проваджен
ня у справах щодо уточнення списку виборців, вважаємо за доцільне до
слідити норми ст. 173 КАС окремо від інших положень процесуального за
кону. Передовсім зауважимо, що ч. 1 ст. 173 КАС закріплено право на звер
нення до суду кожного, хто має право голосу на відповідних виборах або 
референдумі. Згідно з положенням ч. 1 ст. 70 Конституції України, право 
голосу на виборах і референдумі мають громадяни України, які досягли на 
день їх проведення 18 років. Таким чином, із відповідним позовом у по
рядку ст. 173 КАС може звернутись особа, яка ще не досягла 18 років на 
момент звернення, проте досягне цього віку на день проведення виборів 
чи  референдуму. При  цьому позивач  може  звертатися з вимогами  щодо 
себе особисто або інших осіб. Вважаємо за необхідне також підкреслити 
ту обставину, що в ч. 1 ст. 173 КАС вказується на можливий предмет спра
ви, а саме: уточнення списку виборців, у тому числі  про включення або 
про виключення зі списку. Отже, перелік можливих предметів справ, що 
є визначеним ч. 1 ст. 173 КАС, не є вичерпним. Дослідження системно 
ст. 173 КАС та відповідних положень виборчих законів свідчить  про  те,
що предметом справ може також бути неправильне включення до списку,
а так само наявність чи відсутність відміток про постійну нездатність ви
борця самостійно пересуватись (ч. 2 ст. 34 Закону про вибори Президен
та, ч. 3 ст. 43 Закону про парламентські вибори, ч. 3 ст. 32 Закону про міс
цеві вибори). Згідно з вимогами ч. 2 ст. 173 КАС справи цієї категорії роз
глядаються місцевими загальними судами як адміністративними судами 
за місцезнаходженням відповідної комісії. На нашу думку, вказане поло
ження КАС потрібно розуміти як місцезнаходження відповідної ДВК, адже 
норми чинних виборчих законів передбачають оскарження цих порушень 
до суду за місцезнаходженням відповідних виборчих дільниць (далі — ВД).
Беручи до уваги правила статей 23 та 24 КАС дійдемо висновку про те,
що спори щодо уточнення списку виборців розглядаються суддею одно
особово.
Особливість предмета справ цієї категорії та необхідність забезпечен
ня виконання відповідних виборчих процедур обумовлює й специфіку
строку на звернення до суду. Згідно з положенням ч. 3 ст. 173 КАС позов
на  заява може  бути подана  не пізніш як  за два  дні  до  дня голосування.
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Таким чином, закон не  пов’язує початок обчислення строку з моментом
вчинення або виявлення порушення. Ключовим моментом є те, аби звер
нення до суду мало місце не пізніше зазначеного у ч. 3 ст. 173 КАС термі
ну. При цьому також підкреслено, що позовна заява подається без спла
ти судового збору. Згідно з правилом ч. 4 ст. 173 КАС суд вирішує справи 
щодо  уточнення списку виборців  у дводенний строк  після надходження
позовної заяви, але не пізніше ніж як за два дні до дня голосування, а як
що позов подано за два дні до дня голосування — невідкладно. Слід зазна
чити, що цій вимозі процесуального закону, у свою чергу, кореспондують 
норми ст. 45 Закону про парламентські вибори та статті 323 Закону про 
місцеві вибори, які зобов’язують відповідні ДВК закрити списки виборців 
за два дні до дня голосування та забороняють подальше внесення змін до 
списків. Зауважимо також, що спори про уточнення списків виборців від
значені  ще однією особливістю. Відповідно  до  припису ч. 6 ст. 173 КАС
постанови адміністративного суду щодо внесення змін до списків викону
ються негайно. Проте відсутність у ст. 173 КАС жодних вказівок щодо особ
ливостей перегляду судових рішень в апеляційному порядку приводить до 
висновку, що  рішення судів  першої інстанції можуть  бути оскаржені в 
апеляційному порядку згідно з правилами, які встановлені частинами 3—9
ст. 177 КАС.
Процесуальним аспектам спорів цієї категорії приділено увагу також 
у п. 12 Постанови № 2/07. Зокрема в абз. 1 п. 12 цієї Постанови вказуєть
ся на необхідність у порядку застосування ч. 2 ст. 53 КАС залучити в стату
сі третіх осіб тих громадян, стосовно включення, виключення, неправиль
ного включення яких відбулося звернення до суду тоді, коли ці громадяни 
не є позивачами у справі. З урахуванням конкретного предмета заявлених
вимог такі громадяни залучаються в статусі третіх осіб, які не заявляють 
самостійних вимог, на стороні позивача чи відповідача — залежно від кон
кретної ситуації. Також вказується на необхідність неухильного дотриман
ня судами положень ч. 4 ст. 173 КАС стосовно відповідних строків подан
ня позову цієї категорії спору, а саме — не пізніше, ніж за два дні до дня
голосування. Причому важливо підкреслити позицію Пленуму Вищого адмі
ністративного суду України, що зазначені строки також поширюються на 
вирішення справ з цим предметом спору апеляційним судом під час пере
гляду в апеляційній інстанції рішення місцевого адміністративного суду.
На наше переконання, ця позиція є обґрунтованою та обумовленою особ
ливістю окремих виборчих процедур, встановлених виборчими законами,
виконання яких повинно бути закінчено у передбачені законом терміни.
На завершення обговорення особливостей вирішення спорів стосовно 
уточнення списку виборів вкажемо  на один доволі  дискусійний аспект.
На нашу думку, при формулюванні положень ст. 173 КАС стосовно пред
мета спору як «уточнення списку виборців» законодавець ставив за мету
головним чином забезпечити механізм відновлення порушеного права ви
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борця та надати йому можливість реалізувати активне виборче право: пра
во обирати. З іншого боку, у ст. 173 КАС відсутнє посилання на можливого 
відповідача у справах цієї категорії. На нашу думку, законодавець свідо
мо уникає вказівки на орган, чиї рішення, дії або бездіяльність спричини
ли  неправильність  у списку виборців. Залежно від конкретного  процесу
виборів чи референдуму, а також виду відповідних різні органи наділені 
повноваженнями на складання списків та внесення змін до них. Зокрема 
щодо складання списків для звичайних ВД використовуються механізми 
Закону України  «Про  Державний  реєстр виборців». Списки виборців  на 
спеціальних ВД складаються самими ДВК (частини 1 та 3 ст. 35 Закону
про вибори Президента, частини 1 та 2 ст. 46 Закону про парламентські 
вибори та ч. 1 ст. 311 Закону про місцеві вибори). Певними особливостя
ми відзначено й порядок складання списків виборців для закордонних ВД.
Окрім усього іншого, неправильність у списку виборців може виникну
ти  як  при складанні списку, так і  під час  подальшого внесення змін до 
списку на підставі рішення відповідної ДВК, ОВК (ТВК) чи суду. Вважає
мо, що, формулюючи норми ст. 173 КАС, законодавець залишив осторонь 
вирішення питань коли та який орган припускався порушення. Натомість 
свідомо підкреслена необхідність усунення самого порушення: неправиль
ності у списку. До речі, до такого висновку спрямовує також і системне 
дослідження норм КАС та положень виборчих законів щодо порядку оскар
ження таких порушень в адміністративному порядку до ВК. Зокрема ч. 4
ст. 43 Закону про парламентські вибори передбачено, що у скарзі не за
значається суб’єкт оскарження, тобто особа, порушення з боку якої оскар
жують та статус якої є аналогічним статусу відповідача при судовому по
рядку оскарження. Утім повторимо, ці висновки мають скоріше доктрина
льний характер за умови відсутності належного нормативного закріплення
у законі. Натомість у практичній діяльності адміністративні суди зазвичай 
притягають у статусі відповідача певні ДВК. З огляду на це зазначимо, що 
спори цієї категорії є доволі подібними до справ про скасування реєстра
ції кандидата на пост Президента України, адже частіше за все власне від
повідачі (ДВК та кандидат) не є порушниками чиїхось прав, свобод та ін
тересів, позаяк судовій перевірці підлягають значною мірою об’єктивні об
ставини.
Слід вказати й на іншу специфіку цих справ — невідповідність поня
тійного апарату двох видів законів. Зокрема виборчі закони традиційно 
оперують такими термінами: оскарження невключення, виключення, не
правильного включення, наявності чи відсутності відмітки  про  нездат
ність виборця самостійно  пересуватися. Натомість  поняття «уточнення
списку» вживається у законі як процес внесення змін. Причому до цього 
процесу залучені, крім інших органів, ОВК та ДВК. Очевидно, що рішен
ня чи дії комісій обох цих рівнів можуть визначати предмет звернення до,
відповідно, окружного адміністративного чи  місцевого  загального суду.
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Водночас, рішення вказаних судів будуть за змістом стосуватися списку
виборців. З іншого боку, за визначенням ч. 1 ст. 172 КАС «уточнення спис
ку виборців» становить власне предмет спору. Окрім цього, згідно з вимо
гою ч. 2 ст. 172 КАС такі справи розглядає місцевий загальний суд за міс
цезнаходженням відповідної комісії. При цьому не конкретизовано, якої
саме комісії: ДВК чи ОВК (ТВК)? І якщо відповідачем у справі визначено 
ОВК, то як же такий спір за позовом до ОВК може бути у подальшому роз
глянутий окружним адміністративним судом згідно з вимогами предмет
ної підсудності, на які вказувалося раніше? Отже, на наше переконання,
відповідні норми виборчих законів та КАС мають бути термінологічно та 
змістовно уніфікованими у такий спосіб, що унеможливить неоднакове ро
зуміння та застосування.

Особливості оскарження рішень
Відповідно до положення п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України однією
із основних засад судочинства є забезпечення апеляційного та касаційно
го оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Поло
женнями  КАС встановлюють  також  деякі особливості  щодо оскаржен
ня рішення суду першої інстанції, яке  ухвалене  за  результатами  розгля
ду справи, що пов’язана з виборчим процесом чи процесом референдуму.
Зокрема вкажемо на припис ч. 5 ст. 177 КАС, згідно з яким судові рішен
ня за наслідками розгляду справ у порядку статей 172—175 КАС можуть 
бути оскаржені в апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх прого
лошення, а рішення, які ухвалені до дня голосування, — не пізніше 24-ї го
дини дня, що передує дню голосування. З огляду на таке формулювання
зазначимо, що  положення ч. 5 ст. 177 КАС рівною мірою поширюються
також і стосовно оскарження судових рішень, ухвалених до дня повторно
го голосування. Зазначені норми процесуального закону також враховані 
у п. 18 Постанови № 2/07. Зокрема зроблено висновок про те, що рішен
ня судів першої та апеляційної інстанцій у виборчих спорах не можуть пе
реглядатися в касаційному порядку. Враховуючи остаточний статус рішен
ня суду апеляційної інстанції, у п. 20 цієї Постанови вказується на те, що 
ухвали суду апеляційної інстанції (судді суду апеляційної інстанції) про по
вернення позовних заяв, які непідсудні цьому судові, про залишення апе
ляційної скарги без руху, про повернення апеляційної скарги та інші рі
шення суду апеляційної інстанції оскарженню в касаційному порядку не 
підлягають. Утім, як зазначено в абз. 3 п. 18 Постанови № 2/07, такі рі
шення можуть переглядатися за нововиявленими обставинами. Водночас 
при цьому має бути враховано, що такий перегляд є можливим у випадку,
коли  заява  подана  до настання події або  дати  (години), після настання
яких суд не може розглядати справи, за якими ухвалені судові рішення.
У такому разі заява відповідної особи залишається без розгляду. Заява також 
повинна бути залишена без розгляду й у тому випадку, коли суд не встиг
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розглянути її до настання зазначених подій або дати (години) для розгля
ду спорів, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму. Тоб
то  у цьому аспекті  правова  позиція Пленуму Вищого адміністративного 
суду України є подібною до рекомендації стосовно можливості розгляду су
дом спору після закінчення строку розгляду, на що вказується у п. 11 По
станови № 2/07.
Досліджуючи аспект суб’єктності осіб, які можуть звертатися з апеля
ційними скаргами на рішення місцевих адміністративних судів у вибор
чих спорах, вкажемо на загальні правила ч. 1 ст. 185 КАС. З урахуванням
цієї норми, постанови суду першої інстанції в апеляційному порядку ма
ють право оскаржити не будь-які заінтересовані особи, а лише сторони та 
інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі 
у справі, якщо суд вирішив  питання про  їх права, свободи, інтереси чи 
обов’язки. Згідно з вимогами ч. 6 ст. 177 КАС судами апеляційної інстан
ції є відповідні апеляційні адміністративні суди. Водночас встановлено й 
виняток із загального правила, згідно з яким судом апеляційної інстанції
у справах, що розглянуті в порядку ч. 3 ст. 172 КАС окружним адміністра
тивним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на м. Київ,
є Вищий адміністративний суд України. На цю особливість також вказу
ють положення ч. 3 ст. 20 та ч. 2 ст. 184 КАС.
Згідно з ч. 7 ст. 177 КАС суд апеляційної інстанції розглядає справу в 
дводенний строк після закінчення строку апеляційного оскарження з по
відомленням осіб, які  беруть  участь  у справі. Утім, як вказується у ч. 8
ст. 177 КАС, неприбуття у судове засідання осіб, яких було належно пові
домлено про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає апеляційно
му розгляду. Водночас апеляційна скарга стосовно рішення, що було ухва
лене  до  дня голосування, розглядається не  пізніше  ніж  за  дві  години  до 
початку голосування. На наше переконання, порушення строку розгляду
апеляційної скарги може мати наслідком залишення позову без розгляду
виключно у разі, коли подальший хід виборчого процесу або процесу рефе
рендуму унеможливлює в принципі відновлення порушених прав та інте
ресів. Крім того, наголосимо на тій обставині, що час початку голосування
встановлений відповідними виборчими законами та Законом про референ
думи. Причому цей час є відмінним для різних виборів та референдуму,
на що потрібно звертати увагу. Згідно з вимогами ч. 2 ст. 186 КАС апеля
ційна скарга подається до суду першої інстанції, який розглядав справу.
При цьому копія скарги одночасно надсилається до апеляційного суду. Та
ким чином, при вирішенні питання стосовно наявності чи відсутності по
рушення належного строку на апеляційне оскарження, апеляційні суди 
враховують день надходження скарги чи до місцевого суду, чи до суду апе
ляційної інстанції. Слід також вказати на іншу рекомендацію, яку сформу
льовано з урахуванням встановленого припису ч. 7 ст. 177 КАС. Зокрема 
у п. 19 Постанови № 2/07 зроблено висновок про те, що правила ст. 188
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КАС України стосовно строків  направлення апеляційних скарг разом зі 
справою до суду апеляційної інстанції у виборчих спорах не поширюють
ся. Суд першої інстанції після отримання апеляційної скарги повинен не
гайно направити її разом зі справою до відповідного суду апеляційної ін
станції. Зауважимо, що в окремих публікаціях вказувались приклади без
підставного, на думку авторів, затягування у направленні справ до суду
апеляційної інстанції. Окрім цього, у п. 19 Постанови № 2/07 сформульо
вано рекомендацію про застосування судами у цій категорії спорів поло
жень ч. 2 ст. 186 КАС. На думку Пленуму Вищого адміністративного суду
України, при вирішенні питання про наявність чи відсутність порушення
дводенного строку на подання апеляційної скарги, потрібно враховувати 
першу дату надходження скарги чи до місцевого, чи до апеляційного суду.
У п. 21 Постанови № 2/07 приділено увагу можливим підставам ска
сування рішення місцевого адміністративного суду судом апеляційної ін
станції. Зокрема вказується на припис ч. 9 ст. 177 КАС України щодо не
можливості повернення судом апеляційної інстанції справи на новий роз
гляд за  наслідками апеляційного  розгляду в  усіх випадках скасування
апеляційним судом рішення суду першої інстанції, яким вирішено спір по 
суті, незалежно від підстав скасування. З урахуванням спеціального ха
рактеру зазначеної норми КАС стосовно виборчого спору, у цій категорії
прав не застосовуються загальні імперативні норми ст. 204 КАС щодо обо
в’язкового направлення справи на новий розгляд у разі скасування поста
нови чи ухвали суду з підстав, передбачених цією статтею. Разом із тим,
в абз. 4 п. 21 Постанови № 2/07 представлено рекомендацію, відповідно 
до якої у випадку скасування ухвал суду першої інстанції, які стали пере
шкодою для відкриття провадження у справі та розгляду справи по суті,
апеляційний суд направляє такі справи до суду першої інстанції для від
криття провадження у справі, розгляду по суті або продовження розгляду.
Таким чином, на думку Пленуму Вищого адміністративного суду України,
припис ч. 9 ст. 177 КАС не поширює юридичну дію на ухвали місцевого 
адміністративного суду, які перешкоджають подальшому розглядові справ.
Слід зазначити, що відповідно до положень ч. 4 ст. 18 КАС при розгля
ді справ щодо встановлення ЦВК результатів виборів або всеукраїнського 
референдуму в порядку правил ч. 3 ст. 172 КАС, а також щодо скасування
реєстрації кандидата на пост Президента України згідно з нормами ст. 176
КАСУ, Вищий адміністративний суд України є судом першої та останньої
інстанції. Крім того, як вказується у ч. 9 ст. 177 КАС, судове рішення суду
апеляційної інстанції є остаточним. У свою чергу, цей припис дає підста

Кальченко  С. Деякі аспекти  правозастосовчої практики судів  при  розгляді ви
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ви для висновку, що рішення у цій категорії спорів не можуть бути оскар
жені у касаційному порядку. Водночас, згідно з приписом ч. 4 ст. 20 КАС
рішення адміністративних судів можуть бути переглянуті за винятковими 
обставинами  Верховним Судом України. Зазначимо  також, що  згідно  з
приписом ч. 3 ст. 24 КАСУ перегляд рішень в апеляційному порядку здійс
нюється колегією у складі трьох суддів Дослідження наявної практики ді
яльності суб’єктів виборчого процесу щодо оскарження порушень законо
давства свідчить про те, що доволі непоодинокими є випадки звернення
заінтересованих осіб до неналежного суду, в тому числі — до суду апеля
ційної інстанції. Звертаючи  увагу на  цей аспект Пленум Вищого адміні
стративного суду України у п. 22 Постанови № 2/07 вказує, що у випадку
отримання позовної заяви у виборчому спорі апеляційний суд може повер
нути її позивачеві лише за непідсудністю відповідно до положення п. 6 ч. 3
ст. 108 КАС, оскільки повернення позовної заяви з інших підстав, перед
бачених цією статтею, не належить до його компетенції.

Розгляд справ поза межами виборчого процесу
чи процесу референдуму
Необхідно  звернути  увагу на  питання щодо, відповідно, можливості
або неможливості застосування положень статей 172, 174, 175 та 177—
179 КАС при розгляді відповідних спорів поза межами виборчого процесу
чи процесу референдуму. Зокрема вкажемо, що норми статей 11 та 17 За
кону про вибори Президента, статей 11 і 16 Закону про парламентські ви
бори та статей 11 і 15 Закону про місцеві вибори встановлено визначення
змісту поняття «виборчий процес», у тому числі окремі етапи, початок та 
завершення відповідних виборчих процесів. Разом із тим, чинна редакція
Закону про референдуми взагалі не передбачає ані визначення змісту по
няття «процес референдуму», ані окремих етапів чи строків початку та за
вершення цього  процесу. На жаль, дослідження норм КАС свідчить  про 
явну суперечність окремих положень стосовно розгляду спорів, яким при
ділено увагу в цій главі. У свою чергу, це створює підґрунтя для можливо
го неоднакового тлумачення при визначенні юридичних підстав для засто
сування механізмів статей  172, 174, 175 та  177—179 КАС поза  межами 
виборчого  процесу або  процесу референдуму. Представимо  деякі  думки 
стосовно цього аспекту, що є обґрунтовані системним аналізом положень 
законів, з урахуванням як суб’єктного складу можливих позивачів/відпо
відачів, так і можливої предметності різної категорії справ. Зокрема може
мо наголосити на таких проблемних моментах.
• Частина 1 ст. 24 КАС вказує на розгляд справ щодо оскарження рі
шення, дії або бездіяльності, у тому числі ВК (КР), члена цієї комісії. Згід
но з положеннями законів про ЦВК та про місцеві вибори, ЦВК та ТВК,
відповідно де-юре та де-факто є постійно діючими органами. Разом з тим
припинення діяльності інших виборчих комісій: ОВК/ТВК та ДВК, здійс
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нюється вже після завершення виборчого процесу. Отже, підставою звер
нення до адміністративного суду можуть  бути  рішення, у тому числі  дії
чи  бездіяльність  цих комісій, які  прийняті або вчинені  після завершен
ня виборчого процесу, але до припинення діяльності ОВК/ТВК/ДВК, хо
ча й упродовж дуже стислого періоду часу, який обчислюється кількома 
днями.
• Пункт 5 ч. 1 ст. 17 КАС визначає, що компетенція адміністративних
судів поширюється на спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим
процесом чи процесом референдуму. Тотожний припис передбачений та
кож і ч. 11 Прикінцевих та перехідних положень КАС. Варто підкреслити,
що у статтях 172—179 КАС не встановлено жодних відмінностей, відповід
но, щодо виборчого процесу та процесу референдуму (приклад: застосу
вання у КАС України словосполучень «порушують законодавство про вибо
ри та референдум», «правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи 
процесом референдуму» тощо). У свою чергу, семантичне дослідження зміс
ту словосполучення «правовідносини, пов’язані із процесом» приводить до 
висновку, що такими правовідносинами є ті, які виникли бодай після по
чатку відповідного  процесу, адже  будь-які  правовідносини виникають  з
певного юридичного факту. Тобто правовідносини, пов’язані з процесом
референдуму, у принципі не можуть виникнути раніше початку референ
думу. Проте статтями 172, 174 та 175 КАС закріплено право на звернення
із позовом ініціативної групи референдуму та іншого суб’єкта ініціюван
ня референдуму. Крім того, ст. 175 КАС передбачає право на оскарження
зокрема дій ініціативних груп референдуму та інших суб’єктів ініціювання
референдуму, тобто — як мінімум до початку процесу референдуму, який 
в принципі може й не розпочатись взагалі (наприклад, через збір недостат
ньої кількості підписів на підтримку вимоги щодо проведення референду
му). Втім законодавець все ж таки передбачає застосування особливостей 
статей 172, 174, 175, 177—179 КАС стосовно справ у зв’язку із референ
думом. Отже, законодавець фактично визначає зміст поняття «правовід
носини, пов’язані із процесом» доволі широко: як правовідносин, які вини
кають задовго до початку можливого процесу. З іншого боку, це жодним
чином не виключає можливості застосування положень статей 172, 174,
175 та 177—179 КАС щодо правовідносин, які виникли вже після завер
шення виборчого процесу, але пов’язані з цим процесом.
• У статтях 172, 174 та 175 КАС вказується на право оскаржувати рі
шення, дії чи бездіяльність, відповідно:
— ВК/КР, членів цих комісій (ст. 172 КАС), тобто у тому числі тих ко
місій, які є постійно діючими органами або предметом яких є певне діян
ня поза межами виборчого процесу/процесу референдуму (наприклад, рі
шення ЦВК про виключення кандидата в народні депутати України із ви
борчого списку партії (блоку) чи  про відмову у реєстрації ініціативної
групи);
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— органів, підприємств, установ, організацій та відповідних осіб, які 
порушують законодавство про вибори чи референдум (ст. 174 КАС), тобто 
без вказівки на вчинення оскаржуваного діяння обов’язково під час вибор
чого  процесу/процесу референдуму, хоча аналіз виборчих законів свід
чить про застосування окремих норм цих законів поза межами виборчого 
процесу (наприклад, утворення ТВК на місцевих виборах, особливості яко
го досліджено у частині «Позивачі» цієї глави);
— відповідних суб’єктів виборчого процесу та інших осіб, які порушу
ють законодавство про вибори чи референдум (ст. 175 КАС), тобто — та
кож без вказівки на вчинення оскаржуваного діяння обов’язково під час 
виборчого процесу/процесу референдуму. Разом з тим, дослідження, на
приклад, виборчих законів свідчить про застосування окремих їх норм поза 
межами зокрема виборчого процесу (оскарження рішення партії/місцевої
організації партії/блоку про виключення кандидата із виборчого списку).
Наголосимо, що  посилання на  можливість оскарження дій ініціативних
груп референдуму та інших суб’єктів ініціювання референдуму (ч. 1 ст. 175
КАС) прямо вказує на право щодо звернення до суду до початку процесу
референдуму, який в принципі може і не розпочатись.
Таким чином, автори  змушені констатувати, що  застосований  нами 
граматичний метод тлумачення відповідних норм КАС не дає однозначної
відповіді, зокрема про неможливість розгляду спорів цієї категорії поза ме
жами процесу виборів або референдуму за загальними правилами цього 
Кодексу.
Зазначеним питанням приділено увагу у Постанові № 2/07, положен
ня якої містять  рекомендації Пленуму Вищого адміністративного суду
України. Зокрема з урахуванням вказаних вище положень законів у п. 2
цієї Постанови представлено висновок про те, що спори стосовно оскар
ження рішень, дій чи бездіяльності ВК чи комісій з референдуму (далі —
КР), які виникли поза межами етапів виборчого процесу та процесу рефе
рендуму або  не стосуються виборчого  процесу чи  процесу референдуму,
не належать до спорів, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом ре
ферендуму, а тому визначення юрисдикції таких спорів та їх розгляд про
водяться в загальному порядку. Водночас усі спори щодо правовідносин,
пов’язаних з реалізацією права вимоги щодо проведення та призначення
референдуму, повинні розглядатися за особливостями, які є визначеними 
КАС для розгляду виборчих спорів.
Зазначимо також, що на практиці не виключена можливість виникнен
ня іншої ситуації, коли всупереч вимогам закону спір щодо  правовідно
син, які пов’язані з виборчим процесом чи процесом референдуму, розгля
дається судом першої інстанції за загальними правилами адміністративно
го судочинства. У такому випадку, вказується у п. 23 Постанови № 2/07,
судові рішення не можуть переглядатися в апеляційній інстанції у прова
дженні за особливостями, встановленими для розгляду таких спорів. Нато
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мість апеляційний суд повинен скасувати рішення місцевого суду та на
правити справу на новий розгляд у порядку, передбаченому особливостя
ми КАС для виборчих спорів.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Назвіть критерії віднесення спору до категорії «виборчого спору».
2. Хто може оскаржити рішення міської ради про утворення міської тери
торіальної виборчої комісії?
3. Чи може неповнолітня особа оскаржити неправильність у списку ви
борців?
4. В яких випадках при зверненні до адміністративного суду із позовною
заявою щодо порушення, яке стосується виборчого процесу, не є обов’язковою
сплата судового збору?
5. Назвіть загальні та спеціальні строки розгляду виборчих спорів?
6. Хто може здійснювати у виборчих спорах представництво сторін на під
ставі закону?
7. У яких категоріях виборчих спорів допускається негайне виконання су
дового рішення?
8. Яким є порядок видачі копій судового рішення за наслідками розгляду
виборчого спору?
9. Який суд уповноважений  здійснювати  розгляд апеляційної скарги  на 
постанову Печерського районного суду м. Києва за наслідком розгляду спра
ви за позовною заявою на рішення дільничної виборчої комісії?
10. У порядку застосування яких положень Кодексу адміністративного су
дочинства  України  здійснюватиметься оскарження та  розгляд позовної за
яви на рішення міської територіальної виборчої комісії про відмову скасувати 
реєстрацію кандидата у депутати міської ради за умови, що виборчий процес 
закінчився за 3 місяці до прийняття цього рішення?

Глава 4
Особливості провадження
у справах з приводу
рішень, дій або бездіяльності
державної виконавчої служби
Дотримання принципів обов’язковості та добровільності виконання су
дового рішення є одним із критеріїв визначення рівня правосвідомості та 
правової культури суспільства. Однак кількість документів, що виконують
ся державною виконавчою службою, свідчить про те, що судові рішення,
в основному, виконуються в примусовому порядку.
Виконання судових рішень як завершальна стадія судового проваджен
ня є важливим етапом, без якого сам факт прийняття рішення втрачає
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сенс, і тому залишення проблем їх виконання поза увагою ставить під за
грозу мету здійснення судочинства.
Тому вважаємо, що доцільно і своєчасно встановити на законодавчо
му рівні судовий контроль за виконанням рішень юрисдикційних органів.
У розумінні ст. 267 КАС України такий контроль здійснюється шляхом:
— зобов’язання суб’єкта владних повноважень, не  на користь  яко
го ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про 
виконання судового  рішення, за  наслідками  розгляду якого або  у разі 
його ненадходження у встановлений строк суд може постановити окрему
ухвалу;
— розгляду адміністративних позовів про оскарження рішень, дій або 
бездіяльності державної виконавчої служби у порядку, визначеному ст. 181
КАС.
Примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)
покладено на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів 
Міністерства юстиції України, а відтак є органом виконавчої влади.
Відповідно  до  Закону України  «Про  державну виконавчу службу»
примусове виконання рішень безпосередньо здійснюють державні вико
навці:
— Департаменту державної виконавчої служби  Міністерства  юстиції
України;
— відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київ
ського та Севастопольського міських управлінь юстиції;
— районних, міських (міст обласного значення), районних у містах від
ділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.
Державний виконавець при здійсненні своїх повноважень є представ
ником влади і має визначений ст. 6 Закону України «Про державну вико
навчу службу» правовий статус державного службовця.
Для виконання своїх повноважень державний виконавець наділений 
певним обсягом процесуальних прав та обов’язків, основні з яких визна
чені ст. 5 Закону України  «Про виконавче  провадження» (далі  — Закон
про виконавче провадження) і конкретизовані іншими нормами цього За
кону.
При цьому повноваження державним виконавцем мають здійснюва
тися лише в межах виконавчого провадження, і у точній відповідності до 
закону, щоб не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних
інтересів громадян і юридичних осіб.
Однією з найважливіших гарантій  забезпечення прав  учасників ви
конавчого провадження є оскарження рішень, дій або бездіяльності дер
жавного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служ
би, пов’язаних із виконанням рішень судів та інших органів (посадових
осіб).
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Аналізуючи статті 3, 84 Закону про виконавче провадження можна ви
ділити дві категорії документів, які підлягають виконанню державною ви
конавчою службою — судові рішення та рішення інших органів (посадо
вих осіб).
До виконавчих документів, виданих на підставі судових рішень нале
жать:
— виконавчі листи, постанови, ухвали адміністративних судів;
— виконавчі листи (в тому числі винесені на підставі рішення інозем
ного суду та ухвали про надання дозволу на його примусове виконання),
постанови, ухвали, судові накази загальних судів;
— накази, ухвали, постанови господарських судів;
— рішення Європейського суду з прав людини у справі проти України.
До рішень інших органів (посадових осіб), що підлягають примусовому
виконанню, належать:
— виконавчі написи нотаріусів;
— посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі 
відповідних рішень цих комісій;
— постанови органів  (посадових осіб), уповноважених розглядати 
справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених
законом;
— рішення органів державної влади, прийняті з питань володіння і ко
ристування культовими будівлями та майном;
— постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збо
ру, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу;
— рішення інших органів державної влади у випадках, якщо за зако
ном їх виконання покладено на державну виконавчу службу.
Стаття 3 Закону про виконавче провадження, яка досить часто зазнає
змін, носить бланкетний характер і тому перелік виконавчих документів 
не є вичерпним. Таким чином, судам слід враховувати, що рішення юрис
дикційних органів підлягають виконанню лише у в тих випадках, коли на 
це є пряма вказівка в законодавчому акті. Наприклад, за результатом пе
регляду за винятковими обставинами судових рішень у справі за скаргою
Відкритого акціонерного товариства «Київоблгаз» на рішення державного 
виконавця відділу державної виконавчої служби Шевченківського район
ного управління юстиції у м. Києві про відмову у відкритті виконавчого 
провадження на підставі визнаної у встановленому порядку претензії Су
дова палата в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла 
висновку, що зазначене виконавче провадження підлягало відкриттю на 
підставі п. 3 ст. 18 Закону про виконавче провадження та ч. 5 ст. 8 Гос
подарського процесуального кодексу України (чинної на момент виникнен
ня спірних правовідносин), відповідно до якої невиконана відповідь борж
ника про визнання претензії підлягає виконанню державною виконавчою
службою.
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Актуальним у судовій практиці є питання про визнання та виконання
рішень іноземних судів в Україні. Відповідно до ст. 84 Закону про вико
навче провадження порядок виконання в Україні рішень іноземних судів 
і арбітражів визначається відповідними міжнародними договорами, зазна
ченим Законом та іншими законами України.
Процесуальні питання, пов’язані із визнанням та зверненням до ви
конання рішень іноземних судів, що  підлягають  примусовому виконан
ню, врегульовано розд. VIII Цивільного процесуального кодексу України,
відповідно до положень якого суд на підставі рішення іноземного суду та 
ухвали  про  надання дозволу на його  примусове виконання, що  набра
ла  законної сили, видає виконавчий  лист, який  надсилається для вико
нання.
Таким чином, компетентним судом, який здійснює допуск рішень іно
земних судів та арбітражів до виконання, є загальний суд за місцем про
живання (перебування) або місцезнаходженням боржника.
Виходячи зі статусу державної виконавчої служби, її посадових та служ
бових осіб, предметної спрямованості оскарження рішень, дій або бездіяль
ності  державної виконавчої служби, справи  зазначеної категорії спорів 
відповідають всім ознакам адміністративної справи.
Однак відповідно до ч. 2 ст. 4 КАС юрисдикція адміністративних су
дів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких за
коном встановлений інший порядок судового вирішення.
Процесуальні відносини, пов’язані із оскарженням рішень, дій або без
діяльності державної виконавчої служби, одночасно регулюються процесу
альним законодавством різних судових юрисдикцій, зокрема КАС (ст. 181),
Цивільним процесуальним кодексом України  (розд. VII), Господарським
процесуальним кодексом України (ст. 1212). Таке законодавче визначення
суду, компетентного  розглядати справи  зазначеної категорії, вбачається
доцільним з огляду на те, що здійснення судового контролю за виконан
ням судових рішень саме судом, який видав виконавчий документ, є най
більш дієвим.
Проте у судовій практиці виникли проблеми при застосуванні зазначе
них норм стосовно розмежування адміністративної юрисдикції від цивіль
ної та господарської.
Із аналізу ст. 181 КАС, яка регулює порядок розгляду позовних заяв із
приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби, вба
чається, що до компетенції адміністративних судів належать справи про 
оскарження рішень, дій або  бездіяльності  державної виконавчої служби 
щодо виконання рішень:
— в адміністративних справах;
— інших органів та посадових осіб, що можуть виконуватися приму
сово;
— для яких не встановлено іншого порядку судового оскарження.
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Іншим критерієм, за яким можна віднести справу до юрисдикції адмі
ністративних судів, є суб’єктний склад учасників судового процесу.
Статтями 383 Цивільного процесуального кодексу України та 1212 Гос
подарського процесуального кодексу України визначено коло осіб, які на
ділені правом звернення до суду про оскарження рішень, дій або бездіяль
ності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконав
чої служби. У порядку цивільного судочинства  таким правом наділені 
учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються державним
виконавцем до проведення виконавчих дій. Проте такого права позбавле
ні інші особи, до яких можуть бути спрямовані вимоги державного вико
навця і за невиконання яких ст. 88 Закону про виконавче провадження
передбачена відповідальність.
У порядку господарського судочинства скарги на дії чи бездіяльність 
органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, по
станов господарських судів можуть бути подані лише стягувачем, боржни
ком або прокурором, тобто ще вужчим колом осіб.
З огляду на викладене особи, які  не  наділені  правом оскарження рі
шень, дій або бездіяльності державного виконавця у цивільному та госпо
дарському судочинстві, виходячи із публічності спору, мають право звер
нутися із позовом про захист своїх прав свобод чи інтересів до адміністра
тивного суду.
Саме такі критерії дають можливість виділити адміністративні спра
ви про оскарження дій державної виконавчої служби від справ цивільних,
господарських із аналогічним предметом оскарження. При цьому значну
роль у розв’язанні таких проблем відіграє судова практика. Так, у справі за 
позовом Київської регіональної митниці Державної митної служби України 
до відділу державної виконавчої служби Солом’янського районного управ
ління юстиції в м. Києві про безпідставне стягнення суми виконавчого збо
ру Вищий адміністративний суд України дійшов висновку, що касаційна 
скарга підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, оскіль
ки спірні відносини виникли у зв’язку з виконанням наказу господарсько
го суду.
Іншим прикладом застосування ч. 1 ст. 181 КАС є справа за скаргою
генерального керуючого Товариства з обмеженою відповідальністю «Со
та» на  дії державного виконавця відділу державної виконавчої служби 
Дарницького районного управління юстиції в м. Києві щодо невиконан
ня державним виконавцем ухвали Дарницького районного суду м. Києва 
про  забезпечення позову. Вищий адміністративний суд України, вста
новивши, що спірні відносини між сторонами виникли у зв’язку з вико
нанням ухвали загального суду в цивільній справі вирішив, що перегляд
судових рішень у цій справі у касаційному порядку має здійснюватися
Верховним Судом України  як судом касаційної інстанції у цивільних
справах.
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Що стосується рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служ
би  при виконанні  рішень  несудових органів, то, виходячи із суб’єктного 
складу сторін та предмету спору, такі спори повинні вирішуватися у по
рядку адміністративного судочинства.
Дискусійним є питання про юрисдикційність оскарження рішень, дій 
або бездіяльності державної виконавчої служби при виконанні зведеного 
виконавчого провадження, з огляду на те, що таке провадження може скла
датися із виконавчих документів, виданих на підставі як судових рішень,
так і рішень несудових органів. Свою позицію з цього питання висловив 
Вищий господарський суд України (інформаційний лист «Про деякі питан
ня практики застосування норм Господарського процесуального кодексу
України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів 
у 2005 році та в I півріччі 2006 року» від 20 жовтня 2006 р. № 01‑8/2351),
відповідно до якої господарські суди розглядають скарги виключно в тій 
частині, яка стосується виконання рішення (ухвали, постанови) господар
ського суду, але не загального суду чи іншого органу, яким видано вико
навчий документ. Однак з таким твердженням важко погодитися, оскільки 
у зведеному виконавчому провадженні примусові виконавчі дії, які прово
дяться державним виконавцем, стосуються усіх виконавчих документів,
що його складають. Таким чином, можливі випадки, коли одні і ті самі дії
можуть оскаржуватися до судів  різних юрисдикцій і виноситися щодо 
них, не виключено, різні рішення. Тому, враховуючи, що процесуальним
законодавством не визначений, суд компетентний розглядати справи про 
оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця при ви
конанні зведеного виконавчого провадження, такі справи підлягають роз
гляду адміністративними судами.
Також виникають проблеми визначення юрисдикції щодо оскарження
рішень, дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби під час 
виконання судових рішень, прийнятих за правилами КАС, але господар
ськими або цивільними судами, які виконували функції окружних адміні
стративних судів до створення останніх. У цих випадках такі справи на
лежать до адміністративної юрисдикції незалежно від того, який суд ви
дав виконавчий лист.
При розгляді справ із приводу рішень, дії або бездіяльності посадових
осіб державної виконавчої служби адміністративні суди мають керуватися
положеннями ст. 55 Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, міжнародних договорів, згода на обов’яз
ковість яких надана Верховною Радою України та КАС.
Зазначене випливає із конструкції ч. 1 ст. 5 КАС, згідно з якою адміні
стративне судочинство  здійснюється відповідно  до  Конституції України,
КАС та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Вер
ховною Радою України.
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Такий підхід дозволить уникнути у судовій практиці проблем, закла
дених колізійністю норм КАС та законодавства про виконавче проваджен
ня щодо предметної та інстанційної підсудності цієї категорії справ, ви
значення суб’єктів оскарження, процесуальної форми звернення до суду
тощо.
Після започаткування адміністративного судочинства та виконання рі
шень адміністративних судів виникла гостра проблема щодо визначення
предметної підсудності справ про оскарження рішень, дій чи бездіяльнос
ті органів виконавчої служби під час виконання рішень адміністративних
судів. Зокрема, який суд має розглядати таку справу — той, що прийняв 
рішення, яке виконується, чи окружний адміністративний суд? Цю проб
лему розв’язують приписи ч. 2 ст. 18 КАС, за якою такі справи підсудні 
окружним адміністративним судам.
Виходячи зі змісту ст. 181 КАС предметом оскарження у цій категорії
адміністративних справ є рішення, дії чи бездіяльність державної виконав
чої служби.
Рішення державної виконавчої служби є актами індивідуальної дії, які 
поширюються на конкретного учасника виконавчого провадження і сто
суються найбільш суттєвих питань виконавчого провадження, а у випад
ках, визначених ст. 88 Закону про виконавче  провадження, — на коло 
осіб, яким були адресовані вимоги державного виконавця. Основним про
цесуальним документом, яким оформлюється рішення державного вико
навця впродовж виконання виконавчого документа і який може бути оскар
женим у судовому порядку, є постанова. Законом про виконавче прова
дження визначено рішення, які оформлюються постановами. Це рішення
про відкриття виконавчого провадження, про відмову у відкритті вико
навчого провадження, про відкладення провадження виконавчих дій, про 
зупинення виконавчого провадження, про закінчення виконавчого прова
дження тощо.
Дії органу державної виконавчої служби — це активна поведінка дер
жавного виконавця при здійсненні ним своїх повноважень, яка може ма
ти вплив  на  права, свободи  та інтереси  учасників виконавчого  прова
дження, інших осіб. За необхідності дії державного виконавця оформлю
ються актами, розпорядженнями та повідомленнями. Акти виносяться як 
для фіксації певних фактів (опису й арешту майна боржника, вилучення
у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі стягувачу),
так і для інших дій, пов’язаних з ними (акт про передачу майна стягувачу
в рахунок погашення боргу). Розпорядження державного виконавця про 
вчинення дій, його повідомлення можуть стосуватися як учасників вико
навчого провадження, так і інших осіб. Наприклад, розпорядженням дер
жавний виконавець зобов’язує кредитну установу продати (перерахувати)
іноземну валюту; адміністрацію підприємств, установ і організацій — від
раховувати із заробітної плати  (заробітку), пенсії чи стипендії боржника 
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аліменти, заборгованість. Різновидом розпорядження можна визначити 
запити державного виконавця про надання відомостей. Саме шляхом на
правлення запитів до Державної автомобільної інспекції, бюро технічної
інвентаризації, податкової адміністрації, банків або інших кредитних уста
нов  тощо  державний виконавець  здійснює розшук  майна  боржника—
юридичної особи.
Законодавством про виконавче провадження визначено інформацію,
яка має бути доведена державним виконавцем до сторін виконавчого про
вадження, інших осіб. Наприклад, про звернення стягнення на заставлене 
майно  для задоволення вимог стягувачів, які  не  є заставодержателями,
державний виконавець повідомляє заставодержателя; про оцінку арешто
ваного майна повідомляє сторони.
Однак, виходячи із вимог ст. 55 Конституції України, незалежно від
того, чи оформлені  дії державного виконавця процесуальним докумен
том, чи не оформлені — всі вони можуть бути оскарженими в судовому
порядку.
Окрім рішень, дій державного виконавця, здійснених у ході виконав
чого  провадження, оскарженню підлягає його  бездіяльність, що  прояв
ляється у зволіканні із вчиненням виконавчих дій, яке може мати вплив 
на права, свободи та інтереси учасників виконавчого провадження. Дер
жавний виконавець, враховуючи багатовекторність виконавчого прова
дження, повинен невідкладно реагувати на всі обставини, що виникають 
при здійсненні виконавчих дій, щоб забезпечити своєчасне, повне вико
нання виконавчого документа, зокрема виносити постанови у встановле
ні законодавством процесуальні строки та з дотриманням процесуальної
форми.
Суб’єктами звернення до суду в адміністративних справах зазначеної
категорії, згідно з ч. 1 ст. 181 КАС, є учасники виконавчого провадження,
особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, що в судовому про
цесі виступають  як  позивачі, та орган державної виконавчої служби  як 
відповідач.
Учасниками виконавчого провадження, відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону
про виконавче провадження, є сторони (стягувач, боржник), представни
ки сторін, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб’єкти оціночної діяльнос
ті  — суб’єкти  господарювання. За  умови відкриття виконавчого  прова
дження за заявою прокурора у випадках представництва інтересів грома
дянина або  держави в суді статусу учасника виконавчого  провадження
набуває прокурор.
Для проведення виконавчих дій державним виконавцем у необхідних
випадках залучаються поняті, працівники органів внутрішніх справ, пред
ставники органів опіки і піклування, установ освіти, медичні працівники 
тощо. Таким чином, коло осіб, які можуть звертатися до адміністративно
го суду, не є вичерпним.
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Коло учасників виконавчого провадження, визначене ч. 1 ст. 10 Зако
ну про виконавче провадження, яка кореспондується із ч. 1 ст. 181 КАС,
є не досить вдалим. Це стосується віднесення до учасників виконавчого 
провадження експерта, спеціаліста, суб’єкта оціночної діяльності—суб’єк
та господарювання, які далеко не у всіх виконавчих провадженнях при
значаються державним виконавцем для здійснення конкретної дії — з’ясу
вання та роз’яснення питань, які потребують спеціальних знань.
Таким чином, цих учасників виконавчого провадження доцільно від
нести до осіб, які залучаються державним виконавцем до проведення ви
конавчих дій.
Окрім того, ціла низка інших осіб, до яких спрямовані вимоги держав
ного виконавця, не увійшли до складу суб’єктів оскарження рішень, дій або 
бездіяльності державного виконавця, визначених ч. 1 ст. 181 КАС.
Застосування державним виконавцем санкцій за невиконання закон
них вимог державного виконавця та вимог закону, встановлене стаття
ми 87, 88 Закону про виконавче провадження, стосується як сторін вико
навчого провадження, так і інших осіб, до яких були спрямовані його ви
моги. До  таких осіб, зокрема  належать власники  підприємств, установ,
організацій або уповноважені ними органи, які здійснюють виконання рі
шень стосовно працюючих у них боржників.
Тому при визначенні суб’єкта звернення до суду в цій категорії адміні
стративних справ судам потрібно застосовувати п. 8 ч. 1 ст. 3 КАС, стат
ті 104, 181 КАС і враховувати, що з позовною заявою до адміністратив
ного суду може звернутися учасник виконавчого провадження (крім дер
жавного виконавця), особа залучена до проведення виконавчих дій, інша 
особа з приводу рішень, дій або бездіяльності, якими порушено її права,
свободи чи інтереси.
Відповідачем у таких справах згідно з ч. 3 ст. 181 КАС є орган держав
ної виконавчої служби.
Формою звернення до адміністративного суду з приводу рішень, дій 
або  бездіяльності  державного виконавця є позовна  заява, яка  має бути 
оформлена відповідно до вимог ст. 106 КАС.
Частиною 2 ст. 181 КАС встановлено спеціальні строки звернення до 
адміністративного суду із позовною заявою у зазначеній категорії справ.
Так, рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої по
садової особи державної виконавчої служби може бути оскаржене у деся
тиденний строк із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися
про порушення її прав, свобод чи інтересів.
Враховуючи вимоги ст. 32 Закону про виконавче провадження, відпо
відно до якої за наявності обставин, що перешкоджають провадженню ви
конавчих дій або несвоєчасного одержання сторонами документів вико
навчого  провадження, внаслідок чого вони  були  позбавлені  можливості 

356

Глава 4. Особливості провадження у справах… державної виконавчої служби

використати надані їм цим Законом права, державний виконавець може 
відкласти виконавчі дії за заявою стягувача або за заявою боржника, або 
з власної ініціативи на строк до 10 днів, КАС встановлено 3-денний тер
мін оскарження таких рішень, перебіг якого починається з дня, коли осо
ба дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи 
інтересів.
Оскільки зазначені строки є строками звернення до суду, на них поши
рюються правила, встановлені ст. 100 КАС України, за якими позовні за
яви приймаються до розгляду незалежно від закінчення строку звернення
до адміністративного суду. Пропущення цього строку є підставою лише 
для відмови  у задоволенні адміністративного  позову за  умови, якщо  на 
цьому наполягає одна із сторін, окрім випадку, якщо суд визнає причину
пропущення строку звернення до суду поважною.
Про подання позовної заяви суд повідомляє відповідача не пізніше на
ступного дня після відкриття провадження у справі.
Адміністративна справа з приводу рішень, дій або бездіяльності дер
жавного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служ
би вирішується судом протягом десяти днів після відкриття провадження
у справі. Однак порушення цих строків не тягне будь-яких правових на
слідків, тому незалежно від такого порушення справа має бути розглянута 
по суті.
Як показує судова практика у справах з приводу дій державного вико
навця стосовно арешту майна боржника судам потрібно враховувати, що 
в межах ст. 181 КАС розглядаються вимоги щодо арешту (опису) майна,
які не пов’язані зі спором про право на це майно.
Перевіряючи законність дій державного виконавця, пов’язаних з оцін
кою майна  боржника, суд повинен звернути  увагу на відповідність  цих
дій положенням ст. 57 Закону про виконавче провадження.
При цьому необхідно враховувати, що оцінка майна боржника прова
диться самим державним виконавцем, якщо вартість майна не перевищує
сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ринковими цінами,
які діють на день проведення оцінки, крім випадків, коли оцінка прова
диться за  регульованими  цінами. При складності оцінки чи  наявності  у
стягувача або боржника заперечень проти її результатів до участі у вико
навчому провадженні та складенні висновку залучається суб’єкт оціночної
діяльності—суб’єкт господарювання.
Судам потрібно враховувати, що суб’єкт оціночної діяльності є учасни
ком виконавчого провадження, а не посадовою особою державної вико
навчої служби, і його висновки є результатом практичної діяльності фа
хівця-оцінювача, а не актом державного органу. Тому вимоги заявника в 
частині оскарження висновку оцінювача не підлягають розгляду адміні
стративними судами.
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Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Як визначити юрисдикцію справи про оскарження рішень, дій чи без
діяльності органів державної виконавчої служби?
2. Як визначити  предметну та  територіальну підсудність справи оскар
ження рішень, дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби?
3. Які особливості застосування строків звернення до суду і як вони засто
совуються під час розгляду адміністративних справ про оскарження рішень,
дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби? Які строки розгля
ду таких справ та які наслідки їх порушення?
4. Хто є відповідачем у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяль
ності органів державної виконавчої служби?

Глава 5
Розгляд спорів
за адміністративним позовом
суб’єкта владних повноважень
Завданням адміністративного судочинства відповідно  до ст. 2 КАС
України є захист прав, свобод та інтересів громадян і захист прав та ін
тересів юридичних осіб. З адміністративними позовами до суду можуть 
звертатися фізичні та юридичні особи  за захистом від порушень з боку
органів владних повноважень у сфері публічно-правових відносин, Отже,
адміністративна  процедура  передбачає врегулювання тих відносин, в 
яких одним із учасників є представник публічної адміністрації. До суб’єк
тів владних повноважень, відповідно до ст. 3 КАС України, належать ор
гани виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадова 
чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські 
функції на основі законодавства, в тому числі й на виконання делегова
них повноважень. Органи виконавчої влади поділяються на центральні
та місцеві.
До органів  центральної виконавчої влади алежать: Кабінет Міністрів 
України, міністерства, державні комітети, центральні органи виконавчої
влади із спеціальним статусом (Національний  банк  України, Центральна 
виборча комісія, Рахункова палата тощо). До місцевих органів виконавчої
влади належать: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київ
ська і Севастопольська міські, районні державні адміністрації, до цієї гру
пи органів можуть належати органи спеціальної галузевої, функціональної
компетенції (земельні, санітарні, природоохоронні тощо). Відповідно до За
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до органів місцево
го самоврядування віднесено: сільські, селищні, міські ради, їх виконавчі 
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органи, районні та обласні ради. Міський, сільський, селищні голови є по
садовими особами місцевого самоврядування. В адміністративно-право
вих відносинах, врегульованих нормами адміністративного права, суб’єкти 
взаємопов’язані при реалізації своїх прав та обов’язків, які визначаються
адміністративно-правовими нормами. Особливості адміністративно-право
вих відносин полягають у тому, що однією із сторін таких правовідносин
обов’язково виступає носій публічно-владних повноважень, тобто суб’єкт
владних повноважень, такі відносини носять публічно-владний характер
і мають здатність викликати певні правові наслідки. Суб’єкт владних пов
новажень є носієм влади з чітко визначеними повноваженнями та функ
ціями.
Одна з особливостей суб’єкта владних повноважень в адміністративно
му процесі — здійснення владних управлінських функцій щодо іншого су
б’єкта в межах наданих повноважень та виконання відповідних функцій.
Діяльність суб’єкта владних повноважень повинна відповідати його функ
ціональним повноваженням, які визначені на законодавчому рівні і узго
джуються із завданнями, метою та цілями його діяльності. Вихід органів 
державної влади або їх службових чи посадових осіб за межі наданих пов
новажень у публічно-правових відносинах при здійсненні управлінських
функцій може призвести до порушення прав, свобод та інтересів грома
дян і прав та інтересів юридичних осіб.
Тобто суб’єкт владних повноважень  повинен діяти  у межах наданих
йому повноважень, відповідно до визначених функціональних обов’язків.
Порушення суб’єктами владних повноважень  функціональних обов’язків 
або  наданих повноважень  є підставою для звернення до суду з позовом
про визнання такої діяльності (бездіяльності) чи прийнятих за таких обста
вин актів незаконними. Право на звернення до суду за захистом поруше
них прав, інтересів мають фізичні та юридичні особи. При цьому вказані 
особи повинні мати адміністративну процесуальну дієздатність, яка визна
чає здатність фізичної особи при досягненні повноліття та не визнаної су
дом недієздатною особисто самостійно здійснювати свої права і обов’язки 
або доручати ведення справи своєму представникові, а  також  здатність 
суб’єктів владних повноважень і юридичних осіб з відповідним юридич
ним статусом здійснювати особисто або через представників свої адміні
стративні процесуальні права та обов’язки.
Згідно  з положеннями адміністративного судочинства сторонами в 
адміністративному процесі є позивач та відповідач. Особи, які звертаються
до суду з оскарженням діяльності, бездіяльності чи інших порушень з боку
органів владних повноважень, оформляють свої вимоги у формі письмової
позовної заяви. Такі особи набувають юридичного статусу позивачів. Стат
тя 3 КАС України дає визначення терміна «позивач» — це особа, на захист
прав, свобод та інтересів якої подано адміністративний позов до адмі
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ністративного суду, а також суб’єкт владних повноважень, на виконання
повноважень якого подана позовна заява до адміністративного суду. В адмі
ністративному процесі як позивачі можуть виступати громадяни України,
іноземці, особи без громадянства, юридичні особи (підприємства, установи,
організації), особи, які займаються підприємницькою діяльністю, суб’єкти 
владних повноважень. Відповідно до завдань адміністративного судочин
ства, визначених ст. 2 КАС України, стороною в процесі виступає суб’єкт
владних повноважень.
Виходячи із завдань адміністративного судочинства, яке покликане за
хищати громадян та юридичних осіб від порушень та свавілля органів дер
жавної влади і самоврядування, відповідачами у адміністративних позо
вах, як правило, виступають органи владних повноважень.
Стаття 17 КАС України визначає компетенцію адміністративних су
дів  щодо  розгляду справ  у адміністративному судочинстві. Аналізуючи 
зміст вказаної статті можна побачити, що суб’єктами звернень до суду з
адміністративними позовами переважно виступають фізичні та юридич
ні особи, а відповідачами виступають органи влади. Статтею 50 КАС
України визначено (і це випливає із завдань адміністративного судочин
ства), що позивачем має бути фізична або юридична особа, яка зверта
ється за захистом своїх прав, свобод та інтересів, якщо вона вважає, що 
суб’єктом владних повноважень ці права, свободи та інтереси порушені.
Однак п. 4 вказаної статті передбачені випадки звернення до суду орга
нів владних повноважень з адміністративними позовами, тобто законом
визначені випадки, коли позивачем у адміністративному судочинстві ви
ступає орган владних повноважень чи його посадові або службові особи.
Відповідно до п. 4 ст. 50 КАС України громадяни України, іноземці, особи 
без громадянства, юридичні особи (підприємства, установи, організації),
особи, які  не  є суб’єктами владних повноважень, можуть  бути відпові
дачами в адміністративному процесі  лише  за адміністративним позо
вом суб’єктів владних повноважень у випадках: а) про тимчасову заборо
ну (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян;
б) про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднань громадян; в) про при
мусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України; г) про 
обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, по
ходи, демонстрації, страйки  тощо); ґ) в інших випадках, встановлених
законом.
Віднесенням вищенаведених категорій справ до адміністративного су
дочинства законодавець запобігає порушенням прав людини шляхом су
дового контролю за здійсненням органами влади своїх повноважень. При 
розгляді позовів за зверненнями суб’єктів владних повноважень судам не
обхідно виходити  з конституційного  принципу, що органи влади  діють 
тільки на підставі й у межах повноважень та у спосіб, передбачений за
коном.
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Наведений у п. 4 ст. 50 КАС України перелік не є вичерпним — у зако
нодавстві можуть бути встановлені інші випадки звернення суб’єктів влад
них повноважень з адміністративними позовами.
Відповідачами можуть бути також ЗМІ, підприємства, установи, орга
нізації, їх посадові та службові особи, творчі працівники засобів масової
інформації, кандидати, їх довірені особи, партії (блоки), місцеві організа
ції партій (блоки місцевих організацій партій), їх посадові та уповноваже
ні особи, ініціативні групи референдуму, офіційні спостерігачі від суб’єк
тів виборчого процесу в справах щодо оскарження їхніх дій або бездіяль
ності, що порушують законодавство про вибори чи референдум.
При розгляді позовів за зверненнями суб’єктів владних повноважень 
судам необхідно виходити з конституційного принципу, що органи влади 
діють тільки на підставі й у межах повноважень та у спосіб, передбачений 
законом.
Отже, законодавець обмежує право органів владних повноважень на 
звернення з адміністративними позовами до суду, посилаючись лише на 
передбачені  законом випадки. Таким чином, лише  у виняткових випад
ках, спеціально передбачених законодавством, відповідачем у адміністра
тивному процесі за позовом суб’єкта владних повноважень може бути фі
зична чи юридична особа, яка не має владних повноважень. При цьому
органи державної влади тільки в межах наданих їм повноважень вправі 
звертатися до суду з адміністративним позовом у встановлених законом
випадках, де відповідачами виступають фізичні та юридичні особи.
Згідно із Законом України «Про об’єднання громадян» передбачене пра
во на звернення до суду з позовом легалізуючого органу відповідного об’єд
нання громадян або  прокурора  про  примусовий  розпуск чи  ліквідацію
об’єднання громадян, ст. 32 вказаного Закону передбачає підстави приму
сового розпуску чи ліквідації об’єднання громадян, які не підлягають роз
ширеному тлумаченню.
Порядок заборони політичної партії визначений ст. 21 Закону України 
«Про політичні партії в Україні», згідно з якою за поданням Міністерства 
юстиції України чи Генерального прокурора України політична партія мо
же бути заборонена у судовому порядку у випадку порушення вимог щодо 
створення і діяльності політичної партії, встановлених Конституцією Украї
ни, цим та іншими законами України.
Статтею 24 Закону України  «Про  політичні  партії в  Україні» перед
бачені підстави та порядок анулювання реєстраційного свідоцтва партії.
Анулювання реєстраційного свідоцтва  партії можливе  лише в судовому
порядку. Суб’єктом звернення до суду про анулювання реєстраційного сві
доцтва  партії виступає той орган, який  зареєстрував  політичну партію.
Згідно зі ст. 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» право на 
звернення до суду з відповідними вимогами  має Міністерство  юстиції
України.
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Статті 39, 44 Конституції України закріплюють право громадян на про
ведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій, страйків, пікетування та 
інших зібрань. Відповідно до ч. 2 ст. 39 Конституції України обмеження
щодо реалізації права збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мі
тинги, походи і демонстрації може встановлюватися судом за зверненням
органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування лише в ін
тересах національної безпеки та громадського порядку — з метою запобі
гання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або за
хисту прав і свобод інших людей. Порядок  та строки  звернення до суду
про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання визначені ст. 182
КАС України. Вказаною нормою закону передбачено, що органи виконав
чої влади, органи місцевого самоврядування при отриманні повідомлення
про проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших зібрань,
за наявності відповідних підстав, мають право за своїм місцем знаходжен
ня звернутися до окружного адміністративного суду з позовною заявою
про заборону таких заходів або інше обмеження права на мирні зібрання.
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства» та ст. 50 КАС України затримання та видворен
ня іноземця чи особи  без громадянства  можливе  тільки  за  постановою
адміністративного суду. Така  постанова  приймається адміністративним
судом за зверненням органу внутрішніх справ, органу охорони державно
го кордону, Служби безпеки України за місцем знаходження чи затриман
ня, якщо іноземець чи особа без громадянства після прийняття рішення
про видворення ухиляється від виїзду або є обґрунтовані підстави вважа
ти, що вони будуть ухилятися від виїзду.

Інші встановлені законом випадки
звернення суб’єкта владних повноважень
з адміністративними позовами
Стаття 50 КАС України передбачає інші випадки, встановлені законом,
за якими суб’єкт владних повноважень може звернутися з адміністратив
ним позовом. Такими органами можуть бути: податкові органи, Управлін
ня Пенсійного фонду, Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд соціально
го страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних за
хворювань тощо.
Так, відповідно до статей 4, 10 Закону України «Про державну подат
кову службу в Україні» до функцій державних податкових органів, які на
лежать до виконавчої влади, входять контроль за своєчасністю, достовір
ністю, повнотою нарахування та сплатою податків і зборів (обов’язкових
платежів), законністю валютних операцій та державної реєстрації суб’єк
тів підприємницької діяльності, наявність ліцензій, патентів тощо. За цим
Законом державні податкові інспекції наділені правом звернення з позова
ми до суду до підприємств, установ, організацій, громадян про визнання
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угод недійсними та стягнення в дохід держави коштів, одержаних без уста
новлених законом підстав; про стягнення заборгованості перед бюджетом
і державними цільовими фондами; про скасування державної реєстрації
суб’єктів господарювання та підприємницької діяльності. Державні подат
кові ограни відповідно до Закону України «Про порядок погашення зобо
в’язань  платників  податків  перед бюджетами  та  державними  цільовими 
фондами» від 22 червня 2004 р. № 1830‑ІV наділені правом на звернення
до суду з позовами про сплату податкових зобов’язань платника податків 
та податкового боргу.
Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху
вання» встановлено, що страхові внески є загальнообов’язковими платежа
ми, які справляються у встановленому цим Законом порядку. Статті 1, 3
Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»
від 26 червня 1997 р. передбачають, що платниками збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування є суб’єкти підприємницької діяльності не
залежно від форм власності, їх об’єднання, бюджетні, громадські та інші 
установи і організації, об’єднання громадян та інші юридичні особи, а та
кож фізичні особи—суб’єкти підприємницької діяльності, які використову
ють працю найманих працівників. Збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування платники збору сплачують до Пенсійного фонду України у по
рядку, визначеному законодавством України, тому в разі виникнення за
боргованості зі сплати страхових внесків Пенсійний фонд України та його 
територіальні органи вправі звертатися до суду із адміністративними по
зовами про стягнення заборгованості страхових внесків  та нарахованих
пені і штрафів. Відповідно до ст. 106 Закону України «Про загальнообов’яз
кове державне пенсійне страхування» органи Пенсійного фонду України 
мають право на звернення до суду з позовами до юридичних осіб і осіб,
які  займаються підприємницькою діяльністю та використовують  працю
найманих працівників, про стягнення недоїмки із загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування.
Так, виходячи з наведених норм закону управління Пенсійного фонду
України в Крижопільському районі Житомирської області на підставі на
даних повноважень звернулося до суду з позовом до ВАТ «Крижопільський 
сироробний завод» про стягнення недоїмки за страховими внесками, на
рахованих штрафних санкцій та пені. Судом встановлено, що відповідач 
знаходився на обліку в управлінні Пенсійного фонду України як платник 
збору та внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування. Згідно із
Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
ВАТ  «Крижопільський сироробний  завод» подавало  позивачу розрахунки 
зобов’язань зі сплати страхових внесків на обов’язкове державне пенсійне 
страхування. За період з квітня по жовтень 2006 р. у Товариства утвори
лася заборгованість зі сплати страхових внесків на суму 35483,38 грн, які 
відповідач не сплатив. Враховуючи, що ВАТ «Крижопільський сироробний 
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завод» у порушення ст. 20 вищенаведеного Закону не сплатив страхових
внесків на обов’язкове пенсійне страхування у встановлений законом ба
зовий період, заявлений позов судом був задоволений.
Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності як 
платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування відповідно 
до п. 2 розділу XV «Прикінцевих положень» Закону України «Про загально
обов’язкове державне пенсійне страхування» зобов’язані відшкодувати Пен
сійному фонду у 100% розмірі  фактичні витрати  на виплату і  доставку
пільгових пенсій, призначених згідно зі ст. 13 Закону України «Про пенсійне 
забезпечення» їх працівникам. За  наявності  заборгованості чи  несплати 
вказаних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій Управління Пен
сійного фонду має право  як орган, який  наділений  державою владними 
повноваженнями щодо призначення та виплати пенсій, звернутися з адмі
ністративним позовом до суду про стягнення з боржника сум понесених
ним витрат.
За  Законом України  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» від 21 березня 1991 р. для підприємств, установ, організацій не
залежно від форми власності і  господарювання встановлений  норматив 
робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі 4%
від чисельності працюючих, а якщо працюючих від 15 до 25 осіб — у кіль
кості одного робочого місця. Керівники підприємств (об’єднань), установ 
і організацій у разі незабезпечення зазначених нормативів несуть відпові
дальність у встановленому законом порядку. При цьому щороку сплачують
ся відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів штрафні 
санкції, сума яких визначається у розмірі середньої річної заробітної пла
ти на відповідному підприємстві (об’єднанні), установі, організації за кож
не робоче місце, не зайняте інвалідом. Порушення термінів сплати штраф
них санкцій  тягне  за собою нарахування пені із суми  недоїмки  за кож
ний день прострочення, включаючи день сплати, в розмірі, передбаченому
законом. За наявності нестворення робочих місць для інвалідів, не інфор
мування належним чином про вільні робочі місця для працевлаштування
інвалідів відповідні органи, які займаються контролем та працевлаштуван
ням інвалідів (відділення Фонду соціального захисту інвалідів, центри зай
нятості, місцеві органи соціального захисту населення), тобто невжиття го
сподарюючими суб’єктами відповідних заходів  щодо  працевлаштування
інвалідів, відділення Фонду соціального  захисту інвалідів, які виконують 
державні функції щодо соціального захисту інвалідів, можуть звернутися
до суду з адміністративним позовом про стягнення із підприємств, уста
нов, організацій, об’єднань  штрафних санкцій  за  нестворення робочих
місць для працевлаштування інвалідів або непрацевлаштування інвалідів.
Так, до суду з позовом звернулося Запорізьке обласне відділення Фонду
соціального захисту інвалідів про стягнення штрафних санкцій за незайняті 
інвалідами робочі місця у 2005 р. з приватного підприємства «Стел-2003».
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Судом встановлено, що  на  підприємстві  за вказаний  період працювали 
44 штатних працівники і відповідно до ст. 19 Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів» норматив для працевлаштування інвалі
дів становив 2 особи. Однак у 2005 р. інваліди на підприємстві не працю
вали. Відповідач не виконав покладених на нього обов’язків щодо створен
ня та атестації робочих місць для праці інвалідів, не розробив інструкцію
про  робоче  місце інваліда, не визначив види виробництва, не  займався
працевлаштуванням інвалідів та не вживав відповідних заходів для їх пра
цевлаштування, не інформував центр зайнятості, позивача, місцеві орга
ни влади про наявність вільних робочих місць для працевлаштування ін
валідів. Оскільки відповідачем були порушені норми Закону України «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів», судом був задоволений позов об
ласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів та стягнуто з ПП
«Стел-2003» штрафні санкції в розмірі середньої річної заробітної плати на 
підприємстві за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом.
Коли має місце прийняття місцевими органами виконавчої влади ак
тів або підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами 
господарювання рішень, які обмежують  права  територіальних громад у
сфері  їх спільних інтересів, а  також  повноваження обласних, районних
рад та їх органів, то останні відповідно до п. 30 ст. 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» на пленарних засіданнях відповідної
ради можуть прийняти рішення про звернення до суду щодо визнання не
законними таких актів. З відповідними адміністративними позовами мо
жуть  звертатися орган чи  посадова особа  місцевого самоврядування до 
адміністративного суду про визнання незаконними таких актів.
Законодавством України передбачені випадки скасування рішення про 
реєстрацію кандидата на пост Президента України. Ці питання регулюють
ся Законом України «Про вибори Президента України». Відповідно до вка
заного Закону право на розгляд питання про звернення до cуду щодо ска
сування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України 
має Центральна виборча комісія. Отже, законом передбачений судовий по
рядок розгляду вказаного питання, суб’єктом звернення з адміністративни
ми позовами є Центральна виборча комісія. Стаття 56 Закону України «Про 
вибори Президента України» визначає випадки, за настання яких можли
ве звернення Центральної виборчої комісії до суду з позовом про скасуван
ня рішення щодо реєстрації кандидата на пост Президента України:
1) звернення кандидата на пост Президента України у будь-який час 
після його реєстрації, однак не пізніше ніж за п’ять днів до дня виборів 
або дня повторного голосування, з письмовою заявою про відмову від ба
лотування;
2) неподання за сорок днів до дня виборів визначеної ч. 1 ст. 53 цього 
Закону кількості  підписів  на  підтримку кандидата  на  пост Президента 
України;
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3) звернення партії (блоку) не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня ви
борів  про скасування рішення щодо  реєстрації висунутого  партією (бло
ком) кандидата на пост Президента України відповідно до рішення, прий
нятого у такому самому порядку, як і рішення про висунення кандидата;
4) виникнення обставин, передбачених частинами 5 та 12 ст. 46 цьо
го Закону;
5) припинення громадянства України даного кандидата;
6) вибуття кандидата на пост Президента України за межі України для
постійного проживання;
7) визнання кандидата на пост Президента України недієздатним чи 
набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчи
нення умисного злочину;
8) реєстрація його кандидатом у народні депутати України, кандида
том у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом
на місцевих виборах, якщо ці вибори проводяться одночасно з виборами 
Президента України.
Порядок провадження у справах щодо скасування рєстрації кадидата 
на пост Президента України регламентується ст. 176 КАС України. Відпо
відно до ст. 18 КАС України справи про скасування рєстрації кадидата на 
пост Президента України підсудні Вищому адміністративному суду Украї
ни  як суду першої і останньої інстанції. Позовна  заява  подається Цент
ральною виборчою комісією протягом трьох днів після виявлення підстав 
для скасування реєстрації кандидата на пост Президента України, яка роз
глядається Вищим адміністративним судом України у триденний строк з
моменту надходження позовної заяви.
Згідно із Законом України «Про господарські товариства» товариства 
мають право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі допущен
ня порушень при випуску цінних паперів Державною комісією з цінних
паперів  та  фондового  ринку відповідно  до статей  8, 11 Закону України 
«Про  державне  регулювання ринку цінних паперів в  Україні» може  бути 
прийнята постанова про застосування до господарюючого суб’єкта фінан
сових санкцій. Штрафи, накладені Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, стягуються в судовому порядку. Оскільки Державні 
комісії з цінних паперів та фондового ринку належать до органів владних
повноважень і при накладенні штрафів виконують покладені на них пов
новаження, то вказані органи звертаються до суду з позовами про стягнен
ня штрафів з юридичних осіб у порядку адміністративного судочинства.
Так, Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цін
них паперів та фондового ринку було прийнято постанову від 28 лютого 
2005 р. щодо ВАТ «Смілянський завод металевих виробів» про застосуван
ня фінансових санкцій за порушення вимог Положення про вимоги до сер
тифікатів цінних паперів, випущених у документальній формі, затвердже
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ного рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
31 липня 1998 р. за № 95, згідно з яким емітенти цінних паперів повинні 
привести сертифікати акцій у відповідність до вимог вказаного Положен
ня в строк до 31 грудня 2003 р. Фінансові санкції були застосовані за не
видачу акціонерам сетрифікатів акцій, що відповідає вимогам чинного 
законодавства. ВАТ «Смілянський завод металевих виробів» не сплатив фі
нансових санкцій. На підставі ст. 11 Закону України «Про державне регу
лювання ринку цінних паперів в Україні» Черкаське територіальне управ
ління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку звернулося
з адміністративним позовом до Товариства про стягнення фінансової санк
ції у вигляді штрафу в судовому порядку. Судом було встановлене пору
шення відповідачем законодавчих норм у сфері діяльності на ринку цін
них перерів, і заявлений позов був задоволений.
Відповідно до Закону України «Про енергозбереження» Державна ін
спекція з енергозбереження, як урядовий орган державного управління за 
порушення в сфері енергозбереження, зокрема за перевитрати паливноенергетичних ресурсів вправі застосовувати до юридичних осіб штрафи 
та інші санкції. У різі їх несплати Державна інспекція з енергозбережен
ня має право звернутися з адміністративним позовом до господарюючого 
суб’єкта про їх стягнення. Стаття 11 вказаного Закону передбачає звер
нення відповідної Інспекції до суду з позовом про стягнення штрафу.
Законодавством передбачені випадки  припинення повноважень  на
родного депутата. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про статус народ
ного депутата України» та ст. 180 КАС України у разі невиконання народ
ним депутатом вимог щодо несумісності припинення повноважень народ
ного депутата можливе лише в судовому порядку. Суб’єктом звернення з
адміністративним позовом у даному випадку від законодавчого органу за
конодавством визначений Голова Верховної Ради України.
При  порушенні  законодавства  про вибори  та  референдум законами 
предбачене право виборчих комісій на звернення до суду. Згідно зі стаття
ми 103, 112—114 Закону України «Про вибори народних депутатів Украї
ни», ст. 174 КАС України виборчі комісії, як суб’єкти виборчого  процесу
чи референдуму, мають право на звернення до суду щодо оскарження рі
шень, дій або  бездіяльності органів виконавчої влади, органів  місцевого 
самоврядування, засобів масової інформації, організацій, їх посадових та 
службових осіб, які порушують законодавство про вибори чи референдум.
Іншими випадками, де позивачами виступають органи владних повно
важень, можуть бути адміністративні позови:
— органів контрольно-ревізійної служби про проведення позапланової
виїздної перевірки  (Закон України  «Про  державну контрольно-ревізійну
службу в Україні»);
— органу, який видав ліцензію на право користування надрами про при
пинення права користування надрами (ст. 26 Кодексу України про надра);
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— про стягнення штрафу органом, який видав ліцензію на право ви
робництва, торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольни
ми напоями та тютюновими виробами у межах їх компетенції, визначеної
ст. 17 Закону України  «Про  державне  регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюно
вих виробів»;
— органи державного пожежного нагляду, державної санітарно-епіде
міологічної служби про стягнення штрафів (ст. 47 Закону України «Про за
безпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» тощо);
— Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про ану
лювання ліцензії на мовлення (Закон України «Про телебачення і радіомов
лення»);
— Комісій регулювання природних монополій (ч. 3 ст. 17 Закону Украї
ни «Про природні монополії») щодо стягнення штрафів за порушення зако
нодавства у сфері природних монополій;
— органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 
усунення емітентом і професійними учасниками ринку сертифікатів пору
шень законодавства (ст. 45 Закону України «Про іпотечне кредитування,
операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»);
— Державної служби автомобільних доріг України про відчуження (ви
куп) землі, що є приватною чи комунальною власністю, для будівництва 
та реконструкції автомобільних доріг загального користування (ст. 14 За
кону України «Про автомобільні дороги»);
— органу контрольно-ревізійної служби про спонукання до проведен
ня інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, гро
шових коштів і розрахунків за позовом органів контрольно-ревізійної служ
би України, вилучення до закінчення ревізії оригіналів первинних фінан
сово-господарських та бухгалтерських документів, вилучення до бюджету
виявлених ревізіями прихованих і занижених валютних та інших плате
жів, проведення позапланової виїзної ревізії (статті 10, 11 Закону України 
«Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»);
— органу охорони культурної спадщини про вилучення об’єкта культур
ної спадщини із комунальної власності до державної через безгосподарне 
його використання, вилучення об’єкта культурної спадщини із приватної
власності  до  державної з мотивів суспільної необхідності  (ст. 21 Закону
України «Про охорону культурної спадщини»);
— органу місцевого самоврядування або відповідного органу виконав
чої влади про примусове припинення права власності на земельну ділянку
(ст. 143 Земельного кодексу України);
— місцевої ради про припинення права тимчасового користування зе
мельною ділянкою лісового фонду (ст. 22 Лісового кодексу України);
— органу, який надав надра у користування, про припинення права 
користування надрами (ст. 26 Кодексу України про надра).
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Законодавством передбачені інші випадки звернення органів владних
повноважень з позовами до суду. При цьому суди повинні встановлювати,
чи має місце публічно-правовий спір, чи поданий позов у межах наданих
повноважень та чи має право суб’єкт владних повноважень на звернення
до суду.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Чим характеризуються публічно-правові відносини?
2. Дайте визначення суб’єктів владних повноважень.
3. Які характерні ознаки владних повноважень?
4. На підставі чого ограни владних повноважень мають право на звернен
ня до суду з адміністративними позовами?
5. Які обмеження мають суб’єкти владних повноважень при зверненні з
адміністративними позовами?

Глава 6
Особливості провадження
у справах щодо реалізації права
на мирні зібрання
Статтею 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво
бод передбачено, що кожна людина має право на свободу мирних зібрань.
Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих,
які встановлені законом в інтересах національної або громадської безпеки,
для охорони порядку або запобігання злочинам, для захисту здоров’я або 
моралі чи з метою захисту прав і свобод інших людей і є необхідними в де
мократичному суспільстві. Права, які гарантує ст. 11, пов’язані з політич
ними і соціальними цінностями демократичного суспільства або ґрунту
ються на  них. Право  на свободу мирних зібрань, яке  проголошене  у цій 
статті, є одним із основних прав у демократичному суспільстві та однією
з підвалин такого суспільства.
Згідно з вимогами згаданої Конвенції обов’язком держави є не тільки 
забезпечення громадянам ефективного використання прав  на  мирні  зі
брання, а й невтручання органів влади при проведенні таких заходів. При 
цьому держава зобов’язана вжити заходів щодо захисту осіб, які реалізо
вують своє право на мирні зібрання від насильства з боку громадян чи де
монстрантів із протилежними поглядами. Здійснення цих прав не підлягає
жодним обмеженням, за винятком тих, які встановлені законом і є необ
хідними для захисту інтересів суспільства або громадської безпеки, прав 
і свобод інших людей, для запобігання заворушенням чи злочинам, охоро
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ни здоров’я, моралі. Однією з головних вимог проведення таких заходів є
мирний характер їх проведення. Держава повинна вживати розумних та 
відповідних заходів для забезпечення мирного характеру зібрань.
Отже, мирні зібрання — це масові заходи громадян, відкриті й доступ
ні кожному бажаючому взяти участь у таких заходах, основною з умов
яких є їх мирний характер. Можуть бути різні форми проведення таких
масових заходів.
Статті 39, 44 Конституції України закріплюють право громадян на про
ведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій, страйків, пікетування та 
інших зібрань. Обмеження наведених конституційних прав можливе лише 
на підставі закону. Форми мирних зібрань відрізняються за характером,
місцем, метою їх проведення. Так, збори  громадян проводяться у спеці
ально відведеному і пристосованому місці для обговорення будь-яких соці
ально-побутових, організаційних та інших питань. У своїй більшості збори 
проводяться у закритих приміщеннях або у спеціально визначених органі
заторами зборів місцях. Мітинги — це масові зібрання громадян, які орга
нізовуються для привселюдного вираження громадської думки щодо гро
мадсько-політичних подій. Зазвичай  мітинги  проводяться на вулицях, у
скверах, парках та інших загальнодоступних місцях. Похід же характери
зується масовим проходженням громадян за певним маршрутом з метою
привернення уваги до соціально-побутових, професійних, організаційних
та інших питань. Якщо говорити про демонстрації, то такий масовий за
хід характеризується організованим проходження групи громадян громад
ськими місцями для вираження громадських та політичних настроїв. Піке
тування проводиться шляхом розташування громадянина, громадян, зде
більшого з плакатами, транспарантами та іншими засобами агітації
поблизу будинку, споруди чи інших об’єктів, в яких розміщені органи дер
жавної влади або місцевого самоврядування для вираження особистої чи 
громадської думки з певних питань діяльності вказаних органів. Мирні зі
брання характеризуються масовістю, доступністю, публічністю з соціальнопобутовими або громадсько-політичними вимогами, обов’язковою умовою
яких є мирний характер їх проведення.
Отже, наведені конституційні права громадяни повинні реалізовувати 
мирні зібрання, які характеризуються публічними масовими заходами та 
проводяться з ініціативи фізичних чи юридичних осіб. Мета проведення
таких мирних зібрань — вільне вираження і формування думки, політич
ної позиції, поглядів, ставлення до різних аспектів суспільного життя.
Стаття 39 Конституції України передбачає, що про проведення масо
вих заходів їх організатори зобов’язані завчасно повідомити органи вико
навчої влади чи органи місцевого самоврядування. Строки щодо повідом
лення про  проведення масових заходів  законодавством не врегульовані.
Однак строк повідомлення про проведення масових заходів повинен бути 
достатнім для вжиття відповідних заходів органами виконавчої влади чи 
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органами місцевого самоврядування із забезпечення проведення масового 
заходу. Завчасне повідомлення про проведення масового заходу передба
чає можливість визначення відповідними органами владних повноважень 
щодо правомірності та завчасного вжиття певних заходів для безпечності 
проведення відповідних зібрань, а в разі потреби звернення до суду.
Форми втручання у реалізацію права щодо мирних зібрань можуть бу
ти різноманітними — від вимог одержання попереднього дозволу на їх про
ведення до повної заборони проведення акцій. За порушення умов прове
дення зібрань або проведення несанкціонованих зібрань відповідних ви
дів може настати адміністративна чи кримінальна відповідальність.
Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не може 
відмовити організаторам у проведенні  мирного  зібрання. Законодавець 
наділяє правом на відмову або обмеження організаторам у проведенні збо
рів, мітингів, демонстрацій, походів тільки суди. Втручання органів влади 
щодо проведення мирних зібрань повинне бути передбачене законодавст
вом. Законодавець  передбачив обмеження щодо  реалізації цього  права 
тільки в судовому порядку відповідно до закону та лише в інтересах наці
ональної безпеки і громадського порядку з метою запобігання заворушен
ням чи злочинам, охорони здоров’я громадян, захисту прав і свобод інших
людей. Отже, тільки  за  рішенням адміністративного суду можливі обме
ження або  заборона  мирних зібрань  з підстав, які  передбачені  законом:
1) захист інтересів національної безпеки та громадського порядку; 2) запо
бігання заворушенням чи злочинам; 3) охорони здоров’я громадян; 4) за
хисту прав і свобод інших людей. Наведений перелік підстав обмеження
мирних зібрань є вичерпним.
Порядок звернення до суду про обмеження щодо реалізації права на 
мирні  зібрання визначений ст. 182 КАС України. Вказаною нормою за
кону передбачено, що органи виконавчої влади, органи місцевого само
врядування, отримавши повідомлення про проведення зборів, мітингів,
походів, демонстрацій чи інших зібрань, за наявності відповідних підстав 
мають право за своїм місцем знаходження звернутися до окружного адмі
ністративного суду з позовною заявою про заборону таких заходів або ін
ше обмеження права на мирні зібрання. При цьому закон не регламентує
строків звернення органів владних повноважень до суду, однак посилаєть
ся на негайне звернення до судових органів. При зверненні з позовом до 
окружного адміністративного суду орган владних повноважень як позивач 
зобов’язаний навести обґрунтовані підстави, які, на його думку, унемож
ливлюють проведення відповідного зібрання або вимагають його обмежен
ня. Якщо заявлений позов про обмеження права на мирні зібрання, то по
зивач повинен аргументувати, в чому саме підлягає обмеженню проведен
ня таких зібрань (місце, час, маршрут, тривалість проведення тощо).
Законодавцем встановлена спеціальна  процедура судового  розгляду
адміністративних справ про обмеження реалізації прав на мирні зібрання.
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При надходженні адміністративного позову, який відповідає вимогам
ст. 106 КАС України, суддя відповідно до ст. 107 КАС України не пізніше 
наступного  дня відкриває провадження в адміністративній справі. Про 
відкриття провадження у справі, дату, час та місце розгляду справи негай
но повідомляються позивач та організатори зборів, мітингів, походів, де
монстрацій чи інших мирних зібрань. Строки  розгляду такої категорії
справ обмежені, що цілком виправдано, оскільки скороченість строків роз
гляду цієї категорії справ  мотивується забезпеченням реалізації прав  на 
мирне зібрання у визначеному організаторами часі та місці. Адміністра
тивна справа про обмеження права на мирні зібрання розглядається судом
протягом трьох днів після відкриття провадження, але якщо проваджен
ня у справі відкрите менш як за три дні до проведення відповідних захо
дів, то адміністративний позов підлягає розгляду невідкладно. При розгля
ді справи по суті суд зобов’язаний перевірити доводи сторін — як позива
ча, так і організатора зібрання. Однак неявка однієї сторони або сторін,
які  належно  повідомлені, не  є перешкодою для розгляду справи  по суті.
При встановленні судом обставин, які підтверджують, що при проведенні 
заявленого організаторами  заходу виникає загроза  національній  безпеці 
чи  громадському порядку або  проведення такого  заходу може створити 
реальну небезпеку заворушень, вчинення злочинів, загрозу населенню або 
правам і свободам інших учасників зібрання чи людей, у разі наявності 
зброї в учасників зібрання, застосування насильства з боку його учасни
ків, якщо проведення такого заходу становить реальну загрозу виникнен
ню соціальної напруженості, то суд, відповідно до ст. 182 КАС України має
підстави для винесення постанови про задоволення вимог позивача щодо 
заборони проведення такого заходу або обмеження щодо реалізації права 
на мирні зібрання. Задовольняючи позов щодо обмеження права на мир
ні зібрання суд у постанові зазначає спосіб такого обмеження. Приймаю
чи  рішення про  заборону або обмеження права  проведення мирних зі
брань суди повинні керуватися виправданістю такого заходу та адекват
ністю вжитих санкцій  щодо  необхідності  захисту громадського  порядку,
національної безпеки, запобігання вчиненню злочинів та насильств.
Постанова суду у справах про заборону або обмеження щодо реаліза
ції права на мирні зібрання підлягає негайному виконанню. Копії судово
го рішення невідкладно видаються учасникам судового процесу, а у разі 
відсутності сторони  під час його  проголошення, надсилаються відсутній 
стороні.
Позовна заява про обмеження щодо реалізації права на мирні зібран
ня, яка надійшла в день проведення такого зібрання або після його прове
дення, залишається без розгляду. Вказаною нормою закону органи владних
повноважень зобов’язані завчасно звертатися до суду з метою уникнення
незаконного втручання державних органів  при  реалізації громадянами 
своїх прав на проведення мирних зібрань.
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З метою захисту прав  на  мирні  зібрання законодавцем передбачене 
право на звернення до суду про усунення обмежень проведення мирних
зібрань. У разі незгоди з рішенням суду про обмеження проведення мир
ного зібрання організатори зборів, мітингів, походів, демонстрацій та ін
ших мирних зібрань мають право звернутися до суду з адміністративним
позовом про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання з бо
ку органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. Поря
док  звернення з такими адміністративними  позовами  регламентується
ст. 183 КАС України.
Адміністративні позови про усунення обмежень на проведення мирних
зібрань подаються до адміністративного суду за місцем проведення таких
заходів. Отже, якщо суб’єкти владних повноважень звертаються до окруж
них судів за своїм місцем знаходження, то організатори мирних зібрань 
звертаються до адміністративних судів, за місцем проведення такого зі
брання.
Справа про усунення обмежень на проведення мирних зібрань із боку
органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування розгляда
ється протягом трьох днів із моменту відкриття провадження, а в разі від
криття менш як за три дні або у день їх проведення — негайно. Законода
вець  надав  можливість судам, на відміну від розгляду адміністративних
позовів суб’єктів владних повноважень за ст. 182 КАС України, розгляда
ти справи про усунення обмежень на проведення мирних зібрань у день 
їх проведення, що забезпечує можливість усунення помилки при створен
ні обмежень органами владних повноважень щодо проведення мирних зі
брань та реалізацію конституційних прав громадян на такі мирні зібрання.
Наведемо приклади із судової практики. У жовтні 2006 р. Київська місь
ка державна адміністрація звернулася з адміністративним позовом до Пар
тії «Руський блок», Міжнародної громадської організації «Реформація», Гро
мадської Ради України, Конференції праці України, Прогресивної соціаліс
тичної партії України про обмеження права на проведення масових акцій 
14 жовтня 2006 р. На обґрунтування вимог позивач послався на інформа
цію СБУ та МВС України щодо формування груп людей для вчинення фі
зичних протистоянь при проведенні зазначених масових акцій. Для уник
нення протистоянь, порушень правопорядку, бійок під час акцій позивачем
ставилися вимоги щодо обмеження права відповідачів на мирні зібрання
шляхом заборони проводити акції на вулиці Хрещатик та майдані Незалеж
ності. Постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 13 жовтня
2006 р., залишеною без змін ухвалами Апеляційного суду м. Києва та Ви
щого адміністративного суду України, позов задоволений. Задовольняючи 
позовні вимоги суд виходив з тих обставин, що заявки на проведення ма
сових акцій у м. Києві, в одному і тому самому місці, в один і той самий 
день та час було подано різними політичними партіями, громадськими ор
ганізаціями, відповідачами у справі, які мають протилежні політичні по
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гляди на певні історичні події, що стосуються України та її народу, а це 
створює реальну небезпеку та може призвести до заворушень чи злочинів,
загрози здоров’ю населення, правам і свободам мешканців м. Києва. З ме
тою забезпечення правопорядку, запобігання вчиненню злочинів, охорони 
здоров’я населення, захисту прав і свобод мешканців м. Києва, забезпечен
ня нормального функціонування підприємств та установ, які розташовані 
на вулиці Хрещатик та майдані Незалежності судом були встановлені об
меження щодо проведення відповідачами масових акцій у вказаних міс
цях м. Києва.
Європейська комісія та Європейський суд розглянули кілька справ, у
яких йшлося про свободу мирних зібрань за ст. 11 Конвенції про захист
прав  людини і основоположних свобод. При  розгляді вказаної категорії
справ визначалася роль мирних зібрань та висловлювалась обґрунтована 
думка про те, що існування процедури попереднього одержання дозволу на 
проведення мирних зібрань не порушує ст. 1 Конвенції. Подібна процедура 
відповідає вимогам п. 1 ст. 11, якщо тільки органи влади використовують 
її для того, щоб мати можливість забезпечити мирний характер зібрань, і,
відповідно, така процедура не є втручанням у здійснення цього права. За
борона чи тимчасова заборона мирних зібрань не суперечить п. 2 ст. 11,
якщо у разі проведення мирних зібрань виникала серйозна загроза громад
ській безпеці та порядку. Будь-які обмеження, що накладаються на подіб
ні зібрання, повинні відповідати умовам положення п. 2 ст. 11 Конвенції.
У справі «Платформа «Лікарі за життя» проти Австрії» (1988) Європей
ський Суд розглянув позитивне зобов’язання держави забезпечувати за
хист групам, що здійснюють своє право на свободу мирних зібрань. У цій 
справі австрійський уряд дав дозвіл на проведення у визначеному місці 
демонстрації проти абортів. Після цього організація заявника звернулася
з проханням змінити місце проведення демонстрації на інше, менш зруч
не з точки зору забезпечення контролю за натовпом. Уряд погодився на це,
але повідомив організаторів демонстрації, що поліція може і не забезпечи
ти належного захисту від виступу контрдемонстрантів, що в дійсності й 
сталося. Подібні труднощі були і під час проведення другої демонстрації.
Організація заявника скаржилася на те, що австрійський уряд порушив 
ст. 11, тому що не вжив належних заходів для забезпечення безконфліктно
го проведення демонстрації.
Суд ухвалив рішення про те, що Австрія була зобов’язана забезпечити 
захист груп, які здійснювали своє право на мирні зібраня
Демонстрація може зачіпати або ображати людей, які виступають про
ти висунутих демонстрантами ідей або вимог. Проте учасники повинні ма
ти можливість провести демонстрацію без ризику постраждати від фізич
ного насильства з боку своїх супротивників. Подібні побоювання можуть 
перешкоджати об’єднанням громадян або іншим групам, що мають спіль
ні ідеї та інтереси, відкрито висловлювати свої думки стосовно найбільш
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суперечливих питань, які хвилюють суспільство. У демократичному суспіль
стві право на контрдемонстрацію не може призводити до відмови у здійс
ненні права на саму демонстрацію. Справжня, ефективна свобода мирних
зібрань не може, таким чином, зводитись лише до обов’язку держави не 
втручатися: цілком негативна концепція не відповідає предмету та  меті 
ст. 11. Як і ст. 8, ст. 11 іноді потребує вжиття позитивних заходів навіть 
у сфері взаємовідносин між окремими особами, якщо в цьому є потреба.
Суд надає державам широкі межі розсуду в цій сфері.
Хоча вжиття розумних і відповідних заходів для забезпечення мирно
го  характеру демонстрацій  є обов’язком Договірних Сторін, вони  не  мо
жуть гарантувати це абсолютно, і вони мають широкі дискреційні повно
важення у визначенні необхідних для цього засобів. У цьому питанні ст. 11
Конвенції зобов’язує їх вжити заходів, а не досягти результату.
У вищезгаданій справі Суд дійшов висновку про те, що австрійські ор
гани влади вжили всіх розумних та належних заходів для захисту демон
странтів, і тому порушення ст. 11 не було.
Суд визнає, що при проведенні публічних зібрань існують практичні 
перешкоди і при цьому державі надаються певні дискреційні повноважен
ня для подолання цих ускладнень, які можуть реалізуватись або через вста
новлення режиму дозволу на проведення мирного зібрання, або через за
безпечення поліцейського захисту від демонстрації антагоністичного ха
рактеру, або за допомогою інших засобів.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.

Характерні ознаки мирних зібрань.
Які можуть бути форми проведення мирних зібрань та їх відмінності?
Особливості розгляду спорів щодо обмеження проведення мирних зібрань.
Підстави обмеження проведення мирних зібрань.
Суб’єкти звернення з позовами про обмеження мирних зібрань.

Глава 7
Особливості провадження
у справах щодо реалізації права
на свободу думки і слова, на вільне вираження
своїх поглядів і переконань
Аналіз світової практики демократичного державотворення наглядно 
засвідчує, що право на свободу думки і слова, на вільне виявлення своїх
поглядів і переконань є одним з наріжних каменів розбудови демократичної,
правової держави і громадянського суспільства, які базуються на принци
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пі верховенства права. Прозорість функціонування державних інститутів 
вважають однією з головних рис  демократії, оскільки  без свободи слова 
демократії не може бути. Невипадковим є те, що свобода слова історично 
витворилася як інструмент для забезпечення інформованості й підтримки 
високого рівня компетентності органів державної влади. Так, англійський 
Білль про права 1689 року гарантував членам парламенту повну свободу
обговорення справ держави і державних службовців, без чого його работа 
була б неефективною, а палата лордів стала судом останньої апеляційної
інстанції. Приділяючи велику увагу питанням забезпечення права на сво
боду думки і слова, на вільне виявлення своїх поглядів і переконань Гене
ральна Асамблея ООН у Резолюції 59 (1) зазначила, що «свобода інформа
ції є основним правом людини і критерієм усіх інших свобод».
Згідно зі ст. 15 Конституції України суспільне життя в Україні ґрунту
ється на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова. Цензура 
заборонена. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороне
ної Конституцією і законами України. Громадяни можуть вільно висловлю
вати свої думки в громадських місцях, на зборах, мітингах, демонстраціях,
на сторінках газет, на каналах телебачення і радіо.
Виходячи з положень ст. 34 Конституції України в українській держа
ві кожному «гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вира
ження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, збе
рігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово, або в 
інший спосіб — на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене 
законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського  порядку з метою запобігання заворушенням чи  злочинам,
для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших лю
дей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно,
або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя». Зазначе
не конституційне положення кореспондується з міжнародними зобов’язан
нями держави, зокрема ст. 19 Загальної декларації прав людини та ст. 10
Конвенції про  захист прав  людини і основоположних свобод, і  потребує
вирішення в тому числі проблеми захисту інформації про особу, одержаної
конфіденційно, з урахуванням міжнародних стандартів з цієї проблемати
ки, зокрема визначених у Конвенції Ради Європи 1981 р. щодо захисту да
них про особу під час автоматизованої обробки інформації.
Статтею 35 Конституції України закріплене право кожного на свободу
світогляду і віросповідання. Право на свободу думки і совісті передбачає
свободу від будь-якого ідеологічного контролю. Людина сама вирішує,
яким духовним цінностям їй  надавати  перевагу. Жодна  релігія не  може 
бути визнана державою як обов’язкова. Церква і релігійні організації від
окремлені від держави, а школа — від церкви. Держава, її органи та поса
дові особи не вправі втручатися в питання визначення громадянами свого 
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ставлення до релігії, в законну діяльність релігійних об’єднань. Це певною
мірою відповідає міжнародним стандартам, закріпленим у міжнародних
документах, передусім у Загальній декларації прав людини, Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародному пакті про гро
мадянські і політичні права, Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпи
мості та дискримінації на ґрунті релігії і переконань.
Згідно зі ст. 36 Конституції України громадяни України мають право 
на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здій
снення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економіч
них, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень,
встановлених законом. Заборона діяльності об’єднань громадян здійсню
ється лише в судовому порядку (ст. 37 Конституції України).
Важливим суспільним механізмом взаємодії системи судової влади та 
інститутів громадянського суспільства є засоби масової інформації (ЗМІ),
оскільки  громадяни  мають  знати, хто і  яким чином приймає суспільно 
важливі рішення, як вони виконуються і якими наслідками це обертаєть
ся для усього суспільства. Зазначений механізм спрямований на підтрим
ку балансу інтересів суспільства загалом, окремих соціальних груп та учас
ників процесу, недотримання якого може призвести до порушення прав 
людини, розвитку корупції, зменшення довіри громадян до суду. Судді, з
одного боку, повинні мати чіткі уявлення про демократичні стандарти по
водження з мас-медіа, а  ЗМІ, з іншого  боку, мусять  бути  завжди  готові 
адекватно реагувати на законодавчо визначені обмеження у висвітленні 
певних питань державного життя, у тому числі пов’язаних зі здійсненням
правосуддя. Отже, свобода слова  має узгоджуватися з іншими  правами 
людини, перш за все — з правом особи на справедливий і неупереджений 
суд.
Позицію ООН щодо взаємодії судів та ЗМІ визначено в Мадридських
принципах взаємодії засобів масової інформації та суддівської незалежнос
ті. Зазначений документ поширено відповідно до Резолюції 1296 Eкономіч
ної та соціальної Ради ООН від 11 лютого 1994 р. В ньому стверджується,
що функцією та правом засобів масової інформації є збір та поширення
серед громадськості інформації, висловлювань  та критичних тверджень 
про судочинство, включно з висвітленням судових справ до, після та під
час судового розгляду, не порушуючи при цьому презумпції невинуватос
ті. Цей принцип діяльності ЗМІ у сфері судочинства може підлягати пев
ним обмеженням, застосованим на чітко визначених засадах. Так, обме
ження права на висвітлення судового процесу має базуватись виключно на 
законі. Як відомо, Україна посідає одне з провідних місць у світі за кіль
кістю законів, присвячених діяльності мас-медіа і спрямованих на розши
рення гласності та поінформованості суспільства. Це закони України «Про 
інформацію» (1992 р.), «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні» (1992 р.), «Про інформаційні агентства» (1995 р.), «Про телебачен
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ня і радіомовлення» (1993 р.), «Про внесення змін і доповнень до положень 
законодавчих актів України, що стосуються захисту честі і гідності та ді
лової репутації громадян і організацій» (1993 р.), «Про власність» (1992 р.),
«Про рекламу» (1997 р.), «Про порядок висвітлення діяльності органів дер
жавної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами ма
сової інформації» (1998 р.), «Про державну підтримку засобів масової ін
формації та соціальний захист журналістів» (1998 р.) тощо, в яких знайшли 
відображення механізми реалізації конституційного права на свободу дум
ки і слова, на вільне висловлення своїх поглядів і переконань, на інфор
мацію.
Слід зазначити, що ніяке обмеження не є абсолютним. Обмеження мо
же бути запроваджене лише на той термін, який потрібний для досягнен
ня передбаченої в законі та/або судовому рішенні мети. Будь-яке рішення
щодо запровадження обмеження може бути оскаржене та скасоване за на
явності відповідних підстав.
Європейський суд з прав людини при розгляді справ, пов’язаних з пра
вом людини на свободу думки і слова, на вільне виявлення своїх поглядів 
і переконань, часто робить посилання на п. 2 ст. 10 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод 1950 р., відповідно до якого свобо
да виявлення поглядів може підлягати обмеженням у випадках: а) захисту
репутації та прав інших людей; б) підтримання авторитету суду; в) забез
печення безсторонності та неупередженості суду. Так, у Рішенні у справі 
«Санді таймс проти Сполученого Королівства» (1979 р.) Європейський суд
констатував, що «суди є форумом для вирішення спорів», але «попереднє
обговорення може відбуватися і в інших місцях», зокрема громадськістю,
в засобах масової інформації. В той самий час засоби масової інформації
«не мають переступати межі, встановлені в інтересах належного відправ
лення правосуддя… Якщо інформація про судовий процес поширюється
в такій формі, що веде до формування у громадськості власної думки про 
винуватість чи невинуватість ще перед оголошенням судового рішення, то 
це  може спричинити  неповагу та  недовіру до суду». Така  «квазісудова 
практика в засобах масової інформації» визнана шкідливою. В Рішенні у
справі «Де Гаєс і Гійзельс проти Бельгії» (1997 р.) Європейський суд зазна
чив, що «судді мають бути захищені від деструктивних випадів з боку за
собів масової інформації, що не базуються на жодній фактичній підставі».
Водночас, якщо критика судових проблем або окремих суддів спирається
на «належні журналістські розслідування, що є частиною громадського об
говорення» важливих суспільних проблем, то підстав обмежувати свободу
преси немає.
Питання забезпечення права на свободу думки і слова, на вільне вияв
лення своїх поглядів і переконань знайшло своє відображення в рішеннях
Комітету Міністрів  Ради  Європи. Наприклад, стандарти відносин судів і 
ЗМІ знайшло відображення в Рекомендації № Rec.(2003)19 Комітету Міні
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стрів Ради Європи. У цьому документі підкреслюється необхідність дотри
мання таких принципів, як  презумпція невинуватості, неприпустимість 
впливу на суд, точність інформації, доступ до інформації, неприпустимос
ті досудового розголошення інформації, що заподіює шкоду, захист свідків 
тощо.
Відповідно до ст. 47 Закону України «Про інформацію» порушення за
конодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну, ци
вільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з
чинним законодавством України. В разі вчинення державними органами,
органами місцевого і регіонального самоврядування та їх посадовими осо
бами, а також політичними партіями, іншими об’єднаннями громадян, за
собами масової інформації, державними організаціями, які є юридичними 
особами, та окремими громадянами протиправних діянь, ці дії підлягають 
оскарженню до органів вищого рівня або до суду. Скарги на протиправні 
дії посадових осіб подаються до органів вищого рівня, яким підпорядкова
ні ці посадові особи. У разі незадоволення скарги, поданої до органу вищо
го рівня, заінтересований громадянин або юридична особа мають право 
оскаржити протиправні дії посадових осіб до суду (ст. 47 Закону). Слід звер
нути увагу, що важливим положенням зазначеного закону є те, що інфор
мація з обмеженим доступом може бути поширена без згоди її власника,
якщо ця інформація є суспільно значимою, тобто якщо вона є предметом
громадського інтересу і якщо право громадськості знати цю інформацію
переважає право її власника на її захист (ст. 30 Закону).
Згідно зі ст. 9 Конституції України, ч. 2 ст. 9 Закону України «Про судо
устрій України» розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випад
ків, передбачених процесуальним законом. Розгляд справи  у закритому
засіданні допускається за рішенням суду у випадках, передбачених проце
суальним законом.
Статтею 12 КАС України передбачено, що розгляд справ у адміністра
тивних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове 
засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної
чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімей
ного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а та
кож в інших випадках, установлених законом. Розгляд справи в закритому
судовому засіданні проводиться з додержанням усіх правил адміністратив
ного судочинства. Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні 
можуть бути присутніми лише особи, які беруть участь у справі, а в разі 
необхідності — експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки. Якщо під час 
закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеже
ним доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з
порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкрито
му судовому засіданні.
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У ст. 174 КАС України визначені особливості провадження у справах
щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності ЗМІ, їх посадових та служ
бових осіб та творчих працівників ЗМІ, які порушують законодавство про 
вибори та референдум. Право оскаржувати їх рішення, дії чи бездіяльність 
у цьому випадку мають виборча комісія, кандидат, партія (блок), місцева 
організація партії (блок місцевих організацій партій), які є суб’єктами від
повідного виборчого процесу, комісія з референдуму, ініціативна група ре
ферендуму, інші суб’єкти ініціювання референдуму. Позовна заява щодо 
дій чи бездіяльності ЗМІ, їх посадових та службових осіб, творчих праців
ників ЗМІ, що порушують законодавство про вибори та референдум, по
дається до місцевого загального суду як адміністративного суду за їх міс
цезнаходженням. Позовна заява може бути подана до адміністративного 
суду в строк, встановлений частинами 6—7 ст. 172 КАС — у п’ятиденний 
строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльнос
ті; позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності, що мали місце до дня
голосування, можуть бути подані до адміністративного суду у п’ятиденний 
строк, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню го
лосування. Суд вирішує зазначені адміністративні справи у строк, встанов
лений ч. 11 ст. 172 КАС — у п’ятиденний строк після надходження позов
ної заяви. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до 
дня голосування, вирішуються судом у п’ятиденний строк, але не пізніше 
ніж за дві години до початку голосування.
Громадяни відповідно до ст. 36 Конституції України мають конститу
ційне право на об’єднання у політичні партії та громадські організації для
здійснення захисту своїх прав і свобод, задоволення політичних, економіч
них, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень,
встановлених законом в інтересах національної безпеки, громадського по
рядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Усі об’єднання громадян рівні перед законом. Право громадян на свободу
об’єднання є невід’ємним правом людини. Закон України «Про об’єднання
громадян» визначає порядок створення та діяльності об’єднання громадян.
Стаття 1 цього Закону роз’яснює, що об’єднання громадян — це добровіль
не громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спіль
ної реалізації своїх прав та свобод. Ознаки об’єднання: добровільність, єд
ність інтересів, рівноправність, гласність. Об’єднання громадян можуть 
визнаватися політичною партією або  громадською організацією. Однак 
дія цього Закону не поширюється на релігійні, кооперативні об’єднання,
комерційні фонди, основною метою діяльності яких є прибутки, а також 
квартальні, вуличні, будинкові, сільські комітети, народні дружини тощо.
Держава зобов’язана дотримуватися прав та інтересів діяльності об’єднань 
громадян, легалізованих у встановленому Законом порядку і всіляко сприя
ти їх діяльності. Не допускається втручання в діяльність об’єднань грома
дян, якщо вона відповідає законодавству держави.
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Громадські організації — це об’єднання громадян для захисту своїх за
конних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культур
них, спортивних та інших спільних інтересів. Об’єднання громадян мо
жуть діяти із місцевим, всеукраїнським та міжнародним статусом, які ді
ють на підставі статуту або положення, підлягають обов’язковій реєстрації
(легалізації) в залежності від статусу: Міністерством юстиції України, міс
цевими органам державної влади, виконавчими комітетами сільських, се
лищних, міських рад. Може бути відмовлено в реєстрації об’єднанню гро
мадян, якщо його назва, статутний та інші документи суперечать вимогам
законодавства  України. Законом передбачено оскарження рішення про 
відмову в реєстрації об’єднання громадян у судовому порядку. Ліквідація
об’єднання громадян здійснюється на підставі статуту або за рішенням су
ду. Державний контроль за дотриманням статутної діяльності об’єднання
ми громадян здійснюють органи, які проводили легалізацію об’єднань гро
мадян, а також органи прокуратури.
Законом України  «Про об’єднання громадян», зокрема ст. 27, перед
бачені види стягнень, які  можуть  бути  застосовані  до об’єднань  грома
дян: попередження, штраф, тимчасова заборона (зупинення) окремих ви
дів діяльності, тимчасова заборона (зупинення) діяльності та примусовий 
розпуск (ліквідація). Слід зазначити, що стягнення до об’єднань громадян
можливо застосовувати тільки за порушення законодавства. За незначні 
правопорушення орган, який легалізував об’єднання громадян, вправі за
стосувати стягнення у вигляді письмового попередження. Решта передба
чених законом стягнень, такі як: штраф, тимчасова заборона (зупинення)
окремих видів діяльності, тимчасова заборона (зупинення) діяльності, при
мусовий розпуск (ліквідація) застосовуються тільки в судовому порядку.
Законодавець визначає коло суб’єктів, які мають право на звернення до 
суду щодо  застосування вищенаведених стягнень  до об’єднання грома
дян:
— легалізуючий орган, залежно від рівня діяльності об’єднання грома
дян: Міністерство юстиції України, місцеві органи державної виконавчої
влади, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад народних де
путатів;
— прокурор.
Так, у разі грубого або систематичного вчинення правопорушень об’єд
нанням громадян в своїй діяльності, може бути в судовому порядку накла
дений штраф.
За наявності незаконної діяльності об’єднання громадян та з метою її
припинення за позовом відповідного легалізуючого органу або прокурора 
суд може тимчасово заборонити окремі види діяльності чи тимчасово за
боронити діяльність об’єднання громадян на строк до трьох місяців. Щодо 
тимчасової заборони окремих видів діяльності об’єднання громадян, то це 
може бути заборона на проведення масових заходів (зборів, мітингів, де

381

Розділ VI. Розгляд окремих категорій адміністративних справ

монстрацій, страйків тощо), на видання друкованих засобів, проведення
банківських операцій тощо. За зверненням органів чи прокурора суд мо
же продовжити терміни тимчасової заборони окремих видів діяльності або 
тимчасової заборони всієї діяльності об’єднання громадян, але не більше 
ніж на шість місяців. Після усунення причин, які стали підставами тимча
сової заборони окремих видів діяльності чи тимчасової заборони всієї ді
яльності за клопотанням об’єднання громадян його діяльність може бути 
відновлена судом у повному обсязі.
Статтею 32 Закону України  «Про об’єднання громадян» передбаче
ні підстави примусового розпуску чи ліквідації об’єднання громадян, які 
не підлягають розширеному тлумаченню. На підставі рішення суду за по
зовом легалізуючого органу або прокурора об’єднання громадян примусо
во розпускається у наступних випадках:
1) вчинення дій, передбачених ст. 4 вказаного Закону, а саме: коли ді
яльність об’єднання громадян спрямована на зміну конституційного ладу
насильницьким шляхом або в будь-якій протизаконній формі зміни тери
торіальної цілісності держави, підрив безпеки держави і ведення діяльнос
ті на користь іноземних держав, пропаганда війни та релігійної ворожнечі,
створення незаконних воєнізованих формувань, обмеження загальнови
знаних прав людини;
2) систематичного або грубого порушення вимог ст. 22 цього Закону,
яка передбачає заборону отримання коштів та іншого майна від міжна
родних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства, держав
них органів та державних підприємств, установ, організацій (крім випад
ків, передбачених законами України), не легалізованих об’єднань громадян;
анонімних пожертвувачів;
3) продовження протиправної діяльності  після накладення стягнень,
передбачених цим Законом.
У різі примусового розпуску чи ліквідації об’єднання громадян суд по
винен одночасно вирішити і питання про припинення випуску його дру
кованого засобу масової інформації. Після набрання рішенням суду закон
ної сили реєструючий орган протягом 15 днів повідомляє у засобах масо
вої інформації про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян.
Рішення про примусовий розпуск всеукраїнських та міжнародних громад
ських організацій, які діють на території України, приймається судом. За
лежно від статусу об’єднання громадян (всеукраїнське, місцеве) та  який 
орган його легалізував (Міністерство юстиції України, місцевий орган дер
жавної виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування), визнача
ється відповідно до ст. 18 КАС України підсудність розгляду адміністра
тивних справ судами щодо застосування стягнень до об’єднань громадян у
вигляді штрафу, тимчасової заборони (зупинення) окремих видів діяльнос
ті, тимчасової заборони (зупинення) діяльності та примусового розпуску або 
ліквідації.
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Одним із видів об’єднання громадян є політичні партії, які мають пев
ні загальнонаціональні програми суспільного розвитку, а головна мета їх
діяльності визначається у виробленні державної політики, формуванні орга
нів влади, місцевого та регіонального самоврядування та представництві 
у їх складі.
Діяльність  партій  гарантує принципи свободи в  демократичному су
спільстві. Важливість  ролі  політичної партії визначається в  політичному
самовираженні політичних думок, свобод. Держава визнає право грома
дян на об’єднання в політичні партії, що включає свободу мати свою полі
тичну думку. Право громадян на свободу об’єднання в політичні партії є
невід’ємною частиною прав і свобод.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про політичні партії в Україні» по
літична партія — це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднан
ня громадян—прихильників певної загальнонаціональної програми суспіль
ного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню
політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних за
ходах.
Діяльність політичних партій повинна відповідати Конституції Украї
ни, статуту партії та іншому законодавству. Гарантіями діяльності політич
ної партії є їх рівність перед законом, сприяння держави у провадженні 
діяльності партіям, заборона органам державної влади втручання у ство
рення та внутрішню діяльність політичних партій.
Рішення про створення політичної партії приймається на установчому
з’їзді, конференції, зборах, яке повинне бути підтримане підписами не мен
ше десяти тисяч громадян України, зібраними не менш як у двох трети
нах районів та областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Респуб
ліки Крим, які згідно з Конституцією України і виборчим законодавством
мають право брати участь у виборах із правом голосування. Політична пар
тія має право розпочати свою діяльність лише після її реєстрації Міністер
ством юстиції України. Не допускається діяльність незареєстрованих полі
тичних партій.
Політичні партії мають право брати участь у виборах Президента Украї
ни, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та їх посадових осіб, використовувати держав
ні  засоби  масової інформації та  засновувати власні, підтримувати  між
народні  зв’язки  з політичними  партіями інших держав, міжнародними і 
міжурядовими організаціями. Політичні партії наділені правом викладати 
публічно і обстоювати свою позицію з питань суспільного і державного жит
тя, брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати кри
тичну оцінку дій і  рішень органів влади, вносити  пропозиції до органів 
влади та місцевого самоврядування, які обов’язкові для розгляду відповід
ними органами в установленому порядку. Політичним партіям гарантуєть
ся свобода опозиційності.
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Здійснення права на свободу об’єднання в політичні партії не підлягає
жодним обмеженням, крім тих, які передбачені законом та необхідні в ін
тересах суспільства, державної безпеки, громадського спокою, захисту здо
ров’я, прав і свобод інших осіб. При обмеженні діяльності партій суди по
винні дотримуватися верховенства закону і права на справедливий судо
вий розгляд.
За  порушення політичними партіями Конституції України або інших
законів до них органами, передбаченими ст. 18 Закону України «Про полі
тичні партії в Україні» можуть бути вжиті відповідні заходи. Законодавець 
обмежує коло державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю
політичних партій. До таких органів належать: Міністерство юстиції Украї
ни, яке здійснює контроль за додержанням політичною партією вимог Кон
ституції України та статуту партії; Центральна виборча комісія та окружні 
виборчі комісії, які контролюють дотримання політичною партією вимог
порядку участі у виборчому процесі; Рахункова палата та Головне контроль
но-ревізійне управління України в частині використання політичними пар
тіями коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування
їх статутної діяльності.
Законом передбачаються три види адміністративного впливу на полі
тичні партії:
1) попередження про недопущення незаконної діяльності;
2) заборона політичної партії;
3) анулювання реєстраційного свідоцтва.
Якщо керівними органами політичної партії публічно оголошуються на
міри про вчинення партією дій, за які законами України передбачена пев
на юридична відповідальність, то органи, на які законодавством покладе
ний контроль за діяльністю політичних партій, мають право видавати при
писи  про  недопущення протиправних вчинків або  припис  про  усунення
допущених правопорушень.
Заборона або розпуск політичних партій може бути виправданою ли
ше в тому випадку, коли такі партії проповідують насилля чи насильне по
валення конституційного  ладу, що  таким чином підриває конституційні 
права та свободи у суспільстві. Порядок заборони політичної партії визна
чений ст. 21 Закону України «Про політичні партії в Україні», згідно з якою
за  поданням Міністерства  юстиції України чи  Генерального  прокурора 
України політична партія може бути заборонена у судовому порядку у ви
падку порушення вимог щодо створення і  діяльності  політичної партії,
встановлених Конституцією України, цим та іншими  законами  України.
Отже, законодавцем визначене коло суб’єктів, які мають право на звер
нення до суду про заборону політичних партій — це Міністерство юстиції
України та Генеральний прокурор України, інші органи державної влади 
не вправі звертатися з вимогами про заборону партії. Обмеження кола су
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б’єктів, які наділені правом на звернення до суду про заборону партій, є
гарантією з боку держави щодо вільної діяльності партій, їх участі у полі
тичній та громадській сферах суспільного життя.
Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення ді
яльності політичної партії, розпуск її керівних органів, первинних осеред
ків  та структурних утворень. Заборона  політичної партії можлива  тіль
ки в судовому порядку. До  заборони  діяльності  політичних партій  необ
хідно ставитися як до виключного, крайнього, радикального заходу, при 
цьому судам необхідно брати до уваги ситуацію в державі, оцінювати, чи 
дійсно партія становить загрозу політичному устрою держави, правам гро
мадян.
Законом України «Про політичні партії в Україні» (ст. 24) передбачено 
підстави та порядок анулювання реєстраційного свідоцтва партії. До під
став, які надають право на анулювання свідоцтва партії, належать:
1) невиконання політичною партією вимог ч. 6 ст. 11 цього  Закону,
яка передбачає обов’язок політичної партії протягом шести місяців з дня
реєстрації створити та провести реєстрацію обласних, районних, міських
структурних організацій, передбачених статутом партії;
2) виявлення протягом трьох років із дня реєстрації політичної партії
недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах;
3) невисування політичною партією своїх кандидатів на виборах Пре
зидента України, на виборах народних депутатів України протягом десяти 
років. Наведений перелік підстав, який дає право на анулювання свідоц
тва партії, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.
Законом закріплений судовий порядок анулювання реєстраційного сві
доцтва партії. Суб’єктом звернення до суду про анулювання реєстраційного 
свідоцтва партії виступає той орган, який зареєстрував політичну партію.
Оскільки згідно зі ст. 11 Закону України «Про політичні партії в Україні»
реєстрацію політичної партії та видачу реєстраційного свідоцтва здійснює
Міністерство юстиції України, то право на звернення до суду з відповідни
ми вимогами має також Міністерство юстиції України.
Судовий  розгляд справ  за  позовами  про анулювання реєстраційно
го свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпук, ліквіда
цію) політичної партії регламентується КАС України. Зокрема ст. 19 КАС
визначає територіальну підсудність адміністративних справ та передба
чає, що такі адміністративні справи вирішуються окружним адміністра
тивним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на м. Київ,
рішення якого може бути оскаржене в апеляційному та касаційному по
рядку.
У разі прийняття судом рішення про заборону або анулювання реєст
раційного свідоцтва політичної партії, яке відповідно до КАС України на
брало законної сили, юридичними наслідками такого рішення є припинен
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ня діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, мі
ських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних
утворень політичної партії, при цьому також припиняється членство в по
літичній партії.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1.
слова,
2.
3.
4.
5.
6.

Особливості розгляду спорів щодо реалізації права на свободу думки і 
на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Які ознаки мають об’єднання громадян?
Які розрізняють види об’єднань громадян?
Порядок легалізації об’єднань громадян.
Підстави тимчасової заборони об’єднань громадян.
Підстави примусового розпуску об’єднань громадян.

Глава 8
Провадження у справах
про затримання і примусове видворення
з України іноземців або
осіб без громадянства
Відповідно до Основного Закону України іноземці та особи без грома
дянства, які на законних підставах перебувають в Україні, наділені таки
ми самими правами та обов’язками, як і громадяни України. Тобто основ
ною умовою щодо прав іноземців являється легітимність та законність
їх перебування на території України. Однак держава вправі встановлюва
ти умови «законності» перебування іноземців та осіб без громадянства на 
її території, у зв’язку з чим перебування визнається законним до того ча
су, поки особа виконує ці умови. За настання певних підстав у відповід
них випадках до іноземців або осіб без громадянства можуть застосовува
тися примусові заходи видворення за межі України. Застосування такого 
примусового  заходу передбачене  Кодексом України  про адміністратив
ні  правопорушення (КУпАП) та  Законом України  «Про  правовий статус 
іноземців» від 4 лютого 1994 р. Відповідно до ст. 1 вищевказаного Закону
іноземець — особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадя
нином (підданим) іншої держави або держав; особа без громадянства —
особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає
своїм громадянином. Іноземці та особи без громадянства, перебуваючи на 
території України, зобов’язані  дотримуватися Конституції України  та ін
ших законів, не завдавати шкоди національним інтересам України, пра
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вам, свободам та законним інтересам її громадян та осіб, які проживають 
на території України. Іноземці та особи без громадянства можуть іммігру
вати в Україну на постійне місце проживання, на визначений термін або 
тимчасово перебувати на її території. Іноземцям та особам без громадян
ства, які прибули в Україну на постійне місце проживання або для тимча
сового працевлаштування, компетентними органами видаються відповід
ні посвідки на постійне чи тимчасове проживання, в інших випадках, за 
наявності  законного  перебування таких осіб, вони вважаються такими,
що тимчасово перебувають на території України, і зобов’язані у визначе
ному Кабінетом Міністрів  України  порядку зареєструватися і виїхати  з
України після закінчення терміну перебування. Відповідно до Конституції
України, Закону України «Про біженців» за наявності правових підстав іно
земцям та особам без громадянства може бути наданий притулок чи ста
тус біженця.
Нормативною базою, що  регулює питання видворення іноземців  та 
осіб без громадянства  з України, є Конституція України, КУпАП, закони 
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про 
імміграцію», постанови  Кабінету Міністрів  України  «Про  Правила в’їзду
іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і тран
зитного проїзду через її територію» від 29 грудня 1995 р. № 1074, «Про за
твердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства 
дозволу на працевлаштування в Україні» від 1 листопада 1999 р. № 2028,
Інструкція про порядок продовження терміну перебування в Україні іно
земців та осіб без громадянства, затверджена наказом Міністерства внут
рішніх справ України від 1 грудня 2003 р. № 1456 та зареєстрована в Мі
ністерстві  юстиції України  18 грудня 2003 р. за  № 1180/8501, Інструк
ція про визначення порядку дій посадових осіб Державної прикордонної
служби України під час видворення за межі України іноземців та осіб без
громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних райо
нів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордо
ну в Україну, затверджена наказом Адміністрації Державної прикордонної
служби України від 4 листопада 2004 р. № 798 та зареєстрована в Мініс
терстві юстиції України 25 листопада 2004 р. за № 1499/10098, та інші 
акти.
Правовий статус іноземця та особи без громадянства, які проживають 
або тимчасово перебувають в Україні, їх основні права, свободи та обов’яз
ки, порядок вирішення питань, пов’язаних з їх в’їздом в Україну або виїз
дом з України, регулюються Законом України «Про правовий статус інозем
ців та осіб без громадянства».
Наявність прав іноземців та осіб без громадянства прямо пов’язана із
законністю їх перебування на території України, в разі порушення певних
встановлених державою умов їх перебування останні несуть відповідаль
ність, яка поділяється на загальну та спеціальну.
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Загальна відповідальність полягає в тому, що іноземці, які вчинили зло
чин, адміністративне правопорушення, несуть відповідальність на загаль
них підставах, як і громадяни України.
До спеціальних видів відповідальності належать: 1) відповідальність за 
порушення порядку перебування в  Україні, транзитного  проїзду через її
територію; 2) скорочення терміну тимчасового  перебування в  Україні;
3) видворення за межі України.
Іноземцю та особі  без громадянства, які  порушують  законодавство 
України, якщо ці порушення не передбачають адміністративної або кримі
нальної відповідальності, може бути скорочено визначений їм термін пере
бування в Україні, якщо відпали підстави для подальшого перебування в 
Україні.
Рішення про скорочення терміну тимчасового  перебування іноземця
та особи  без громадянства в  Україні  приймається органами внутрішніх
справ, Державної прикордонної служби України.
Згідно з Інструкцією про порядок продовження терміну перебування
в Україні іноземців та осіб без громадянства іноземцям та особам без гро
мадянства  може  бути відмовлено в  продовженні  терміну перебування в 
Україні з наступних підстав: 1) якщо їх дії суперечать інтересам забезпе
чення безпеки України чи охорони громадського порядку або коли це не
обхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян
України, інших осіб, які проживають в Україні; 2) визнання особи згідно 
із законодавством України небажаною для перебування в Україні; 3) вияв
лення факту подання особою під час оформлення візи чи звернення щодо 
продовження терміну перебування завідомо неправдивих відомостей або 
підроблених документів; 4) наявності  фактів  порушення законодавства 
України під час попереднього чи теперішнього перебування на її території;
5) відсутності  дійсного страхового  поліса встановленого  законодавством
України зразка, якщо інше не передбачено міжнародними угодами; 6) від
сутності коштів для покриття витрат, пов’язаних із перебуванням в Украї
ні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони.
У тих випадках, коли іноземець чи особа без громадянства після закін
чення строку перебування в Україні або після відмови в продовженні тер
міну перебування в  Україні  без поважних причин не виїхали  з України,
вони можуть бути визнані незаконними мігрантами і щодо них відповідно 
до ст. 32 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без гро
мадянства» може бути прийняте рішення про видворення за межі Украї
ни. Щодо  терміну видворення, то  Юридична енциклопедія зазначає, що 
видворення іноземців та осіб без громадянства — попереджувальний адмі
ністративно-примусовий захід, спрямований на припинення протиправ
них дій або запобігання таким з боку іноземців та осіб без громадянства 
на території України. Отже, термін «видворення» має примусове забарв
лення.
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Якщо іноземець на законних підставах проживає на території держа
ви, він має такі самі права та обов’язки, як і громадяни цієї держави, та 
може бути висланим за її межі тільки на підставі рішення, прийнятого від
повідними органами згідно із законом. При цьому іноземець та особа без
громадянства мають право на ознайомлення з доводами, на підставі яких
їх висилають за межі держави, та на оскарження вказаного  рішення до 
судових органів.
Видворення іноземців чи осіб без громадянства за межі України є при
мусовим адміністративним заходом, який закріплений у ч. 2 ст. 24 КУпАП
як вид адміністративного стягнення, хоча жодною санкцією даного Ко
дексу не передбачено видворення за межі України. У вказаній нормі зазна
чено, що законами  України  може бути передбачене адміністративне ви
дворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення
адміністративних порушень, або які грубо порушують правопорядок. Ана
ліз цієї статті  дає можливість  дійти висновків, що  застосування адміні
стративного видворення можливе за таких підстав: 1) наявність законів,
які передбачають видворення; 2) вчинення адміністративного правопору
шення; 3) грубе порушення правопорядку. Таким законом, який передба
чає видворення за межі України, є Закон України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства». Стаття 32 цього Закону передбачає,
що іноземець та особа без громадянства можуть бути видворені за межі 
України, якщо були вчинені злочин або адміністративне правопорушення
після відбуття призначеного покарання чи адміністративного стягнення.
Рішення про видворення з цих підстав приймається органом внутрішніх
справ  за  місцем перебування вказаних осіб з наступним повідомленням
прокурора протягом 24 годин про підстави прийняття такого рішення. Таке 
рішення може супроводжуватися забороною подальшого в’їзду в Україну
строком до п’яти років.
Іноземці  та особи  без громадянства  можуть  бути видворені  за  межі 
України без рішення суду негайно за рішенням органів внутрішніх справ,
органів охорони державного кордону (стосовно осіб, затриманих у межах
контрольованих прикордонних районів при спробі незаконного перетинан
ня державного кордону України), Службою безпеки України з наступним
повідомленням прокурора, якщо дії іноземця чи особи без громадянства 
грубо порушують законодавство про статус іноземців та осіб без громадян
ства чи суперечать інтересам забезпечення безпеки  України чи охорони 
громадського порядку або коли це необхідно для охорони здоров’я, захисту
прав і законних інтересів громадян України. Виходячи з вищезазначеного 
адміністративне видворення за межі України застосовується: а) як приму
совий захід адміністративного впливу; б) стосовно певної категорії грома
дян, а саме: іноземців та осіб без громадянства; в) визначеними в законі 
органами: органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, органа
ми охорони державного кордону.

389

Розділ VI. Розгляд окремих категорій адміністративних справ

Аналізуючи наведені норми закону, рішення про видворення, залеж
но від підстав, приймають органи внутрішніх справ, органи охорони дер
жавного кордону, Служби безпеки України в межах наданих їм повнова
жень.
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про міліцію» до повноважень ор
ганів внутрішніх справ  належить контроль  додержання громадянами  та 
службовими особами встановлених законодавством правил паспортної си
стеми, в’їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її
територію іноземних громадян та осіб без громадянства.
Згідно зі статтями 6, 19 Закону України «Про Державну прикордонну
службу України» Державна прикордонна служба України здійснює в уста
новленому порядку прикордонний контроль і  пропуск через державний 
кордон осіб, забезпечує охорону державного кордону та відповідно до ви
значених законом завдань у взаємодії з органами внутрішніх справ і орга
нами Служби безпеки України приймає рішення про видворення за межі 
України іноземців та осіб без громадянства, які затримані в межах конт
рольованих прикордонних районів при спробі або після незаконного пере
тинання державного кордону України, видворення цих осіб, здійснення
самостійно або у взаємодії з органами внутрішніх справ і органами Служ
би безпеки України в межах контрольованих прикордонних районів конт
ролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства, а також 
біженцями та особами, яким надано притулок в Україні, установлених пра
вил перебування на її території.
Статтею 1 Закону України «Про Службу безпеки України» встановлено,
що Служба безпеки України є державним правоохоронним органом спеці
ального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Одними 
із завдань Служби безпеки, визначених цим Законом, є сприяння Держав
ній прикордонній службі в охороні державного кордону, участь у розроб
ці заходів та вирішенні питань, що стосуються в’їзду в Україну та виїзду
за кордон, перебування на її території іноземців та осіб без громадянства,
прикордонного режиму та ін.
Відповідно до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Украї
ну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію контроль 
за дотриманням цих Правил іноземцями та особами без громадянства, а 
також юридичними і фізичними особами в Україні, які приймають інозем
ців та осіб без громадянства або надають їм послуги, здійснюють у межах
своєї компетенції органи внутрішніх справ у взаємодії з Міністерством за
кордонних справ, органами Служби безпеки України та Державної прикор
донної служби.
Зазначені правоохоронні органи, які здійснюють управління у закріп
лених за ними сферах, реалізують надані їм управлінські функції, в тому
числі й видворення іноземців та осіб без громадянства.
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Такі функції реалізуються шляхом прийняття рішення про видворен
ня іноземця чи особи без громадянства та здійснення примусового видво
рення.
Під поняттям «видворення» розуміється прийняття відповідним орга
ном рішення, що певний громадянин іноземної держави або особа без гро
мадянства повинна залишити територію України з добровільним виконан
ням вказаного рішення або з примусовим його видворенням за настання
певних умов. Законодавством України передбачений добровільний поря
док виконання рішення про видворення за межі України. Щодо добровіль
ного порядку залишення іноземцями чи особами без громадянства, то він
полягає в тому, що іноземець, щодо якого компетентним органом винесе
на постанова про видворення за межі України, зобов’язаний покинути те
риторію України в строк, зазначений у постанові про видворення, але не 
пізніше ніж через 30 днів після її прийняття. При цьому у зазначених осіб
негайно анулюють візу і вилучають інші документи на право проживання
в Україні, їм роз’яснюються права і обов’язки, за необхідності із залучен
ням перекладача. З моменту оголошення постанови про видворення іно
земцю надається право повідомлення та зустрічі з адвокатом чи диплома
тичним представником своєї країни чи іншої особи. Законом передбачене 
відстрочення виконання постанови про видворення на прохання диплома
тичного представника відповідної держави, але не більше ніж на 10 днів 
із моменту її оголошення.
Якщо іноземець або особа без громадянства ухиляється від добровіль
ного виконання постанови  про видворення за  межі  України, застосову
ється механізм примусового її виконання. Іноземця, який ухиляється від
виїзду, затримують і видворяють органи внутрішніх справ у примусовому
порядку. Слід зазначити, що орган внутрішніх справ чи орган охорони дер
жавного кордону можуть затримати і примусово видворити з України іно
земця чи особу без громадянства тільки на підставі постанови адміністра
тивного суду.
Аналізуючи підстави, за якими до іноземця чи особи без громадянства 
може бути застосований примусовий захід видворення за межі України,
то такі підстави можливо поділити на дві групи. Перша група — це підста
ви, які містяться лише у Законі України «Про правовий статус іноземців».
Друга  група  — підстави, які одночасно  містяться і  у Законі і, у КУпАП.
Так, за підставами першої групи видворенню за межі України підлягають 
іноземці або особи без громадянства: 1) які в минулому вчинили адмініст
ративне правопорушення та виконали адміністративне стягнення; 2) які 
в  минулому вчинили злочин і відбули призначене судом покарання, при 
цьому їх видворення необхідне для захисту прав, інтересів громадян Украї
ни; 3) які не допускали протиправної поведінки, але їх дії суперечать інте
ресам охорони  громадського  порядку; 4) які  не  допускали  протиправної
поведінки, але їх дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України.
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Останні дві підстави видворення іноземців та осіб без громадянства не утво
рюють складу адміністративних правопорушень.
До підстав видворення другої групи належать такі діяння іноземців:
порушення прикордонного режиму в пунктах пропуску через державний 
кордон; проживання без документів на право проживання; проживання
за недійсними, підробленими документами; працевлаштування без відпо
відного дозволу; недодержання встановленого порядку реєстрації та пере
сування; недодержання встановленого порядку зміни місця проживання;
ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну пере
бування; порушення правил транзитного проїзду через територію Украї
ни; незаконне перетинання державного кордону. За вчинення іноземця
ми та особами без громадянства вищенаведених діянь статтями 202, 203,
2041 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність із встановлен
ням адміністративних стягнень у вигляді: штрафу, попередження, виправ
них робіт на строк до одного місяця, адміністративного арешту до 15 діб.
Перераховані діяння іноземців ст. 32 Закону України «Про правовий ста
тус іноземців  та осіб без громадянства» відносить  до  підстав видворен
ня як  грубе  порушення законодавства  про статус іноземців  та осіб без
громадянства. Отже, порушення іноземцями правового статусу, встанов
леного законодавством України, може мати своїм наслідком притягнен
ня до адміністративної відповідальності, що в  подальшому може стати 
підставою для видворення іноземця чи особи  без громадянства  за  межі 
України.
Рішення органів внутрішніх справ, органів охорони державного конт
ролю, Служби безпеки України про видворення іноземця або особи без гро
мадянства з України може бути оскаржене до суду. Частиною 8 ст. 32 За
кону України  «Про  правовий статус іноземців  та осіб без громадянства»
передбачено, що рішення органів внутрішніх справ, органів охорони дер
жавного кордону або Служби безпеки України про видворення іноземця
та особи без громадянства з України може бути оскаржене до суду. Такі 
спори відповідно до ч. 1 ст. 17 КАС України належать до компетенції адмі
ністративних судів. Оскарження зупиняє виконання рішення про видво
рення за винятком, коли необхідність негайного видворення зумовлена ін
тересами забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку.
Контроль за своєчасним виконанням рішення про видворення здійснюєть
ся органом, який його прийняв.
У разі ухилення іноземця чи особи без громадянства від виконання рі
шення відповідного органу про видворення за  межі  України, такі особи 
підлягають  примусовому видворенню. Статтею 32 Закону України  «Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та ст. 50 КАС Украї
ни встановлено, що затримання та видворення іноземця чи особи без гро
мадянства  можливе  тільки  за  постановою адміністративного суду. Така 
постанова  приймається адміністративним судом за  зверненням органу
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внутрішніх справ, органу охорони державного кордону, Служби безпеки 
України за місцем знаходження чи затримання, якщо іноземець чи особа 
без громадянства після прийняття рішення про видворення ухиляється від
виїзду або є обґрунтовані підстави вважати, що вона буде ухилятися від
виїзду. Відповідно  до  наведених норм закону ухваленню судом рішення
щодо видворення іноземця чи особи без громадянства передують дві об
ставини: 1) прийняття рішення відповідним компетентним органом про 
видворення за межі України; 2) ухилення від виїзду після прийняття рішен
ня про видворення або є в наявності обґрунтовані підстави вважати, що 
такі особи будуть ухилятися від виїзду. Згідно зі ст. 18 КАС України, яка 
встановлює предметну підсудність адміністративних справ, справи  про 
видворення іноземців та осіб без громадянства розглядаються окружними 
адміністративними судами, оскільки стороною звернення в цих випадках
є орган державної влади. Статті 104, 105 КАС України визначають звер
нення до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви.
Враховуючи, що рішення про видворення іноземця та особи без грома
дянства є правовим актом індивідуальної дії, воно підлягає оскарженню
до адміністративного суду за  місцем проживання (перебування, знахо
дження) позивача (ч. 2 ст. 19 КАС).
Місцем проживання фізичної особи відповідно до ст. 3 Закону Украї
ни «Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні» вва
жається адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа 
проживає строком понад шість  місяців  на  рік, а  місцем перебування —
адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає
строком менше шести місяців на рік.
Відповідно до статей 23, 24 КАС справи цієї категорії розглядаються
та вирішуються суддею одноособово. При  розгляді  даної категорії справ 
суди повинні ретельно перевіряти підстави видворення іноземця — чи во
ни обґрунтовані та доцільні, чи не порушують його прав і свобод.
При розгляді справи даної категорії, якщо особа не володіє українською
мовою, згідно з ч. 2 ст. 68 КАС України ухвалою суду до участі у справі до
пускається перекладач  за клопотанням особи, яка  бере  участь  у справі,
або призначається з ініціативи суду. Суд забезпечує особі перекладача, як
що дійде висновку, що особа внаслідок неспроможності оплатити послуги 
перекладача буде позбавлена судового захисту.
Іноземці та особи без громадянства, щодо яких прийняте рішення про 
видворення з України, зобов’язані відшкодувати витрати, пов’язані з їх ви
дворенням. Якщо кошти відсутні, то видворення здійснюється за рахунок 
держави. Якщо фізичні чи юридичні особи влаштовували іноземцям або 
особам без громадянства незаконний в’їзд в Україну, незаконне прожи
вання, працевлаштування, сприяли ухиленню від виїзду після закінчення
терміну перебування, то вони відшкодовують витрати, завдані державі ви
дворенням іноземців та осіб без громадянства.
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При  розгляді справ  про  примусове видворення іноземців  та осіб без
громадянства з України суд, з наведенням аргументованих підстав, відпо
відно  до ст. 256 КАС може  звернути  до  негайного виконання постанову
про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства. Слід за
значити, що законодавством передбачений судовий порядок примусового 
видворення іноземців чи осіб без громадянства, однак заборона в’їзду на 
територію України в судовому порядку законодавством не  передбачена.
При цьому рішення правоохоронних органів як суб’єктів владних повнова
жень про заборону в’їзду на територію України іноземцям може бути оска
ржене до окружного адміністративного суду.
Розглянемо судову практику.
Так, до Європейського суду звернувся п. Дорджел Лупса, громадянин
Сербії, який мешкає у Бєлграді. До часу вислання його з Румунії (у серпні 
2003 р.) проживав у Румунії впродовж 14 років.
У 1989 р. він оселився у Румунії, у 1993 р. заявник заснував підпри
ємство із обсмажування кавових зерен та їх продажу. З 1994 р. п. Лупса 
проживає у цивільному шлюбі із громадянкою Румунії. Три роки тому в 
них народився син, який набув подвійне громадянство — румунське і серб
ське.
6 серпня 2003 р. заявник повертався із-за кордону додому. Кордон він
перетнув безперешкодно. Однак наступного дня його заарештували пра
цівники прикордонної служби і депортували з країни.
Адвокат заявника звернувся зі скаргою на раптову депортацію п. Луп
си з країни. Під час слухання справи апеляційним судом адвокату заявни
ка було надано копію наказу про вислання, підписаного прокурором. Як 
виявилося, цей наказ було видано за вказівкою Служби розвідки Румунії
відповідно до Положення № 194/2002 «Про надзвичайний стан», який вре
гульовував також окремі питання щодо іноземців. Відповідно до цього по
ложення заявника було визнано «небажаною особою» на тій підставі, що 
розвідкою були зібрані вагомі докази того, що його діяльність становить 
загрозу національній безпеці. Відтак заявнику було заборонено повертати
ся на територію Румунії упродовж наступних 10 років.
Апеляційний суд не задовольнив клопотання адвоката про відкладен
ня розгляду справи для повнішого вивчення отриманих матеріалів. Нато
мість цей суд ухвалив рішення про відмову в задоволенні скарги.
У 2003 та 2004 роках фактична дружина заявника з їхнім сином двічі 
його відвідувала. Першого разу вони зустрілись у Чорногорії, другий — у
Сербії.
Заявник стверджував, що його депортація та заборона повертатися до 
Румунії порушували його право на повагу до приватного життя, гаранто
ване ст. 8 Конвенції, а також ст. 1 Протоколу № 7 до Конвенції (процедур
ні гарантії, що стосуються вислання іноземців).
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При розгляді справи Суд відзначив, що заявник, без сумніву, інтегру
вався у румунське суспільство і створив справжню сім’ю, та дійшов виснов
ку про те, що вислання заявника з країни зруйнувало його інтеграцію. Вжи
ті заходи також гостро шкодять його приватному та сімейному життю. На 
думку Суду, поодинокі відвідини заявника його подругою аж ніяк не мо
жуть зарадити ситуації. Отож, мало місце втручання у право заявника на 
повагу до його приватного та сімейного життя.
Суд нагадав, що особа, до якої застосовуються заходи національної без
пеки, не повинна бути позбавлена усіх гарантій від свавілля.
Заявник жодного разу не притягувався до кримінальної чи адміністра
тивної відповідальності у Румунії чи у будь-якій іншій країні. До того ж,
компетентні органи належним чином не ознайомили його з підставами на
казу про депортацію. Заявнику не було навіть вчасно (до часу вислання)
вручено рішення про визнання його «небажаною особою». Суд також не
гативно оцінив той факт, що національний суд поставився поверхово до 
вивчення обставин справи заявника. Цей суд лише формально перевірив 
наказ про депортацію, не намагаючись, зі свого боку, встановити підстав
ність міркування про те, що заявник становив загрозу національній безпе
ці та громадському порядку.
Суд дійшов висновку, що вислання заявника не супроводжувалося на
лежними гарантіями від свавілля з боку органів влади. Тому Суд постано
вив, що втручання у права  заявника  не  було  «передбачено  законом», як 
цього вимагає ст. 8 Конвенції. Отже, мало місце порушення цієї статті.
Суд далі розглянув скаргу заявника на порушення ст. 1 Протоколу № 7
до Конвенції. Суд визнав, що Положення № 194/2002 «Про надзвичайний 
стан» не містить мінімальних гарантій захисту людини від свавільних дій 
з боку влади. Отже, хоча заявника і було депортовано відповідно до при
писів цього Положення, при цьому все одно було порушено ст. 1 Протоко
лу № 7 до  Конвенції. Адже  назване  Положення не відповідало вимогам,
встановленим Конвенцією.
Суд конкретизував, що органи влади  порушили  пункти  «a» і  «б» ч. 1
ст. 1 Протоколу. Адже відповідні органи не дали заявнику найменшого на
тяку на назву чи вид того правопорушення, у вчиненні якого його підозрю
вали. Прокурор, до того ж, не ознайомив п. Лупсу із наказом про вислання.
Це сталося лише під час слухання справи (відповідний наказ було предста
влено адвокату заявника). Національний суд, зі свого боку, не задовольнив 
клопотання заявника про відкладення справи. А задовольнити таке клопо
тання було необхідно для повнішого вивчення наказу про вислання, а від
так для збирання доказів на підтримання позиції захисту.
Суд визнав формальний перегляд справи заявника апеляційним судом
як такий, що не забезпечив належного дослідження обставин цієї справи.
Суд зауважив, зокрема, що не було розглянуто факти, які свідчили на ко
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ристь заявника. Тому Суд постановив, що мало місце порушення ст. 1 Про
токолу № 7 до Конвенції.
Відповідно  до ст. 41 Конвенції Суд призначив сплатити  заявнику
15000 євро як компенсацію моральної шкоди та 3000 євро на відшкоду
вання судових витрат («Юридичний вісник України», 2006, № 39). Аналізу
ючи зміст рішення Європейського суду та обставини видворення можна 
зробити висновок, що у прикордонних органів Румунії були відсутні під
стави видворення п. Лупса, який тривалий час проживав на території Ру
мунії, де мав сім’ю, займався підприємницькою діяльністю, до криміналь
ної чи адміністративної відповідальності не притягувався, не порушував 
правила проживання. Крім того, мали місце процедурні порушення його 
видворення. Вищенаведене вказує на порушення прав та інтересів особи,
яка була видворена.
Громадянин іноземної держави  М. перебував  на  території України  з
29 вересня 2005 р., дозвіл на перебування у державі він мав до 7 квітня
2006 р.
Іноземець М., порушуючи норму ч. 4 ст. 3 Закону України «Про пра
вовий статус іноземців та осіб без громадянства», своєчасно не виїхав із
території України та не отримав у органах внутрішніх справ дозволу на 
продовження терміну свого перебування в Україні. Органом внутрішніх
справ 21 жовтня 2006 р. було прийняте рішення про видворення інозем
ця з території України з одночасною забороною в’їзду строком до 21 квітня
2007 р.
М. звернувся з позовом на рішення органів внутрішніх справ про ви
дворення до суду. При розгляді справи суд виходив із того, що громадянин
іноземної держави перебуває на території України з 29 вересня 2005 р.,
дозвіл на перебування в Україні йому видано до 7 квітня 2006 р.
Доводи іноземця про  те, що  протягом квітня-жовтня 2006 р. він не 
мав можливості звернутися за продовженням терміну перебування з поваж
них причин, суд до уваги не взяв, оскільки відповідними доказами вони 
не підтверджені.
Таким чином, відповідачем не прийнято будь-яких рішень, не здійсне
но будь-яких дій, які могли б бути розцінені як порушення законодавства 
про статус іноземців, то суд відмовив у задоволенні позову іноземця про 
скасування рішення про його видворення з України.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. За яких підстав іноземці чи особи без громадянства набувають право 
проживання в Україні?
2. Які органи мають право затримувати іноземців?
3. Назвіть підстави видворення іноземців та осіб без громадянства.
4. За яких обставин може бути видворений іноземець?
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Розгляд справ, що виникають
з податкових правовідносин
Публічний характер
податкових правовідносин
Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачу
вати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Виходя
чи з балансу приватних і публічних інтересів, законодавець встановив як 
обов’язок кожного щодо сплати податків, так і гарантію свободи, яка по
ширюється і на сферу податкових правовідносин, — ніхто не може бути 
примушений  робити  те, що  не  передбачене  законодавством (ч. 1 ст. 19
Конституції).
Згідно зі ст. 92 Конституції України виключно законами України вста
новлюються Державний бюджет України і бюджетна система України; си
стема оподаткування, податки і збори.
В Україні принципи побудови системи оподаткування, види податків,
зборів (обов’язкових платежів), напрями їх зарахування, платників і об’єк
ти оподаткування та відповідальність  за  порушення законодавства  про 
податки визначаються Законом України «Про систему оподаткування» від
25 червня 1991 р. (зі змінами і доповненнями).
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про систему оподаткування» си
стема оподаткування України — це сукупність податків, зборів (обов’язко
вих платежів) у бюджети і внески у державні цільові фонди, які стягують
ся у встановленому порядку. Згідно з цією статтею Закону під податком і 
збором (обов’язковим платежем) до  бюджетів  та  до  державних цільових
фондів слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня
або  державного  цільового  фонду, здійснюваний  платниками  у порядку і 
на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.
Державні цільові фонди — це фонди, які створені відповідно до зако
нів України і формуються за рахунок визначених законами України подат
ків і зборів (обов’язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм
власності та фізичних осіб.
Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету Украї
ни, крім Фонду гарантування вкладів  фізичних осіб, Пенсійного  фонду
України.
Статтею 1 Закону України «Про систему оподаткування» передбачено,
що встановлення і скасування податків і зборів (обов’язкових платежів) до 
бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам
здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та сільськими, селищними, міськими радами відповідно 
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до цього Закону, інших законів України про оподаткування. Верховна Ра
да Автономної Республіки Крим та сільські, селищні, міські ради можуть 
встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що над
ходять до їх бюджетів. Ставки, механізм справляння податків і зборів (обо
в’язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді 
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збо
ру у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності, та пільги щодо оподаткування не мо
жуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім
законів про оподаткування. Особливі види мита справляються на підста
ві рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціаль
них заходів, прийнятих відповідно до законів України. Розмір та механізм
справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на елек
тричну та теплову енергію встановлюються Кабінетом Міністрів України 
разом з Національною комісією регулювання електроенергетики України.
Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до затвер
дженого  тарифу на  природний  газ для споживачів  усіх форм власності 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. Встановлення і скасування
спеціального збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розмір
та механізм справляння цього збору здійснюються відповідно до Закону
України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб». Податки і збори 
(обов’язкові платежі), справляння яких не передбачено цим Законом, спла
ті не підлягають. Зміни і доповнення до цього Закону, інших законів Украї
ни про оподаткування стосовно надання пільг, зміни податків, зборів (обо
в’язкових платежів), механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших
законів України про оподаткування не пізніше ніж за шість місяців до по
чатку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бю
джетного року. Це правило не застосовується у випадках зменшення роз
міру ставок податків, зборів (обов’язкових платежів) або скасування пільг
з оподаткування та інших правил, які призводять до порушення правил
конкуренції та створення податкових переваг окремим суб’єктам підпри
ємницької діяльності або фізичним особам. Будь-які податки і збори (обо
в’язкові  платежі), які  запроваджуються законами  України, мають  бути 
включені до цього Закону. Всі інші закони України про оподаткування ма
ють відповідати принципам, закладеним у цьому Законі.
У судовій практиці неодноразово виникало питання про співвідношен
ня юридичної сили норм Закону України «Про систему оподаткування» та 
норм Законів України про державний бюджет на відповідний рік.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про систему оподаткування» став
ки, механізм справляння податків і зборів не можуть встановлюватися або 
змінюватися іншими законами, крім законів про оподаткування. З огляду
на це, судами подекуди робилися висновки про те, що законами України 
про Державний бюджет України на відповідний рік не можуть встановлю
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ватися механізми справляння податків, податкові ставки, пільги та інші 
правила оподаткування, оскільки ці закони не є спеціальними законами 
з питань оподаткування. З цього приводу слід враховувати позицію Вер
ховного Суду України, висловлену ним під час розгляду низки податкових
спорів. Ця позиція полягає в наступному.
Закон про державний бюджет на поточний рік регулює бюджетні від
носини, зокрема у сфері наповнення бюджету через механізми справлян
ня податків. Отже, дія зазначеного закону поширюється, у тому числі, й на 
податкові правовідносини, оскільки одним із джерел формування доход
ної частини Державного бюджету України у поточному році є податки, які 
справляються за встановленими ставками. Закон про державний бюджет
на поточний рік передбачає розмір кожної доходної статті бюджету, зокре
ма шляхом визначення розміру податкових ставок, зупинення дії податко
вих зобов’язань для визначеного кола суб’єктів і звільнення окремих суб’єк
тів господарювання від сплати певних видів податків.
Таким чином, цей закон встановлює, зокрема, основи регулювання по
даткових відносин у частині спрямування податків до Державного бюдже
ту України як елементу його доходної частини. Виходячи із зазначеного,
ним може зупинятися дія окремих положень податкових законів, вводити
ся податкові пільги та інше.
У разі якщо положення певного Закону України з питань оподаткуван
ня суперечать Закону України про Державний бюджет України на відпо
відний рік, необхідно виходити з того, що Закон України «Про систему опо
даткування», який визначає принципи побудови системи оподаткування
в Україні, податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до держав
них цільових фондів, а також права, обов’язки і відповідальність платни
ків, та Бюджетний кодекс України не мають більшої юридичної сили по
рівняно з іншими законами, норми яких є спеціальними або прийнятими 
пізніше.
Відповідно до ст. 75 Конституції Верховна Рада України є єдиним орга
ном законодавчої влади в Україні.
Виходячи з цього слід визнати обґрунтованим встановлення бюджет
ним законом, зокрема, ставок податків, пільг, інших, ніж визначені спеці
альним законом з дотриманням порядку та принципів, які містяться в Зако
ні України «Про систему оподаткування» та Бюджетному кодексі України.
Підставою для протилежного висновку може бути визнання застосовува
них норм бюджетного закону неконституційними Конституційним Судом
України.
Застосування норм матеріального права при їх суперечності між собою
має здійснюватися судами  з дотриманням наступних правил подолання
колізії: перевагу мають спеціальні норми. Такими за певних обставин мо
жуть бути норми законів, наприклад, щодо окремих видів податків, про 
Державний бюджет України на поточний рік тощо.
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У тих випадках, коли суперечність у регулюванні правовідносин виник
ла між нормами одного рівня (відповідно, загальними або спеціальними),
перевагу має та серед них, яку прийнято пізніше.
Стаття 13 Закону визначає, що в Україні справляються:
• загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі);
• місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).
Відповідно до п. 1 ст. 14 Закону до загальнодержавних належать такі 
податки і збори (обов’язкові платежі):
1) податок на додану вартість;
2) акцизний збір;
3) податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди, що спла
чуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або 
комунальними підприємствами;
4) податок на доходи фізичних осіб;
5) мито;
6) державне мито;
7) податок на нерухоме майно (нерухомість);
8) плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земель
ні ділянки державної і комунальної власності);
9) рентні платежі;
10) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних ма
шин і механізмів;
11) податок на промисел;
12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держав
ного бюджету;
13) збір за спеціальне використання природних ресурсів;
14) збір за забруднення навколишнього природного середовища;
15) збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чор
нобильської катастрофи та соціального захисту населення;
16) збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;
17) збір до Державного інноваційного фонду;
18) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
19) фіксований сільськогосподарський податок;
20) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
21) гербовий збір (застосовується до 1 січня 2000 року);
22) єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний 
кордон України;
23) збір за використання радіочастотного ресурсу України;
24) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий,
регулярний, спеціальний);
25) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну
та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими коге
нераційними установками;
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26) збір за проведення гастрольних заходів;
27) судовий збір;
28) збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на при
родний газ для споживачів усіх форм власності.
Пункт 1 ст. 15 Закону визначає, що до місцевих податків належать:
1) податок з реклами;
2) комунальний податок.
До місцевих зборів (обов’язкових платежів) належать:
1) п. 1 ч. 2 ст. 15 виключено (згідно із Законом України від 18 листопада 
2003 р. № 1271‑IV);
2) збір за припаркування автотранспорту;
3) ринковий збір;
4) збір за видачу ордера на квартиру;
5) курортний збір;
6) збір за участь у бігах на іподромі;
7) збір за виграш на бігах на іподромі;
8) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі;
9) збір за право використання місцевої символіки;
10) збір за право проведення кіно- і телезйомок;
11) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і 
лотерей;
12) п. 12 ч. 2 ст. 15 виключено (згідно із Законом України від 3 квітня
2003 р. № 703‑IV);
13) збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери по
слуг;
14) збір з власників собак;
15) п. 15 ч. 2 ст. 15 виключено (ч. 2 ст. 15 доповнено п. 15 згідно із За
коном України від 8 червня 2000 р. № 1805‑III, п. 15 ч. 2 ст. 15 виключе
но згідно із Законом України від 7 червня 2001 р. № 2515‑III).
Слід зазначити, що п. 3 ст. 15 Закону передбачено, що місцеві подат
ки і збори (обов’язкові платежі), механізм справляння та порядок їх спла
ти встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно 
до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами 
України. При цьому податки і збори (обов’язкові платежі), зазначені у п. 2
ч. 1 і пунктах 2—4, 13 та 14 ч. 2 цієї статті, є обов’язковими для встанов
лення сільськими, селищними  та  міськими  радами  за  наявності об’єктів 
оподаткування або умов, з якими пов’язане запровадження цих податків 
і зборів. Суми податків і зборів (обов’язкових платежів), зазначених у цій 
статті, зараховуються до місцевих бюджетів у порядку, визначеному сіль
ськими, селищними, міськими радами, якщо інше не встановлено закона
ми України.
З набранням чинності Кодексом адміністративного судочинства Украї
ни у вітчизняній судовій практиці виникла проблема із визначенням під

401

Розділ VI. Розгляд окремих категорій адміністративних справ

відомчості спорів у справах, що виникали за участі органів державної по
даткової служби. Адже вони вважалися такими, що не могли бути розгля
нутими в порядку адміністративного судочинства, оскільки був відсутній 
публічно-правовий спір.
Визначальною при вирішенні цієї проблеми стала позиція Судової па
лати в адміністративних справах Верховного Суду України, яка полягає в 
наступному.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС завданням адміністративного судочинства 
є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридич
них осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і служ
бових осіб, інших суб’єктів  при  здійсненні  ними владних управлінських
функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих
повноважень.
У розумінні п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС справа адміністративної юрисдикції
(адміністративна справа) — це публічно-правовий спір, у якому хоча б од
нією із сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування,
їх посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який  здійснює владні 
управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання
делегованих повноважень.
Визначення поняття «суб’єкт владних повноважень» наведено  у п. 1
ч. 1 ст. 3 КАС, відповідно до якого — це орган державної влади, орган міс
цевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт при 
здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства,
в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Із системного аналізу ч. 2 ст. 2 КАС, п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС випливає, що 
компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи 
юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його 
рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії),
дій чи бездіяльності, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи безді
яльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок 
судового провадження.
Таким чином, спір є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку
адміністративного судочинства  у випадку, коли він виникає з публічноправових відносин за участю суб’єкта владних повноважень при здійснен
ні ним владних управлінських функцій щодо іншого суб’єкта, який є учас
ником спору.
Спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює поря
док погашення зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед бюджета
ми та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов’язкових
платежів), включаючи збір на обов’язкове державне пенсійне страхування
та внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нара
хування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до плат
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ників  податків контролюючими органами, у тому числі  за  порушення у
сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскаржен
ня дій органів стягнення, є Закон України «Про порядок погашення зобо
в’язань  платників  податків  перед бюджетами  та  державними  цільовими 
фондами».
Контроль за виконанням платниками податків вимог щодо порядку по
гашення податкових зобов’язань здійснюється спеціально уповноважени
ми контролюючими органами. Згідно з п. 1.12 ст. 1 Закону України «Про 
порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та 
державними цільовими фондами» контролюючий орган — це державний 
орган, який у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійс
нює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування по
датків і зборів (обов’язкових платежів) та погашенням податкових зобов’я
зань чи податкового боргу. Вичерпний перелік контролюючих органів ви
значається ст. 2 цього Закону.
Відповідно до ст. 2 зазначеного Закону, контролюючими органами є:
митні органи — стосовно акцизного збору та податку на додану вар
тість (з урахуванням випадків, коли законом обов’язок з їх стягнення або 
контролю покладається на податкові органи), ввізного та вивізного мита,
інших податків і зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до законів 
справляються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметів на митну те
риторію України або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної
території України;
органи Пенсійного фонду України — стосовно збору на обов’язкове дер
жавне пенсійне страхування;
органи фондів загальнообов’язкового державного соціального страху
вання — стосовно внесків на загальнообов’язкове державне соціальне стра
хування, у межах компетенції цих органів, встановленої законом;
податкові органи — стосовно податків і зборів (обов’язкових платежів),
які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазна
чених у підпунктах 2.1.1—2.1.3 цього пункту.
Контролюючі органи мають право здійснювати перевірки своєчасності,
достовірності, повноти нарахування та сплати лише стосовно тих податків 
і зборів (обов’язкових платежів), які віднесені до їх компетенції цим пунктом.
Порядок контролю з боку митних органів за сплатою платниками по
датків податку на додану вартість та акцизного збору встановлюється спіль
ним рішенням центрального податкового органу та центрального митного 
органу.
Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасно
сті, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обо
в’язкових платежів), у тому числі за запитами правоохоронних органів.
У свою чергу, відповідно до підпункту 2.3.1. п. 2.3 ст. 2 Закону Украї
ни «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюдже

403

Розділ VI. Розгляд окремих категорій адміністративних справ

тами  та  державними  цільовими  фондами» органами, уповноваженими 
здійснювати заходи з погашення податкового боргу (органи стягнення), є
виключно податкові органи, а також державні виконавці у межах їх ком
петенції.
Порядок визначення і стягнення податкових зобов’язань, встановле
ний Законом України «Про порядок погашення зобов’язань платників по
датків перед бюджетами та державними цільовими фондами», поширюєть
ся виключно на ті податки та збори, які прямо передбачені статтями 14
та 15 Закону України «Про систему оподаткування». З огляду на це, заходи,
передбачені Законом України «Про порядок погашення зобов’язань плат
ників  податків  перед бюджетами  та  державними  цільовими  фондами»,
можуть вживатися виключно щодо сплати податків і зборів, які визначе
ні  Законом України  «Про систему оподаткування». Зазначене стосується
також і права органів державної податкової служби приймати податкові 
повідомлення-рішення про визначення податкових зобов’язань і застосу
вання штрафних санкцій із відповідних податків і зборів.
Зокрема  є необґрунтованим винесення податкових повідомлень-рі
шень про нарахування податковими органами штрафних санкцій, не пов’я
заних з оподаткуванням, наприклад за порушення суб’єктами господарю
вання вимог законів України «Про застосування реєстраторів розрахунко
вих операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про патентуван
ня деяких видів  підприємницької діяльності», «Про  ліцензування певних
видів господарської діяльності» та інших законів.
Спори, пов’язані з відповідними нарахуваннями, є поширеними у судо
вій практиці адміністративних судів. Прикладом правової позиції адміні
стративних судів у розглядуваному питанні може бути наступна справа.
Вищим адміністративним судом України  було  змінено  рішення Гос
подарського суду Закарпатської області від 14 липня 2004 р. та постано
ву Львівського апеляційного  господарського суду від 22 вересня 2004 р.
за позовом Приватного підприємця Губієвої Руслани Миколаївни до Хуст
ської ОДПІ про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення в 
частині визначення податковим повідомленням-рішенням від 27 квітня
2004 р. № 0003561730/0/492/26925001943/Г/17 суми штрафних санкцій 
в розмірі 42,50 грн за порушення законодавства про застосування реєстра
торів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг податковим зобов’язанням, в решті — залишено без змін. Зміна 
судових рішень мотивована наступним.
На час  проведення перевірки  у позивача відповідно  до вимог зако
нодавства, чинного на момент спірних правовідносин були, в наявності 
сертифікати відповідності на алкогольні вироби, які ним реалізовувалися.
З огляду на зазначене, суди дійшли обґрунтованого висновку щодо непра
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вомірності застосування відповідачем до ПП Губієвої Р. М. штрафної санк
ції за порушення, яке не передбачене ст. 17 Закону України «Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодово
го, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», оскільки наявність встанов
леного податковим органом порушення спростовується матеріалами спра
ви та встановленими у справі обставинами.
Однак у відповідача не було підстав направляти позивачу податкове 
повідомлення-рішення про сплату штрафних (фінансових) санкцій за по
рушення законодавства про застосування реєстраторів розрахункових опе
рацій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг як податкового 
зобов’язання, оскільки обов’язок підприємства зі сплати штрафних (фінан
сових) санкцій за порушення законодавства про застосування реєстрато
рів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг не може визначатися податковим повідомленням-рішенням.
Разом із тим, той  факт, що адміністративно-господарські санкції не 
можуть стягуватися шляхом винесення податкових повідомлень-рішень,
не означає необов’язковості сплати цих санкцій за наявності відповідних
порушень. Прикладом може бути наступне скасування Вищим адміністра
тивним судом України помилкового судового рішення суду апеляційної ін
станції.
Іншим прикладом судової практики може бути наступна справа. Ви
щим адміністративним судом України було скасовано постанову Харківсь
кого апеляційного  господарського суду від 18 квітня 2006 р. у справі 
№ АС‑13/404‑05 за  позовом Товариства  з обмеженою відповідальністю
«Белком» до Державної податкової інспекції у Фрунзенському районі м. Хар
кова про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення. Поста
нову Господарського суду Харківської області від 23 січня 2006 р. залише
но в силі.
Мотивами скасування постанови апеляційної інстанції визнано  на
ступне. Суд першої інстанції, встановивши, що висновки акта перевірки 
знайшли своє підтвердження, невідповідність  готівкових коштів  даним
денного звіту позивача на суму 2840,72 грн не спростовано, дійшов вір
ного висновку про правомірне застосування відповідачем штрафних санк
цій. Також вірними є висновки суду про відсутність у відповідача права 
на визначення, застосованих фінансових санкцій за порушення порядку
застосування реєстраторів розрахункових операцій, як податкового зобо
в’язання. В той самий час, висновки суду апеляційної інстанції про відсут
ність у відповідача права на прийняття рішення про визначення позива
чу штрафних санкцій за порушення вимог Закону України «Про застосу
вання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг» є помилковими.
Ще одним прикладом скасування судових рішень за аналогічних обста
вин може бути наступна справа.
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Скасовано  рішення Господарського суду Закарпатської області від
16 вересня 2005 р. та ухвалу Львівського апеляційного господарського су
ду від 13 грудня 2005 р. у справі № 7/190‑2005 за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Фортуна Плюс» до Ужгородської міжрайон
ної державної податкової інспекції Закарпатської області  та  Відділення
державного казначейства в Ужгородському районі Закарпатської області 
про повернення з бюджету коштів у розмірі 23740,00 грн. Новим рішенням
у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фортуна Плюс» відмовлено в повному обсязі.
Мотивами скасування судових рішень визнано наступне. Судами по
передніх інстанцій не прийнято до уваги фактичні обставини наявнос
ті у позивача обов’язку сплатити зазначені штрафні санкції, з урахуван
ням чинності податкового повідомлення-рішення від 13 серпня 2003 р.
№ 600/23‑01‑32270109/119, а отже, з урахуванням добровільності спла
ти штрафних санкцій у розмірі 23740,00 грн платіжним дорученням від
13 травня 2005 р. № 100, підстави для повернення позивачу зазначених
коштів відсутні. При  цьому той  факт, що стягнення штрафних санкцій 
за порушення законодавства про реєстратори розрахункових операцій не 
може здійснюватися податковими повідомленнями-рішеннями, не озна
чає необов’язковості сплати цих санкцій за наявності відповідних пору
шень.
Податковими органами подекуди виносяться податкові повідомленнярішення про нарахування суб’єктам господарювання штрафних санкцій 
за порушення порядку розрахунків у іноземній валюті. Судова практика 
розгляду такої категорії справ сформувалася з урахуванням правової при
роди штрафних санкцій, що нараховуються відповідно до Закону України 
«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».
У справі за позовом ВАТ «Чернігівське Хімволокно» до Державної подат
кової інспекції у м. Чернігові (далі — ДПІ) про визнання недійсними подат
кових повідомлень-рішень колегія суддів Судової палати в адміністратив
них справах Верховного Суду України зазначила наступне.
У преамбулі Закону України «Про порядок погашення зобов’язань плат
ників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» за
значено, що  цей  Закон є спеціальним законом з питань оподаткування,
який встановлює порядок погашення зобов’язань юридичних або фізич
них осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків 
і зборів (обов’язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних
санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими орга
нами, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення. Також він вста
новлює спеціальний порядок нарахування, оскарження нарахування, про
цедуру сплати та примусового стягнення, яка може застосовуватися лише 
щодо податків і зборів (обов’язкових платежів), сплата яких передбачена 
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законами з питань оподаткування. Тобто цей Закон не регулює питання
застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення термінів роз
рахунків при виконанні зовнішньоекономічних контрактів.
У ст. 1 цього Закону податкове зобов’язання визначене як зобов’язан
ня платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фон
дів відповідну суму коштів у порядку та в строки, визначені цим Законом
або іншими  законами  України  (п. 1.2), а  податкове  повідомлення — як 
письмове  повідомленням контролюючого органу про обов’язок  платника 
податків сплатити суму податкового зобов’язання, визначений контролю
ючим органом у випадках, передбачених цим Законом (п. 1.9).
Таким чином, податкове повідомлення-рішення як форма акта ненор
мативного характеру може застосовуватися лише щодо обов’язків зі спла
ти податків і зборів (обов’язкових платежів), вичерпний перелік яких на
ведено у статтях 14, 15 Закону «Про систему оподаткування».
У зазначених нормах пеня за порушення строків повернення валютної
виручки не визначена як податок або збір (обов’язковий платіж). Тому обо
в’язок  позивача  зі сплати  пені  за  порушення норм Закону України  «Про 
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» не належить до кате
горії податкового зобов’язання або податкового боргу.
Особливо слід зупинитися на порядку сплати страхових внесків на обо
в’язкове державне пенсійне страхування, що сплачуються до Пенсійного 
фонду України.
З 1 січня 2004 р. набрав чинності Закон України «Про загальнообов’яз
кове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058‑ІУ, який 
згідно з його преамбулою визначає принципи, засади і механізми функціо
нування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван
ня, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг
з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків 
роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а 
також встановлює, що зміна умов і норм загальнообов’язкового державно
го пенсійного страхування здійснюється виключно шляхом внесення змін
до цього Закону.
Згідно зі статтями 5, 18 зазначеного Закону він регулює відносини, що 
виникають між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пен
сійного страхування. Дія інших нормативно-правових актів може поши
рюватися на ці відносини лише у випадках, передбачених цим Законом,
або в частині, що не суперечить цьому Закону. Виключно цим Законом ви
значаються, зокрема, платники страхових внесків, їх права та обов’язки,
порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, стягнення
заборгованості за цими внесками. Страхові внески є цільовим загальнообо
в’язковим платежем, який справляється на всій території України в поряд
ку, встановленому цим Законом. Страхові внески не включаються до складу
податків, інших обов’язкових платежів, що складають систему оподатку
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вання. На ці внески не поширюється податкове законодавство. Законодав
ством не можуть встановлюватися пільги з нарахування та сплати страхо
вих внесків або звільнення від їх сплати.
Тобто відносини у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування регулюються спеціальним законодавством. Отже, стягнення
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування не може 
відбуватися в порядку, передбаченому Законом України «Про порядок по
гашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державни
ми цільовими фондами», незважаючи на те, що органи Пенсійного фонду
України включені до переліку контролюючих органів, визначених ст. 2 за
значеного Закону.
Зазначене стосується також і внесків до фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття. Показовою в 
цьому відношенні є постанова Судової палати в адміністративних справах
Верховного Суду України від 6 травня 2008 р. у справі за позовом Роздоль
ненського районного центру зайнятості до сільськогосподарського вироб
ничого кооперативу «Каркінітський» про стягнення 95698,29 грн та зустріч
ним позовом СВК «Каркінітський» до Роздольненського районного центру
зайнятості про спонукання списати безнадійний податковий борг у розмі
рі 95698,29 грн.
Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні адміні
стративними судами законів України «Про систему оподаткування», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіт
тя» та «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бю
джетами та державними цільовими фондами», колегія суддів Судової пала
ти в адміністративних справах Верховного Суду України виходила із ниж
ченаведеного.
Відповідно до преамбули Закону «Про порядок погашення зобов’язань 
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»
цей нормативно-правовий акт є спеціальним законом з питань оподатку
вання, що встановлює порядок погашення зобов’язань юридичних або фі
зичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з подат
ків і зборів (обов’язкових платежів), включаючи збір на обов’язкове дер
жавне пенсійне страхування та внески на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, врахування і сплати  пені  та  штрафних санкцій,
що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у то
му числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визна
чає процедуру оскарження дій органів стягнення.
Водночас аналіз положень  наведеного  Закону, законів  «Про систему
оподаткування», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуван
ня на випадок безробіття» не дає підстав для віднесення страхових внес
ків  на  загальнообов’язкове  державне соціальне страхування на випадок 
безробіття до податків і зборів (обов’язкових платежів).

408

Глава 9. Розгляд справ, що виникають
з податкових правовідносин

З абз. 3 ст. 1 Закону України «Про систему оподаткування» вбачаєть
ся, що ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових плате
жів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбав
ки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді 
цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для спожи
вачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встанов
люватись або змінюватись іншими законами України, крім законів про опо
даткування.
У статтях 5, 14 зазначеного Закону наведено вичерпний перелік подат
ків і зборів (обов’язкових платежів). Податки і збори (обов’язкові платежі),
справляння яких ним не передбачено, крім визначених Законом України 
«Про джерела фінансування дорожнього господарства України», сплаті не 
підлягають.
Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників подат
ків перед бюджетами та державними цільовими фондами» є спеціальним
законом з питань оподаткування.
Проте відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про загальнообов’язко
ве державне соціальне страхування на випадок безробіття» (який набрав 
чинності з 1 січня 2001 р.) законодавство про страхування на випадок без
робіття складається з Основ законодавства України про загальнообов’язко
ве  державне соціальне страхування, цього  Закону, Закону України  «Про 
зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. № 803‑ХІІ та інших норматив
но-правових актів, що регулюють відносини у сфері страхування на випа
док безробіття, а також міжнародних договорів України, згоду на обов’яз
ковість яких надано Верховною Радою України.
Таким чином, відносини у сфері соціального страхування на випадок 
безробіття регулюються спеціальним законодавством.
Аналізуючи законодавство у зазначеній сфері не можна погодитися
з висновком про  те, що страхові внески  належать  до  податків і  зборів 
(обов’язкових платежів) у розумінні Закону «Про загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування на випадок безробіття». Крім цього, страхо
ві внески  не  можуть  бути  податковим боргом (зобов’язанням), оскільки 
відповідно до п. 1.3 ст. 1 Закону України «Про порядок погашення зобо
в’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими 
фондами» податковий борг (недоїмка) — це податкове зобов’язання (з ура
хуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене плат
ником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому поряд
ку, але не сплачене в установлений строк, а також пеня, нарахована на 
суму такого податкового зобов’язання. У свою чергу, п. 1.2 ст. 1 цього За
кону визначає податкове зобов’язання як зобов’язання платника подат
ків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну су
му коштів  у порядку та строки, визначені  цим або іншими  законами 
України.
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Закон України «Про порядок погашень зобов’язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими фондами» не може розширю
вати перелік податків і зборів (обов’язкових платежів) або поширювати по
рядок погашення зобов’язань платників податків на платежі, не включені 
до системи оподаткування.
Органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страху
вання щодо внесків на такий вид страхування є контролюючими органа
ми у межах компетенції цих органів, встановленої законом.
Статтею 8 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне стра
хування на випадок безробіття» встановлено, що Фонд загальнообов’язко
вого державного соціального страхування України на випадок безробіття
є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самовряд
ною організацією, і кошти фонду не включаються до складу Державного 
бюджету України.
Згідно з частинами 2, 3 ст. 2 Закону «Про систему оподаткування» дер
жавні цільові фонди — це фонди, які створюються відповідно до законів 
України і формуються за рахунок визначених цими законами податків і 
зборів (обов’язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм влас
ності та фізичних осіб. Державні цільові фонди включаються до Держав
ного  бюджету України, крім Фонду гарантування вкладів  фізичних осіб,
Пенсійного фонду України.
З наведеного вбачається, що Фонд загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття є недержавним ці
льовим фондом, а цільовим централізованим страховим, кошти якого не 
включаються до Державного бюджету України.
Таким чином, не можна вважати зобов’язання зі страхових внесків по
датковим боргом, на який поширюється дія Закону України «Про порядок 
погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та держав
ними цільовими фондами».
Включення цим Законом органів фондів загальнообов’язкового держав
ного соціального страхування до  переліку контролюючих органів  не  змі
нює статусу внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван
ня на випадок безробіття, у зв’язку з чим вони не можуть вважатися по
датком чи  збором у розумінні  законів  України  про оподаткування і  не 
можуть стягуватися в іншому порядку, ніж це передбачено Законом Украї
ни «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття».
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про державну податкову службу
в Україні», Державна податкова адміністрація України, державні податко
ві адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі, державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Киє
ва  та  Севастополя), районах у містах, міжрайонні  та об’єднані  державні 
податкові інспекції є органами виконавчої влади.
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Виходячи  з аналізу ст. 10 Закону України  «Про  державну податкову
службу в Україні» органи державної податкової служби здійснюють на
ступні функції:
• контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі,
валютні операції, порядку розрахунків зі споживачами з використанням
електронних контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем і товар
но-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахун
ків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв 
про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та ліцен
зій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів під
приємницької діяльності;
• контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і се
лищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від плат
ників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бю
джету;
• облік платників податків, інших платежів;
• виявлення і ведення обліку надходжень  податків, інших платежів;
• видання у випадках, передбачених законом, нормативно-правових
актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
• затвердження форм податкових розрахунків, звітів, декларацій  та 
інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших
платежів, декларацій  про валютні  цінності, зразок картки  фізичної осо
би—платника податків та інших обов’язкових платежів, форму повідом
лення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними осо
бами—суб’єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а та
кож форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової
служби;
• роз’яснення через засоби масової інформації порядку застосування
законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші пла
тежі та організація виконання цієї роботи органами державної податкової
служби;
• організація роботи зі створення інформаційної системи автоматизо
ваних робочих місць  та інших засобів автоматизації та комп’ютеризації
робіт органів державної податкової служби;
• розроблення основних напрямів, форм і методів проведення переві
рок додержання податкового та валютного законодавства;
• при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяль
ність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направлення ма
теріалів з цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з орга
нізованою злочинністю;
• передання відповідним правоохоронним органам матеріалів за фак
тами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, як
що їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
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• подання Міністерству фінансів  України  та  Головному управлінню
Державного казначейства України звіту про надходження податків, інших
платежів;
• внесення пропозицій та розроблення проектів міжнародних догово
рів стосовно оподаткування, в межах, визначених законодавством;
• надання фізичним особам—платникам податків та інших обов’язко
вих платежів ідентифікаційних номерів і надсилання до державної подат
кової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отри
мання нею доходів чи за місцезнаходженням об’єкта оподаткування картки 
з ідентифікаційним номером та ведення Єдиного банку даних про платни
ків податків—юридичних осіб;
• прогнозування, аналіз надходження податків, інших платежів, джере
ла податкових надходжень, вивчення впливу макроекономічних показників 
і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів,
розроблення пропозицій щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;
• забезпечення виготовлення марок акцизного  збору, їх зберігання,
продаж та організація роботи, пов’язаної зі здійсненням контролю за на
явністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пач
ках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберіган
ня і реалізації; внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдос
коналення податкового законодавства;
•  організація у межах своїх повноважень роботи щодо забезпечення
охорони державної таємниці в органах державної податкової служби.
Отже, органи державної податкової служби є суб’єктами владних пов
новажень, які  у правовідносинах, пов’язаних зі  здійсненням зазначених
функцій, реалізують надані їм владні управлінські функції, а тому спори 
за участі цих органів є публічно-правовими і належать до юрисдикції адмі
ністративних судів.
На сучасному етапі податкове законодавство України містить велику
кількість законодавчих актів, при застосуванні яких виникають спори. Як 
свідчить судова практика, дедалі частіше з’являються справи, які розгля
даються судовими органами за участю суб’єктів владних повноважень, у
тому числі й органів державної податкової служби. Аналіз практики вирі
шення спорів та перегляду в касаційному порядку судових рішень щодо 
сплати податків та обов’язкових платежів суб’єктами підприємницької ді
яльності свідчить, що основними категоріями справ стосовно вирішення
спорів щодо сплати податків та обов’язкових платежів є справи:
• про стягнення заборгованості із суб’єктів підприємницької діяльнос
ті зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів (найчастіше — спра
ви про сплату податку на прибуток підприємств та справи про стягнення
до бюджету або відшкодування ПДВ);
• про стягнення штрафних санкцій за порушення податкового законо
давства;
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• про застосування податкової застави, адміністративного арешту ак
тивів платника податків та стягнення бюджетної заборгованості за раху
нок таких активів;
• про  застосування законодавства  про спрощену систему оподатку
вання;
• про визнання недійсними, нечинними, протиправними тощо актів 
податкових органів;
• про стягнення в дохід держави коштів, отриманих без установлених
законом підстав;
• про скасування державної реєстрації або  припинення юридичних
осіб та  припинення підприємницької діяльності  фізичними особами—
підприємцями;
• про визнання недійсними угод та інші справи.
Предметом розгляду в цих справах є як матеріально-правові, так і про
цесуально-правові податкові відносини.
У тих випадках, коли предметом спору є індивідуальний акт, дія або 
бездіяльність позовною вимогою за правилами Кодексу адміністративного 
судочинства України має бути визнання такого акта, дії чи бездіяльності 
протиправними (недійсними, незаконними, неправомірними, скасування
такого акта), а в разі оскарження нормативно-правового акта — визнан
ня його нечинним.
Іноді в судовій практиці виникають ситуації, коли вимоги, що стосу
ються індивідуального акта, помилково формулюються заявниками як ви
моги про визнання такого акта нечинним.
Водночас ця обставина сама по собі здебільшого не визнавалася судо
вою практикою як підстава для скасування вірних по суті судових рішень.
Натомість судові  рішення переважно  змінювалися відповідно  до ст. 225
КАС України.
Прикладом зміни судових рішень за наведеної причини може бути на
ступна справа.
Змінено постанову Господарського суду Івано-Франківської області від
11 січня 2006 р. у справі № А‑18/246 за позовом Відкритого акціонерного 
товариства «Прикарпаттютюн» до Державної податкової інспекції у Снятин
ському районі Івано-Франківської області про визнання податкових вимог і 
рішень нечинними. Викладено її резолютивну частину в наступній редакції:
«Позов задовольнити.
1. Зобов’язати Державну податкову інспекцію у Снятинському районі 
відобразити  у особовому рахунку Відкритого акціонерного  товариства 
«Прикарпаттютюн» 57000 грн фактично сплаченого  податку на  додану
вартість  платіжними  дорученнями  № 65, 66 від 26.06.2001 р., № 73 від
05.07.2001 р. та № 75 від 12.07.2001 р.
2. Визнати  протиправними  податкові вимоги  Державної податкової
інспекції у Снятинському районі від 04.10.2004 р. № 1/321 про наявність у
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Відкритого акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» податкового боргу
з податку на додану вартість та другої податкової вимоги від 10.11.2004 р.
№ 2/381 про податковий борг.
3. Визнати протиправним рішення Державної податкової інспекції у
Снятинському районі від 04.12.2004 р. № 32 про стягнення коштів та про
даж інших активів платника податків в рахунок погашення його податко
вого боргу.
4. Визнати протиправним рішення Державної податкової інспекції у
Снятинському районі від 21.10.2005 р. про самостійне визначення складу
активів Відкритого акціонерного товариства «Прикарпаттютюн», що під
лягають продажу».
Мотивами зміни постанови апеляційної інстанції визнано наступне.
Місцевим та апеляційним господарським судом було правомірно зроб
лено висновок про те, що з урахуванням фактичної сплати позивачем по
датку на додану вартість підстави для направлення позивачу податкових
вимог та подальше вжиття заходів щодо стягнення податкового боргу за 
рахунок активів платника податків у податкового органу були відсутні.
Крім того, були визнані обґрунтованими висновки суду апеляційної ін
станції про те, що, пред’явивши на стадії ліквідації грошові вимоги як кре
дитор до  Акціонерного комерційного агропромислового  банку «Україна»,
орган державної податкової служби у такий спосіб підтвердив виконання
позивачем своїх зобов’язань перед державою.
Але при цьому суд касаційної інстанції звернув увагу на те, що відпо
відно до п. 1 ч. 2 ст. 162 КАС України у разі задоволення адміністративно
го позову суд може прийняти постанову про: визнання протиправним рі
шення суб’єкта владних повноважень чи окремих його  положень  дій чи 
бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих
його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його по
ложень із зазначенням способу його здійснення.
Зі змісту даної норми вбачається, що встановлені способи захисту по
рушенного права носять обмежений характер і не можуть бути застосова
ні  при виникненні  будь-якого спору в сфері  публічних правовідносин.
Так, вимога про визнання нечинним акта може стосуватися лише норма
тивно-правового акта, а про визнання протиправним — індивідуального 
акта.
Таким чином, у тих випадках, коли предметом спору є індивідуальний 
акт, дія або бездіяльність позовною вимогою за правилами КАС має бути 
визнання такого акта, дії чи бездіяльності протиправним, а в разі оскар
ження нормативно-правового акта — визнання його нечинним.
Відповідно до ст. 225 Кодексу адміністративного судочинства України 
суд касаційної інстанції має право змінити судове рішення, якщо у справі 
немає необхідності досліджувати нові докази або встановлювати обстави
ни, а судове рішення, яке змінюється, є помилковим.
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Отже, враховуючи приписи ст. 225 КАС України, а також те, що судом
першої інстанції було помилково визначено спосіб захисту порушеного пра
ва, а саме, визнання нечинними податкових вимог та рішень, які мають 
індивідуальний характер, суд касаційної інстанції знайшов підстави для
зміни резолютивної частини постанови Господарського суду Івано-Фран
ківської області від 11 січня 2006 р.

Процедурні особливості розгляду справ
з податкових правовідносин
Статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові 
основи  діяльності визначені  Законом України  «Про  державну податкову
службу в Україні» від 4 грудня 1990 р. № 509‑ХІІ, викладеного в новій ре
дакції Законом України від 24 грудня 1993 р. № 3813‑ХІІ (з наступними 
змінами і доповненнями) (далі — Закон № 3813‑ХІІ).
Згідно зі ст. 1 цього Закону до системи органів державної податкової
служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні по
даткові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Киє
ві  та  Севастополі, державні  податкові інспекції в  районах, містах (крім
міст Києва та Севастополя), районах у містах.
У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні 
спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (по
даткова міліція).
Державна податкова адміністрація України залежно від кількості плат
ників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на 
два і більше районів), об’єднані (на місто і район) державні податкові ін
спекції.
Структура  Державної податкової адміністрації України  (далі  — ДПА
України) затверджується Кабінетом Міністрів України.
Визначаючи порядок підпорядкованості органів державної податкової
служби та їх взаємодії з іншими органами, ст. 4 цього Закону закріплює
статус  ДПА України  як  центрального органу виконавчої влади  (ч. 1 цієї
статті), а відтак визначає місце органів державної податкової служби в си
стемі державних органів як органів виконавчої влади.
Відповідно до ст. 2 Закону № 3813‑ХІІ завданнями органів державної
податкової служби є: здійснення контролю за додержанням податкового 
законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати 
до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових
платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством;
внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення подат
кового законодавства; прийняття у випадках, передбачених законом, нор
мативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткуван
ня; формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб—платників 
податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про плат
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ників податків—юридичних осіб; роз’яснення законодавства з питань опо
даткування серед платників податків; запобігання злочинам та іншим пра
вопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, та 
їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про 
адміністративні правопорушення.
Виконання покладених завдань та функцій органи державної подат
кової служби  здійснюють  у процесі  реалізації повноважень, визначених
ст. 11 Закону № 3813‑ХІІ, що, в свою чергу, проявляється через прийнят
тя рішень.
Статтею 14 цього  Закону передбачено, що  рішення, дії або  бездіяль
ність органів  державної податкової служби  та  їх посадових осіб можуть 
бути оскаржені у встановленому законом порядку.
Поряд з адміністративним порядком оскарження рішень, дій чи безді
яльності органів державної податкової служби та їх посадових осіб до ви
щестоящого органу відповідно до системи цих органів зацікавлена особа 
вправі оскаржити такі рішення, дії чи бездіяльність до адміністративного 
суду, що випливає з положень п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС України.
Закон № 3813‑ХІІ так само, як і інші закони, не дає визначення рішен
ня органу державної податкової служби, не встановлює вимог, яким воно 
повинно відповідати, та перелік видів таких рішень, а тому таким рішен
ням є будь-який нормативно-правовий акт чи правовий акт індивідуаль
ної дії, викладений у формі офіційного письмового документа, прийнятий 
від імені органу державної податкової служби уповноваженою посадовою
особою цього органу та породжує юридичні наслідки для необмеженого чи 
визначеного цим актом кола осіб у вигляді наділених, змінених чи припи
нених прав або обов’язків.
За усталеними в теорії права підходами до класифікації актів норма
тивно-правовий акт — виданий суб’єктом владних повноважень  доку
мент, який встановлює, змінює чи припиняє дію обов’язкових правил по
ведінки, обмежених в часі, просторі та за колом осіб, та призначений для
неодноразового застосування. Правовий акт індивідуальної дії — виданий 
суб’єктом владних повноважень документ, прийнятий з метою реалізації
положень  нормативно-правового акта  (актів) щодо конкретної життєвої
ситуації, не містить загальнообов’язкових правил поведінки та стосується
прав і обов’язків чітко визначеного суб’єкта (суб’єктів), якому він адресо
ваний.
Різновидами рішень органів державної податкової служби, якими опо
середковується здійснення вказаними органами покладеної на них зако
ном функції контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нараху
вання та сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), є податкові по
відомлення-рішення, податкові повідомлення та податкові вимоги.
Згідно з пунктами 1.9 та 1.10 ст. 1 Закону України «Про порядок пога
шення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними ці
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льовими фондами» від 21 грудня 2000 р. № 2181‑ІІІ (далі — Закон № 2181‑ІІІ)
податкове повідомлення — письмове повідомлення контролюючого органу
про обов’язок платника податків сплатити суму податкового зобов’язання,
визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Законом,
а податкова вимога — письмова вимога податкового органу до платника 
податків погасити суму податкового боргу.
Якщо податкове повідомлення може бути направлене (прийняте) будьяким контролюючим органом, вказаним у ст. 2 цього Закону, а саме: подат
ковим органом, митним органом, органом Пенсійного фонду України, орга
нами  фондів  загальнообов’язкового соціального страхування — стосовно 
визначених цією статтею сфер реалізації цими органами своїх повнова
жень, то податкова вимога є рішенням лише податкового органу як органу
стягнення податкового боргу з усіх податків, зборів (обов’язкових платежів),
встановлених Законом України  «Про систему оподаткування», незалежно 
від того, яким із контролюючих органів було здійснено донарахування су
ми податкового зобов’язання, а також за самостійно узгодженими платни
ками податків сумами податкових зобов’язань у податкових деклараціях.
Підстави надсилання платнику податків податкового повідомлення та 
податкових вимог, а також підстави визнання цих актів відкликаними та 
вимоги щодо їх змісту встановлені ст. 6 Закону № 2181‑ІІІ.
Так, у разі коли сума податкового зобов’язання розраховується конт
ролюючим органом відповідно  до ст. 4 цього  Закону, такий контролю
ючий орган надсилає платнику податків податкове повідомлення, в якому
зазначаються підстава для такого нарахування, посилання на норму по
даткового закону, відповідно до якої був зроблений розрахунок або пере
рахунок  податкових зобов’язань, сума  податку чи  збору (обов’язкового 
платежу), належного до сплати та штрафних санкцій за їх наявності, гра
ничні строки їх погашення, а також попередження про наслідки їх неспла
ти в  установлений строк  та  граничні строки, передбачені  законом для
оскарження нарахованого податкового зобов’язання (штрафних санкцій 
за їх наявності).
З метою забезпечення впровадження, зокрема, ст. 6 Закону № 2181‑ІІІ,
Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 
у сфері  торгівлі, громадського  харчування та  послуг», законів  з питань 
зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, відповід
но до яких органам державної податкової служби України надане право 
застосовувати  штрафні  (фінансові) санкції, наказом ДПА України від
21 червня 2001 р. № 253, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
6 липня 2001 р. за № 567/5758, затверджений Порядок направлення орга
нами державної податкової служби України податкових повідомлень плат
никам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санк
цій, який діє в редакції наказу ДПА України від 10 серпня 2005 р. № 328
(далі — Порядок).
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У пунктах 2.5 та 2.6 Порядку розкривається поняття податкового по
відомлення-рішення як однієї з форм податкового повідомлення та визна
чено, що податкове повідомлення-рішення — рішення керівника податко
вого органу (його заступника) щодо виявленого перевищення (заниження)
бюджетного відшкодування або відмови у наданні бюджетного відшкоду
вання, а також обов’язку платника податків: сплатити нараховану або до
нараховану суму податкового  зобов’язання; сплатити суми  застосованих
штрафних (фінансових) санкцій (у тому числі пеню за порушення у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності) за порушення податкового законодавства 
та інших нормативно-правових актів, що  приймаються за  результатами 
перевірок  платника  податків  (у тому числі камеральних); сплатити суми 
штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати узгодженого 
податкового  зобов’язання або  штраф за самостійне відчуження активів,
які перебувають у податковій заставі та потребують обов’язкової поперед
ньої згоди податкового органу на таке відчуження.
Податковий орган здійснює розрахунок суми податкового зобов’язан
ня (визначає суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість)
та складає податкове  повідомлення-рішення у таких випадках: а) якщо 
платник  податків  не  подає у встановлені строки  податкову декларацію;
б) якщо  дані  документальних перевірок  результатів  діяльності  платника 
податків свідчать про заниження суми його податкових зобов’язань, заяв
лених у податкових деклараціях; в) якщо податковий орган унаслідок про
ведення камеральної перевірки виявляє арифметичні або  методологічні 
помилки в поданій платником податків податковій декларації, які призве
ли до заниження суми податкового зобов’язання. Камеральною вважається
перевірка, яка проводиться контролюючим органом виключно на підставі 
даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь-яких
інших видів перевірок платників податків; г) якщо за наслідками перевір
ки податковий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкоду
вання податку на додану вартість сумі, заявленій у податковій декларації;
д) в інших випадках, коли здійснення такого розрахунку передбачене чин
ним законодавством.
Таким чином, податкове повідомлення-рішення направляється подат
ковим органом при реалізації повноваження щодо самостійного визначен
ня суми податкового зобов’язання платника податків у випадках, перед
бачених підпунктами  «а», «б» та  «в» підпункту 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону
№ 2181‑ІІІ, тобто в разі неподання платником податків у встановлені зако
ном строки податкової декларації або в разі донарахування (зменшення)
суми податкового зобов’язання платника податків за наслідками докумен
тальної чи камеральної перевірки.
У випадку коли згідно з законами з питань оподаткування податковий 
орган є особою, відповідальною за нарахування окремого податку та збо
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ру (обов’язкового  платежу), платнику податків  направляється податкове 
повідомлення (підпункт «г» підпункту 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону № 2181‑ІІІ).
Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України «Про плату за землю»
податкове  зобов’язання із земельного  податку громадянам визначається
податковим органом.
Відповідно до вказаних підстав прийняття податкового повідомленнярішення додатками 1—7 до Порядку затверджені форми податкового по
відомлення (форма  «Ф») та  податкових повідомлень-рішень  (форми  «Р»,
«Ш», «З», «В1», «В2», «В3»), зокрема форма «Р» щодо визначення суми подат
кового зобов’зання (з урахуванням штрафних санкцій) за наслідками до
кументальних або камеральних перевірок.
Згідно з п. 2 Порядку податкове повідомлення (форма «Ф») складаєть
ся, якщо відповідно до закону податковий орган самостійно визначає по
даткове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із
порушенням податкового законодавства. З усіх інших наведених підстав 
складається податкове повідомлення-рішення.
Пунктом 11 ст. 11 Закону № 3813‑ХІІ передбачено повноваження ор
ганів державної податкової служби застосовувати до платників податків 
фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільо
вих фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та розмірах, встанов
лених законами України.
Фінансові (штрафні) санкції, на застосування яких уповноважені орга
ни державної податкової служби, можна розділити на санкції за порушен
ня податкового зобов’язання та санкції за порушення інших, не з питань 
оподаткування законів. Нормативно таке розмежування закріплене в По
рядку та Інструкції про порядок застосування та стягнення штрафних (фі
нансових) санкцій органами державної податкової служби, затвердженої
наказом ДПА України від 17 березня 2001 р. № 110, зареєстрованої в Мі
ністерстві юстиції України 23 березня 2001 р. за № 268/5459, із змінами 
і доповненнями (далі — Інструкція). Щодо перших, то сума таких санкцій 
є сумою податкового зобов’язання і стосовно них приймається податкове 
повідомлення-рішення за формами «Р», «Ш», «З» або «В1» залежно від під
став застосування фінансових (штрафних) санкцій.
Що ж  до санкцій  за  порушення законів, які  не  є законами  з питань 
оподаткування, то стосовно них податковим органом приймається рішен
ня про застосування штрафних (фінансових) санкцій, яке складається за 
формою згідно з додатком 8 до Порядку (форма «С»).
Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій — це  рі
шення керівника податкового органу (його заступника) щодо виявлено
го порушення (крім порушення правил оподаткування), яке приймається
відповідно до законодавчих актів, якими надане право податковим орга
нам застосовувати штрафні (фінансові) санкції (п. 2.7 Порядку та п. 2.6 Ін
струкції).
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Розміри таких штрафних (фінансових) санкцій встановлені відповід
ними законодавчими актами.
Повноваження органів  державної податкової служби  на  застосування
штрафних (фінансових) санкцій за порушення, які не охоплюються сферою
оподаткування, передбачені, зокрема, статтями 15, 25 Закону України «Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громад
ського харчування та послуг», статтями 15, 17 Закону України «Про держав
не регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодово
го, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 12 ч. 1 ст. 11 Закону Украї
ни  «Про  державну податкову службу в  Україні», ст. 16 Декрету Кабінету
Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контро
лю». Такими санкціями є й пеня за порушення термінів розрахунків у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, повноваження податкових органів на на
рахування якої суб’єктам підприємницької діяльності передбачено ст. 4 За
кону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».
Штрафні (фінансові) санкції, встановлені законодавчими актами не з
питань оподаткування, за своєю суттю є адміністративно-господарськи
ми санкціями, які  за визначенням ч. 1 ст. 238 Господарського кодексу
України (ГК України) можуть бути застосовані до суб’єктів господарюван
ня уповноваженими органами державної влади або органами місцевого 
самоврядування за порушення встановлених законодавчими актами пра
вил здійснення господарської діяльності як заходи організаційно-правово
го або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення
суб’єкта господарювання та ліквідації його наслідків. З огляду на це такі 
санкції органами державної податкової служби можуть застосовуватись 
до суб’єктів  господарювання протягом строків, визначених ст. 250 ГК
України для застосування адміністративно-господарських санкцій, тобто 
протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як че
рез рік з дня порушення цим суб’єктом встановлених законодавчими акта
ми правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбаче
них законом.
Невідповідність рішення органу державної податкової служби про за
стосування такого роду штрафних (фінансових) санкцій вимогам ст. 250
ГК України є підставою для визнання цього рішення нечинним. Так, саме 
з таких підстав нечинності податкового повідомлення-рішення Мелітополь
ської ОДПІ від 4 червня 2004 р. про застосування до закритого акціонер
ного  товариства  «Гефест» фінансових санкцій, передбачених п. 1 ст. 17
Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», виходив Вищий адмі
ністративний суд України в ухвалі від 2 листопада 2006 р., постановленій 
у справі № 3/16 господарського суду Запорізької області з огляду на вста
новлені обставини справи щодо вчинення ЗАТ «Гефест» порушення вимог
п. 1 ст. 3 зазначеного Закону (відпуск пального покупцям без застосування
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реєстраторів розрахункових операцій) впродовж періоду з 1 липня 2002 р.
по 25 березня 2003 р.
Який правовий наслідок прийняття податковим органом рішення з по
рушенням вимог нормативно-правових актів щодо виду, форми чи змісту
рішення? Наприклад, податковими органами  направляються суб’єктам
підприємницької діяльності податкові повідомлення-рішення за формою
«Р» щодо сум пені, нарахованої за порушення строків розрахунків у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, встановлених статями  1 та  2 Закону
України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон
ституцією та законами України.
Статями 14 та 15 Закону України «Про систему оподаткування» вста
новлено вичерпний перелік загальнодержавних та місцевих податків і збо
рів (обов’язкових платежів), зобов’язання щодо сплати яких і тільки є по
датковим зобов’язанням.
Невідповідність зазначеному Закону визначення платежу, який не пе
редбачений цим Законом у системі податків і зборів (обов’язкових плате
жів), сумою податкового зобов’язання є підставою для визнання нечинним
податкового повідомлення-рішення в частині такого визначення нарахо
ваної до сплати суми неподаткових платежів, що визнається усталеною віт
чизняною судовою практикою.
Згідно з ч. 4 ст. 9 КАС України у разі невідповідності нормативно-пра
вового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору,
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або іншо
му правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридич
ну силу.
У зв’язку з цим не підлягає застосуванню п. 2.2 Порядку, за яким по
даткове зобов’язання — зобов’язання платника податків сплатити до бю
джетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів (податків,
зборів, обов’язкових платежів, неподаткових доходів, контроль за виконан
ням яких відповідно до законодавчих актів покладено на податкові орга
ни, штрафних (фінансових) санкцій, у тому числі пені за порушення тер
мінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності) у порядку та 
в строки, визначені Законом № 2181‑ІІІ та іншими законами України, оскіль
ки він не відповідає Закону «Про систему оподаткування».
Одним із завдань органів  державної податкової служби в  Україні  є
роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників подат
ків. На виконання цього  завдання податкові органи  надають  податкові 
роз’яснення.
Податкове роз’яснення — це оприлюднення офіційного розуміння окре
мих положень податкового законодавства контролюючими органами у
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межах їх компетенції, яке використовується при обгрунтуванні їх рішень
під час проведення апеляційних процедур. Як передбачено підпунктом «г»
підпункту 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону № 2181‑ІІІ, податковим роз’ясненням
вважаються будь-які відповіді контролюючого органу на запити зацікав
лених осіб. Імперативне визначення підстав  для надання податкового 
роз’яснення в законі відсутнє.
Законом встановлений  пріоритет податкового  роз’яснення, надано
го контролюючим органом вищого  рівня, над податковим роз’ясненням
підпорядкованих йому контролюючих органів, а  центрального  податко
вого органу, тобто ДПА України, — над податковими роз’ясненнями, ви
даними іншими контролюючими органами, вказаними в ст. 2 Закону
№ 2181‑ІІІ.
Центральний (керівний) орган контролюючого органу проводить періо
дичне узагальнення питань щодо застосування законодавства, яким вре
гульований порядок сплати податків, зборів, (обов’язкових платежів), що 
стосуються значної кількості платників податків або значної суми подат
кових зобов’язань, та затверджує узагальнюючі податкові роз’яснення, які 
підлягають оприлюдненню.
Вимоги щодо порядку надання податкових роз’яснень та вимоги, яким
повинно відповідати податкове роз’яснення, встановлені Порядком надан
ня податкових роз’яснень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2001 р. № 494. Зокрема роз’яснення на запит плат
ників податків повинно надаватися у терміни, визначені законом для на
дання відповіді на звернення громадян до органів державної влади, та є
чинним протягом терміну дії відповідної норми  законодавства  з питань 
оподаткування.
Згідно з підпунктом «г» підпункту 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону № 2181‑ІІІ
податкове роз’яснення не має сили нормативно-правового акта. Воно не 
має пріоритету над іншими доказами чи експертними оцінками у разі ви
никнення спору щодо правомірності дій платника податків у сфері сплати 
податків. Разом із тим, платник податків, який діяв відповідно до нада
ного йому податкового роз’яснення (за відсутності податкових роз’яснень 
з цього  питання, що  мають  пріоритет) або  узагальнюючого  податкового 
роз’яснення, не може бути притягнутий до відповідальності тільки на під
ставі того, що у подальшому таке податкове роз’яснення чи узагальнююче 
податкове роз’яснення було змінено або скасовано, чи надано нове подат
кове роз’яснення такому платнику податків або узагальнююче податкове 
роз’яснення, що суперечить попередньому, яке не було скасоване (відкли
кане) (підпункт «д» підпункту 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону № 2181‑ІІІ).
Підпунктом «і» цієї статті передбачено право платників податків оскар
жити  до суду рішення центрального  (керівного) органу контролюючого 
органу або органу стягнення, яким є податковий орган, щодо видання ін
струкцій чи податкових роз’яснень (у тому числі форм обов’язкової подат
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кової звітності) з підстав їх суперечності нормам або змісту відповідного 
податку, збору (обов’язкового платежу).
Це, однак, не означає, що оскарженню в судовому порядку підлягає
будь-яке податкове роз’яснення. Необхідною ознакою податкового роз’яс
нення як предмета оспорювання в судовому порядку є його відповідність 
визначенню рішення органу владних повноважень, зокрема породження
юридичних наслідків  для визначеного або  невизначеного кола суб’єктів.
Така ознака характерна тільки для узагальнюючих податкових роз’яснень.
У системі податкових органів узагальнюючі податкові роз’яснення нада
ються ДПА України та затверджуються її наказом (пункт 1.8 Порядку на
дання роз’яснень окремих положень податкового законодавства, затвер
дженого наказом ДПА України від 12 квітня 2003 р. № 176, зареєстрова
ного в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2003 р. за № 326/7647).
Скасовуючи судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій про 
відмову в задоволенні позову відкритого акціонерного товариства «Луган
ське енергетичне об’єднання» до Спеціалізованої державної податкової ін
спекції по роботі з великими платниками податків в м. Луганську (СДПІ)
про визнання недійсним податкового роз’яснення та закриваючи прова
дження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 157 КАС України, судова колегія
Вищого адміністративного суду України зазначила, що відповідь СДПІ на 
запит платника податків щодо застосування податкового законодавства 
не має юридичного характеру, оскільки безпосередньо не стосується прав 
і обов’язків платника податків, не містить обов’язкового для нього припи
су, а відтак не є правовим актом індивідуальної дії та не може бути оскар
женою до адміністративного суду. Кваліфікуючою ознакою змісту адмі
ністративного позову відповідно до положень частин 3 та 4 ст. 105 КАС
України є юридична значимість для особи, на захист прав, свобод та інте
ресів якої подано адміністративний позов, рішення, дії чи бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень, тобто безпосередня залежність виникнен
ня, зміни чи припинення прав та обов’язків цієї особи від такого рішення,
дії чи бездіяльності (справа № 32/176 Господарського суду Луганської об
ласті за 2006 р.).
У разі незгоди платника податків із сумою податкового зобов’язання,
визначеного податковим органом згідно з прийнятим податковим повідом
ленням (податковим повідомленням-рішенням), він вправі оскаржити по
даткове повідомлення в адміністративному порядку або до суду. При цьому
адміністративний порядок оскарження не виключає оскарження податко
вого повідомлення до суду і, навпаки, в разі звернення платника податків 
з відповідним позовом до суду процедура адміністративного оскарження
згідно з п. 5.2.5 ст. 5 Закону № 2181‑ІІІ не здійснюється.
Процедура адміністративного оскарження податкового повідомлення
визначена підпунктом 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону № 2181‑ІІІ та передбачає
звернення платника податків зі скаргою до податкового органу, який прий
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няв податкове повідомлення, протягом десяти календарних днів з дня його 
отримання. Ця процедура поширюється також на оскарження будь-якого 
іншого рішення податкового органу, прийнятого з питань податкового за
конодавства.
Скарга вважається розглянутою, якщо протягом двадцяти календар
них днів з дня її отримання податковим органом прийнято та надіслано 
платнику податків вмотивоване рішення щодо результатів розгляду. Цей 
строк, однак, може бути продовжений рішенням керівника податкового 
органу чи його заступника, але не більше, ніж до шістдесяти календарних
днів, про що платник податків повідомляється письмово в межах двадця
тиденного строку з дня її отримання податковим органом.
Процедура адміністративного оскарження може бути продовжена шля
хом звернення платника податків у десятиденний строк з дня отримання
рішення про результати розгляду скарги до вищого в порядку підпорядко
ваності податкового органу.
Якщо відповідно до закону податковий орган самостійно визначає по
даткове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із
порушенням податкового законодавства, строк на адміністративне оскар
ження його рішень становить тридцять календарних днів від дня отримання
податкового повідомлення або відповіді на скаргу (абз. 7 підпункту 5.2.2
п. 5.2 ст. 5 Закону № 2181‑ІІІ).
У разі коли вищевказані строки закінчуються у вихідний чи святковий 
день, останнім їх днем вважається перший наступний робочий день.
Відповідно до абз. 5 підпункту 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону № 2181‑ІІІ, як
що вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається
платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом стро
ку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його 
заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь 
платника податків із дня, наступного за останнім днем зазначених строків.
Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника по
датків, якщо рішення керівника контролюючого органу (або його заступ
ника) про продовження строків її розгляду не було надіслане платнику по
датків до закінчення двадцятиденного строку, встановленого абз. 1 цього 
підпункту для розгляду скарги.
У таких випадках платник податку вважається вільним від обов’язку
сплатити визначену в податковому повідомленні суму податкового зобов’я
зання, а саме податкове повідомлення може бути скасоване адміністратив
ним судом за позовом зацікавленої особи.
З отриманням платником податків рішення ДПА України за його скар
гою процедура адміністративного оскарження визнається закінченою,
але рішення може бути оскаржене до суду. Процедура адміністративного 
оскарження, крім того, закінчується останнім днем строку для подання
повторної скарги до податкового органу вищого рівня, якщо така скарга 
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не була подана, а також днем отримання платником податків рішення по
даткового органу про повне задоволення скарги.
Правовим наслідком оскарження податкового повідомлення в адмініс
тративному порядку є те, що з таким оскарженням розпочинається апеля
ційне узгодження суми податкового зобов’язання. Це означає, що зобов’я
зання платника податку сплатити донараховану згідно з податковим по
відомленням суму податку чи суму накладених штрафних (фінансових)
санкцій, зупиняється; податкове зобов’язання є неузгодженим, а податко
ві вимоги на суму такого зобов’язання не надсилаються.
Такий же правовий наслідок настає і в разі звернення платника подат
ків до адміністративного суду з позовом про скасування податкового по
відомлення. Строк звернення до суду з таким позовом встановлений ч. 2
ст. 99 КАС України.
Із закінченням процедури адміністративного оскарження, а в разі оскар
ження в судовому порядку — з розглядом адміністративним судом справи 
по суті та прийняття відповідного рішення податкове зобов’язання, визна
чене  податковим повідомленням, вважається узгодженим, а  у платника 
податків виникає обов’язок сплатити його суму до відповідного бюджету
протягом десяти календарних днів, наступних за днем апеляційного узго
дження (днем закінчення вказаних процедур). Якщо останній день зазна
ченого строку припадає на вихідний (святковий) день, то він закінчується
наступним за вихідним (святковим) робочим банківським днем.
Правовим наслідком невиконання платником податків цього обов’язку
є виникнення у нього податкового боргу, а у податкового органу, відповід
но, права вимоги щодо сплати податкового боргу та стягнення його суми в 
примусовому порядку.
Податковий борг виникає і у разі несплати платником податків суми 
податкового зобов’язання, самостійно узгодженої ним у поданій податко
вій декларації. Строк сплати самостійно узгодженого податкового зобов’я
зання встановлений  підпунктом 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону № 2181‑ІІІ та 
складає десять календарних днів, наступних за останнім днем відповідно
го граничного строку подання податкової декларації, передбаченого під
пунктом 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 цього Закону.
Право вимоги до платника податків сплатити податковий борг подат
ковий орган реалізує через повноваження щодо надіслання такому плат
нику податкових вимог — письмових вимог погасити суму податкового 
боргу.
Підпунктом 6.2.3 п. 6.2 ст. 6 Закону № 2181‑ІІІ передбачено надсилан
ня податковим органом першої (не раніше першого робочого дня після за
кінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’я
зання) та другої (не раніше тридцятого календарного дня від дня направ
лення (вручення) першої податкової вимоги у разі непогашення платником
податків суми податкового боргу) податкових вимог.
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Доказом надіслання (вручення) податкової вимоги, так само як і подат
кового повідомлення, є розписка посадової особи юридичної особи, фізич
ної особи /її законного представника про отримання податкової вимоги;
направлення листом з повідомленням про вручення за місцем проживан
ня чи останнього відомого місцезнаходження, а також розміщення подат
кової вимоги на дошці податкових оголошень у разі неможливості її вру
чення у зв’язку з незнаходженням фактичного місця розташування (про
живання) платника  податків чи його відмовою в  прийнятті  податкової
вимоги.
Податкова вимога (податкове повідомлення) втрачають юридичну зна
чимість у разі їх відкликання, тобто в разі самостійного погашення плат
ником податків податкового боргу (податкового зобов’язання); скасування/
зміни  рішення про визначення податкового  зобов’язання або стягнення
податкового боргу податковим органом чи судом; прийняття податковим
органом рішення про розстрочення, відстрочення податкового боргу або 
про податковий компроміс; визнання податкового боргу безнадійним з під
став та в порядку, передбачених законом.
Встановлення в судовому процесі  при  розгляді спору про скасуван
ня податкової вимоги (податкового повідомлення) обставин, за яких під
пункт 6.4.1 п. 6.4 ст. 6 Закону № 2181‑ІІІ визнає їх відкликаними, є під
ставою для відмови у задоволенні позову з підстав відсутності факту пору
шення прав чи законних інтересів позивача.
Наявність у платника податків податкового боргу породжує обтяжен
ня його активів податковою заставою.
Податкова застава — це спосіб забезпечення податкового зобов’язання
платника податків, яке не було погашене в установлений законом строк.
Суть податкової застави полягає в тому, що орган стягнення має право в 
разі  невиконання платником податків  забезпеченого  податковою заста
вою податкового зобов’язання одержати задоволення за рахунок вартості 
майна, що перебуває в податковій заставі, переважно перед іншими кре
диторами (податковий пріоритет). Пріоритет податкової застави поширю
ється щодо всіх інших обтяжень майна боржника, включаючи інші заста
ви, в  порядку, встановленому законом. Надання майна, що  перебуває в 
податковій заставі, в наступну заставу або його використання для інших
способів забезпечення дійсних чи майбутніх вимог третіх осіб, які виник
ли/виникнуть після податкової застави, забороняється.
Підпунктом 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону № 2181‑111 право податкової за
стави поширене на будь-які види активів платника податків, які перебу
вали в його власності (повному господарському віданні) на день виникнен
ня податкової застави, а також на будь-які інші активи, на які платник 
податків набуде прав власності у майбутньому, до моменту погашення його 
податкових зобов’язань або податкового боргу. Рiшенням Конституційного 
Суду України від 24 березня 2005 р. № 2‑рп/2005 у справi за конституцій
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ним поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності)
положень п. 1.17 ст. 1, ст. 8 Закону України «Про порядок погашення зо
бов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими 
фондами» (справа про податкову заставу) положення зазначеного підпунк
ту в частині поширення права податкової застави на будь-які активи плат
ника  податків  без урахування суми його  податкового  боргу визнано  та
ким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), у зв’язку
з чим це положення втратило чинність. Зазначеним рішенням неконститу
ційним визнано і положення абз. 2 підпункту 8.2.1 п. 8.2 вказаної статті 
щодо такої підстави виникнення податкової застави, як неподання чи не
своєчасне подання платником податків податкової декларації, що відпові
дає суті податкової застави як способу забезпечення погашення реального,
а не такого, наявність якого допускається, податкового боргу. Дата виник
нення податкового боргу одночасно є датою виникнення податкової заста
ви. Будь-яких виключень з цього правила законом не встановлено.
Право податкової застави не поширюється на іпотечні активи, що на
лежать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних серти
фікатів з фіксованою доходністю, грошові доходи від цих іпотечних акти
вів, а також на склад іпотечного покриття та грошові доходи від нього до 
повного виконання емітентом зобов’язань за цими іпотечними сертифіка
тами з фіксованою доходністю та за відповідним випуском звичайних іпо
течних облігацій (підпункт 8.2.3 цієї статті).
Згідно з п. 8.1 ст. 8 Закону № 2181‑ІІІ право податкової застави вини
кає в силу закону та не потребує письмового оформлення. Реєстрація по
даткової застави у державному реєстрі застав, обов’язковість здійснення
якої в разі перевищення строку її дії десяти календарних днів покладена 
на податковий орган, не впливає на виникнення права податкової заста
ви, оскільки підставою виникнення такого права є лише наявність подат
кового боргу. Однак правове і практичне значення реєстрації податкової
застави обумовлено  необхідністю визначення видів активів  достатньою
вартістю для забезпечення задоволення вимоги про стягнення податково
го боргу. Крім того, реєстрація податкової застави має на меті забезпечен
ня захисту інтересів інших кредиторів, так само як і вимога Закону про 
письмове повідомлення платником податків, активи якого перебувають у
податковій заставі, наступних кредиторів про податкову заставу, харак
тер і розмір забезпечених податкових зобов’язань. Невиконання цього обо
в’язку є підставою для відповідальності такого платника податків за мож
ливі у зв’язку з цим збитки кредиторів (п. 8.5 ст. 8 Закону № 2181‑ІІІ).
Одним із обмежень прав платника податків у зв’язку із запроваджен
ням щодо його активів податкової застави є попереднє письмове узгоджен
ня платником податків з податковим органом в особі призначеного подат
кового керуючого операцій з активами. Перелік таких операцій встановле
ний підпунктом 8.6.1 п. 8.6 вказаної статті як вичерпний.
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Рішення податкового керуючого за результатами розгляду звернення
платника податків з метою узгодження операцій з активами приймається
у формі  припису, який  підлягає затвердженню керівником відповідного 
податкового органу. Це рішення може бути оскаржене зацікавленою осо
бою у порядку, встановленому п. 5.2 ст. 5 Закону № 2181‑ІІІ для оскаржен
ня рішень контролюючих органів, у тому числі в судовому порядку. У разі 
коли припис не видається протягом десяти робочих днів з моменту над
ходження запиту платника податків щодо узгодження операції з актива
ми, операція вважається узгодженою, у зв’язку з чим відсутні підстави для
звернення платника податків до суду з позовом про спонукання податко
вого органу надати відповідний припис.
Хоча встановлений підпунктом 8.6.1 п. 8.6 ст. 8 Закону № 2181‑ІІІ пе
релік операцій з активами, які перебувають в податковій заставі, включає
й іншi, крім відчуження, операції, передбачена підпунктом 17.1.8 п. 17.1
ст. 17 цього Закону відповідальність платника податків у вигляді штрафу
встановлена  лише  за відчуження активів  без згоди  податкового органу,
якщо отримання такої згоди  є обов’язковим згідно  з цим Законом. При 
цьому розмір штрафу запроваджений у розмірі суми такого відчуження,
визначеної за звичайними цінами.
Судова  практика  щодо  застосування правової норми  цього  підпунк
ту склалася з урахуванням рішення Конституційного  Суду України від
24 березня 2005 р. № 2‑рп/2005, яким визнано, що розмір податкової за
стави повинен відповідати сумі податкового зобов’язання, що забезпечу
вало б конституційну вимогу справедливості та розмірності. Розмірність 
як елемент принципу справедливості передбачає встановлення публічноправового обмеження розпорядження активами платника податків за не
сплату чи несвоєчасну сплату податкового зобов’язання та диференцію
вання такого обмеження залежно від розміру несплати платником подат
кового боргу. Вищий адміністративний суд України в ухвалі від 8 лютого 
2007 р., прийнятій у справі за позовом міжрайонного підприємства «Над
вірнатеплокомуненерго» до Надвірнянської ОДПІ про визнання недійсни
ми податкових повідомлень-рішень, дійшов висновку, що обмеження по
даткової застави  розміром податкового  боргу означає, що встановлена 
підпунктом 17.1.8 п. 17.1 ст. 17 Закону № 2181‑ІІІ відповідальність за від
чуження активів, що  перебувають  у податковій  заставі, без попередньої
згоди податкового органу може настати в межах розміру податкового бор
гу, оскільки  розпорядження майном вартістю поза  такими  межами  не  є
порушенням встановлених законом правил оподаткування з огляду на те,
що на нього податкова застава не поширюється. Взявши до уваги, що до 
позивача застосовані штрафні санкції на підставі вказаного підпункту в 
розмірі суми відчуженого майна, що більш ніж у дев’ять разів перевищує
суму податкового  боргу позивача  на  момент такого відчуження, Вищий 
адміністративний суд України виходив також з положень п. 8 ч. 3 ст. 2
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КАС України, згідно з яким у справах щодо оскарження рішень, дій чи без
діяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіря
ють, чи прийняті вони пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного 
балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та 
інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія)
(справа № 14/158‑8/140 Господарського суду Івано-Франківської області 
за 2006 р.).
Серед інших спеціальних наслідків відчуження платником податків 
активів, які перебувають у податковій заставі, без узгодження такої опе
рації з податковим органом, якщо вона є обов’язковою, Законом № 2181‑ІІІ
встановлено відповідальність посадової особи платника податків чи фізич
ної особи, яка прийняла рішення щодо здійснення відчуження, передбаче
ну законодавством України за ухилення від оподаткування (підпункт 8.6.4
п. 8.6 ст. 8) та адміністративний арешт активів  (підпункт 9.1.2 п. 9.1
ст. 9). Разом із тим, чинним законодавством не передбачено право подат
кових органів  на  звернення до суду з позовом про визнання недійсни
ми договорів, за якими здійснено відчуження платником податків майна 
без відповідного узгодження. Закон № 2181‑ІІІ не є актом цивільного зако
нодавства, із суперечністю якому ч. 1 ст. 203 та ч. 1 ст. 215 Цивільно
го кодексу України пов’язують недійсність правочину, а встановлені ним
наслідки невиконання його ж вимог не мають цивільно-правового харак
теру.
Актуальність питань, пов’язаних із застосуванням адміністративного 
арешту, в судовій практиці обумовлюється суперечністю положень право
вих норм, які регулюють цей інститут, а також відсутністю в процесуаль
ному законодавстві  норм, які  б встановлювали  порядок  розгляду судом
подань  податкових органів  про  продовження строку адміністративного 
арешту.
За визначенням підпункту 9.1.1 п. 9.1 ст. 9 вказаного Закону адміні
стративний арешт активів є виключним способом забезпечення можли
вості погашення його податкового боргу. В розвиток виключного призна
чення адміністративного арешту цілком логічним є розкриття в  Законі 
його суті як заборони вчиняти платником податків будь-які дії щодо своїх
активів, які підлягають такому арешту, крім дій з їх охорони, зберігання
та  підтримання у належному функціональному та  якісному складі  (під
пункт 9.1.3 цієї ж статті). 3 іншого боку, акцент законодавця на виключ
ність адміністративного арешту може тлумачитись як дозвіл на його засто
сування лише у випадках, коли інші заходи впливу на платника податків 
з метою забезпечення погашення ним податкового боргу не будуть мати 
необхідної ефективності.
Разом із тим, серед визначених підпунктом 9.1.2 цієї статті підстав для
застосування адміністративного арешту є й такі, що не пов’язані з наявніс
тю у платника податків податкового боргу, що значно розширює поняття
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адміністративного арешту та дає підстави для неоднозначного розуміння
підстав для його застосування.
Так, відповідно до вказаного підпункту адміністративний арешт може 
бути застосований, зокрема, у разі відмови платника податків від прове
дення документальної перевірки за наявності законних підстав для її про
ведення, від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження
приміщень, що використовуються для отримання доходів або пов’язані з
одержанням інших об’єктів оподаткування, електронних контрольно-касо
вих апаратів, комп’ютерних систем, що  застосовуються для розрахунків 
за  готівку або  з використанням карток  платіжних систем, ваго-касових
комплексів, систем та засобів штрихового кодування; відсутності свідоц
тва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, спеці
альних дозволів (ліцензій) на її здійснення, торгових патентів, сертифікатів 
відповідності електронних контрольно-касових апаратів та комп’ютерних
систем; відсутності реєстрації особи як платника податків в органі держав
ної податкової служби, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до 
закону.
З огляду на чинне законодавче визначення адміністративного арешту
активів та підстав для його застосування виключність адміністративного 
арешту слід розуміти  як  найбільше обмеження прав  платника  податків 
щодо майна, яке є у його власності (повному господарському віданні), з ме
тою оперативного реагування на порушення платником податків вимог за
конів, контроль за виконанням яких покладено на податкові органи, спря
моване  на  припинення такого  порушення та  забезпечення захисту прав 
бюджетних споживачів. Застосування адміністративного арешту не зале
жить від застосування інших, передбачених законом, способів забезпечен
ня податкового зобов’язання, строк виконання якого збіг (податкова заста
ва, податкова порука).
За своєю правовою природою арешт активів є видом відповідальнос
ті, що  має суто адміністративний  характер, та  підпадає під визначення
адміністративно-господарської санкції, наведене в ч. 1 ст. 238 ГК Украї
ни. Відсутність адміністративного арешту в переліку видів адміністратив
но-господарських санкції, передбачених ст. 239 цього Кодексу, не означає,
що адміністративний арешт не є такою санкцією, оскільки такий перелік 
не є вичерпним з огляду на положення цієї статті щодо інших адміністра
тивно-господарських санкцій, встановлених цим Кодексом та іншими за
конами.
Рішення про застосування арешту активів платника податків прийма
ється керівником податкового органу (його заступником) за поданням від
повідного підрозділу податкової міліції та надсилається банкам, обслугову
ючим платника податків, з вимогою тимчасового зупинення видаткових
операцій за рахунками платника податків, крім операцій з погашення по
даткових зобов’язань та податкового боргу, сплати боргу за виконавчими 
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документами або за задоволеними претензіями, які набули юридичної си
ли раніше, ніж прийняте рішення; платнику податків та іншим особам, у
володінні, розпорядженні чи користуванні яких перебувають його активи,
з вимогою тимчасової заборони їх відчуження.
Арешт активів може бути повним або умовним.
Повний арешт активів передбачає виключну заборону платнику по
датків щодо розпорядження або користування його активами з їх тим
часовим вилученням з володіння платника податків або без такого вилу
чення.
При  умовному арешті  платник  податків обмежується в  реалізації
прав власності на активи шляхом покладення на нього обов’язку поперед
нього отримання дозволу керівника відповідного податкового органу на 
здійснення будь-якої операції з активами за умови, якщо це не призведе 
до збільшення податкового боргу чи до зменшення ймовірності його по
гашення.
Дієвість адміністративного арешту значною мірою зменшується вна
слідок неузгодженості положень ст. 9 Закону № 2181‑111 зі ст. 1074 ЦК
України, згідно із застереженнями якої обмеження прав клієнта банку що
до розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку,
не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахун
ком за  рішенням суду у випадках, встановлених законом. Пунктом 10.1
Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, за
твердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січ
ня 2004 р. № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня
2004 р. за № 371/8976, передбачено, що виконання банком арешту кош
тів, що зберігаються на рахунках клієнта, здійснюється за постановою дер
жавного виконавця про арешт коштів, прийнятою на підставі рішення су
ду про стягнення коштів або накладення арешту в порядку, встановлено
му законом, а  також  на  підставі  рішення суду, про  накладення арешту,
яке безпосередньо надійшло до банку від суду або слідчого.
Така колізійність законодавства  не сприяє формуванню однозначної
судової практики та потребує приведення норм інституту адміністратив
ного арешту активів платника податків у відповідність до спеціального за
конодавства, що регулює інститут банківського рахунку.
Процедуру застосування адміністративного арешту активів визначе
но пунктами 9.3 та 9.4 ст. 9 Закону № 2181‑111, а також Порядком за
стосування адміністративного арешту активів платника податків, затвер
дженим наказом ДПА України від 25 вересня 2001 р. № 386, зареєстро
ваним в  Міністерстві  юстиції України  5 жовтня 2001 р. за  № 25‑212/
1667‑6050.
Враховуючи виключність арешту активів як адміністративного засобу
законом обмежено його тривалість 96 годинами від години підписання від
повідного  рішення керівником податкового органу (його  заступником).
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Продовження строку арешту можливе лише за рішенням суду, яке прийма
ється за поданням керівника податкового органу (його заступника). При 
цьому податковим органом повинно бути доведено, що звільнення активів 
з-під адміністративного арешту може призвести до їх зникнення або зни
щення.
Звернення податкового органу до суду з таким поданням є реалізаці
єю цим органом своїх владних повноважень щодо здійснення контролю за 
своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків,
зборів (обов’язкових платежів), а відтак зазначене подання підлягає роз
гляду адміністративним судом. Разом з тим, КАС України не містить норм,
які б регулювали судову процедуру розгляду подання податкового органу
про продовження строку адміністративного арешту активів. Передбачене 
цим Кодексом позовне  провадження як  єдиний  процесуальний  порядок 
судової процедури при розгляді адміністративних справ не відповідає ні 
процесуальному положенню учасників судового процесу при розгляді та
кого подання, ні предмету судового розгляду, оскільки при цьому відсут
ній спір про право. Вимога підпункту 9.3.3 п. 9.3 ст. 9 Закону № 2181‑111
щодо розгляду судом подання податкового органу протягом 48 годин з мо
менту звернення, за виключенням годин, що  припадають  на вихідні  та 
святкові дні, суттєво утруднює забезпечення судами при розгляді вказаної
категорії справ таких основних принципів адміністративного судочинства,
як рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і су
дом, змагальність, гласність адміністративного процесу. З огляду на те, що 
Закон № 2181‑ІІІ є спеціальним законом з питань оподаткування, а не про
цесуальним законом з питань адміністративного судочинства, яким є КАС
України, законних підстав для поширення зазначеної норми на судову про
цедуру розгляду подання про продовження строку адміністративного ареш
ту активів немає.
Відсутність правового регулювання судової процедури розгляду такої
категорії справ у силу ч. 4 ст. 8 КАС України, якою забороняється відмова 
в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, не
ясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні 
відносини, не може бути підставою для відмови адміністративним судом
у прийнятті до розгляду подання податкового органу. Уявляється, що від
повідно до ч. 7 ст. 9 КАС України, якою в адміністративному процесі за
проваджено аналогію закону, при розгляді судом такого подання є підста
ви для застосування судової процедури, встановленої для розгляду справ 
окремого провадження гл. 1 розд. ІV Цивільного процесуального кодексу
України. Однак, це не усуває нагальної потреби врегулювання КАС Украї
ни порядку розгляду такої категорії справ.
При  розгляді  подання податкового органу про  продовження строку
адміністративного арешту активів, крім обставин, з якими підпункт 9.3.3
п. 9.3 ст. 9 Закону № 2181‑111 пов’язує можливість такого продовження,
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в судовому процесі  підлягають встановленню і обставин, які слугували 
підставою для застосування арешту, а також їх юридична оцінка на пред
мет правомірності застосування арешту. Такі обставини підлягають вста
новленню незалежно від того, чи оспорює платник податків рішення по
даткового органу про застосування арешту активів, оскільки продовженим
може бути лише адміністративний арешт, який застосований відповідно 
до вимог закону та з передбачених законом підстав. У разі оскарження
платником податків рішення про застосування арешту активів у судово
му порядку справа підлягає об’єднанню зі справою за поданням податко
вого органу про продовження строку арешту активів у одне проваджен
ня, яке здійснюється за правилами, встановленими для позовного прова
дження.
Частиною 2 ст. 19 Конституції України встановлено, що органи держав
ної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’я
зані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед
бачені Конституцією та законами України.
У розвиток цієї конституційної норми КАС України закріплено, що су
б’єкт владних повноважень  має право  звернутися до адміністративного 
суду у випадках, встановлених законом (п. 4 ч. 1 ст. 17, ст. 104).
Випадки, за наявності яких у органів державної податкової служби ви
никає право на звернення до адміністративного суду з позовом з метою
реалізації владних повноважень, передбачені, зокрема, Законом «Про дер
жавну податкову службу в Україні». Такими випадками є: звернення з по
зовами  до  підприємств, установ, організацій  та  громадян про визнання
угод недійсними і стягнення в дохід держави коштів, одержаних ними за 
такими угодами, а в інших випадках — коштів, одержаних без установле
них законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюдже
том і державними цільовими фондами за рахунок їх майна (п. 11 ст. 10);
про спонукання підприємств, установ, організацій, що  перевіряються в 
ході планових та позапланових виїзних перевірок, до проведення інвента
ризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей  та коштів  у
разі відмови від проведення таких інвентаризацій або  при  проведенні 
адміністративного арешту активів (п. 15 ст. 11); про скасування держав
ної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності (п. 17 ст. 11); про отри
мання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки з підстав,
які  не  передбачені ч. 6 ст. 111 цього  Закону (ч. 7 ст. 111). Як  зазначе
но вище, органи державної податкової служби звертаються до адміністра
тивного суду з поданням про продовження строку адміністративного ареш
ту активів  платника  податків  у випадках, передбачених ст. 9 Закону
№ 2181‑ІІІ.
Пунктом 5 ст. 11 Закону № 3813‑ХІІ передбачено  право  податкових
органів одержувати від установ Національного банку України та комерцій
них банків довідки та/або копії документів про обсяг та обіг коштів на ра
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хунках платників податків, у тому числі про ненадходження у встановлені 
терміни валютної виручки. Порядок звернення податкових органів до су
ду в таких випадках врегульовано главою 12 Цивільного процесуального 
кодексу України як окреме провадження, а відтак ці справи не підлягають 
розгляду адміністративним судом.
Підпунктом 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону № 2181‑ІІІ встановлено, що акти
ви платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок пога
шення його податкового боргу виключно за рішенням суду. Ця норма ко
респондується з ч. 3 ст. 47 ГК України, згідно  з якою держава  гарантує
недоторканність  майна і  забезпечує захист майнових прав  підприємця.
Вилучення державою або органами місцевого самоврядування у підприєм
ця основних і оборотних фондів, іншого  майна  допускається відповідно 
до ст. 41 Конституції України на підставах і в порядку, передбачених за
коном.
Предметом доказування в судовому процесі при розгляді позовів орга
нів державної податкової служби про стягнення податкового боргу є, зокре
ма, наявність податкового боргу у платника податків (відповідача у спра
ві), незалежно від того, за  яким податковим зобов’язанням (самостійно 
узгодженим платником податків у поданій податковій декларації чи узго
дженим в апеляційній процедурі) виник податковий борг, а також від оскар
ження платником податків рішення податкового органу про визначення
суми податкового зобов’язання.
Встановлення факту податкового боргу є підставою для задоволення
позову, крім виключень, коли податковий борг не підлягає стягненню у ви
падках, передбачених законом (наприклад є безнадійним у силу закону).
Відсутність у платника податків майна, за рахунок якого може бути отри
мане задоволення позову, зокрема якщо майно закріплене за платником
податків на праві оперативного управління, а не на правах власності чи 
повного господарського відання, не є підставою для відмови в задоволен
ні позову. Не буде такою підставою і недотримання податковим органом
вимог ст. 6 Закону № 2181‑ІІІ щодо  направлення боржнику податкових
вимог, оскільки це не є підставою для звільнення боржника від виконан
ня свого обов’язку перед бюджетом. Згідно з частинами 3 та 4 ст. 9 Зако
ну України «Про систему оподаткування» обов’язок юридичної особи щодо 
сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) припиняється зі сплатою
податку, збору (обов’язкового платежу) або його скасуванням, або списан
ням податкової заборгованості відповідно до Закону України «Про віднов
лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». У разі 
ліквідації юридичної особи заборгованість з податків і зборів (обов’язкових
платежів) сплачується у порядку, встановленому законами України.
Обов’язок фізичної особи щодо сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів) припиняється зі сплатою податку, збору (обов’язкового платежу)
або його скасуванням, а також у разі смерті платника.
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Підпунктом 1 ст. 11 Закону № 3813‑ХІІ передбачено, що органи дер
жавної податкової служби мають право здійснювати документальні неви
їзні перевірки (на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших
документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обо
в’язкових платежів) незалежно від способу їх подачі), а також планові та 
позапланові виїзні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нара
хування і сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), додержання
валютного законодавства юридичними особами, їх філіями, відділеннями,
іншими відокремленими  підрозділами, що  не  мають статусу юридичної
особи, а також фізичними особами, які мають статус суб’єктів підприєм
ницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно із закона
ми України покладено обов’язок утримувати та/або сплачувати податки 
і збори (обов’язкові платежі), крім Національного банку України та його 
установ.
Право на проведення планової виїздної перевірки платника податків 
податковий орган може реалізувати лише у тому випадку, коли платнику
податків не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної пе
ревірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та 
закінчення її проведення.
На відміну від планової перевірки, позапланова виїздна перевірка не 
передбачена в планах роботи органу державної податкової служби та про
водиться за наявності хоча б однієї з обставин, перелік яких встановлений 
ч. 6 ст. 111 цього Закону.
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Держав
ний  бюджет України  на  2005 рік» та  деяких інших законодавчих актів 
України» від 25 березня 2005 р. № 2505‑ІV ця стаття була доповнена ч. 7,
якою передбачено, що  позаплановими  перевірками вважаються також 
перевірки в межах повноважень податкових органів, визначених закона
ми «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері тор
гівлі, громадського  харчування та  послуг», «Про  державне  регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкоголь
них напоїв та тютюнових виробів», а в інших випадках — за рішенням
суду.
Системний аналіз норм вказаних частин ст. 111 Закону «Про держав
ну податкову службу в Україні» свідчить про те, що позапланові перевірки 
з підстав, встановлених ч. 6, можуть проводитися за рішенням керівника 
податкової служби. В інших, не передбачених цією частиною випадках —
лише за рішенням суду. Підтвердженням цього є і положення ч. 8 зазначе
ної статті, згідно з якою позапланова перевірка здійснюється на підставі 
виникнення обставин, викладених у цій статті, за рішенням керівника по
даткового органу, яке оформляється наказом.
Рішення суду про проведення позапланової виїздної перевірки з під
став, не передбачених законом, приймається за зверненням до суду з відпо
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відною вимогою податкового органу в порядку п. 4 ч. 1 ст. 17 КАС України.
Включення до позапланових перевірок також перевірок в межах повнова
жень податкових органів, визначених законами України «Про застосуван
ня реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського хар
чування та послуг», «Про державне регулювання виробництва і обігу спир
ту етилового, коньячного і  плодового, алкогольних напоїв  та  тютюнових
виробів», слід розуміти  як  запровадження для таких перевірок  порядку
проведення та умов допуску посадових осіб податкових органів до прове
дення перевірок, встановлених цим Законом для перевірок у сфері опо
даткування, а не як поширення на ці перевірки підстав для проведення
позапланових перевірок з питань оподаткування. Це випливає з відміності 
предметів вказаних перевірок порівняно з перевірками з питань оподат
кування, що обумовлює і відмінність підстав для їх проведення.
Розглядаючи спір про скасування рішення з питань оподаткування
суд повинен перевіряти в тому числі доводи платника податків щодо не
правомірності проведеної податковим органом перевірки, за наслідками 
якої прийняте відповідне рішення. Однак формальні недоліки проведення
перевірки, які не вплинули на її повноту та об’єктивність, за наявності у
податкового органу законних підстав для проведення перевірки, не можуть 
вважатися самостійною підставою для скасування прийнятого рішення.
Умови  допуску посадових осіб органів  державної податкової служби 
до проведення планових та позапланових виїзних перевірок встановлені 
ст. 112 Закону № 3813‑ХІІ. Такими умовами є надання платнику податків 
під розписку направлення на  перевірку, підписаного керівником органу
державної податкової служби та скріпленого печаткою цього органу, та ко
пії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової ви
їзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення перевірки, да
та її початку та дата закінчення.
Ненадання цих документів або їх надання з порушенням вимог, вста
новлених ч. 1 цієї статті щодо їх змісту, є підставою для недопущення по
садових осіб органу державної податкової служби до проведення планової
або позапланової виїзної перевірки.
Законом не передбачено повноваження органів державної податкової
служби на звернення до суду з позовом про зобов’язання платника подат
ків допустити посадових осіб цих органів до проведення перевірки, а від
так у разі звернення з таким позовом останній не підлягає розгляду в адмі
ністративному суді, що є підставою для відмови в прийнятті позовної заяви 
згідно з п. 1 ч.1 ст. 157 КАС України.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Що таке податкова система?
2. Назвіть види податків і зборів, які справляються в Україні?
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3. Яким є механізм запровадження в Україні податків і зборів, встанов
лення їх ставок та інших правил оподаткування? Особливості встановлення
механізму справляння місцевих податків та зборів.
4. Чи можуть закони України про державний бюджет на відповідний рік 
бути визнані законами з питань оподаткування? Вирішення колізій між зако
нами України про державний бюджет на відповідний рік та іншими закона
ми з питань оподаткування, прийнятими відповідно до Закону України «Про 
систему оподаткування». Наведіть вашу позицію з цього питання.
5. Які функції виконують органи державної податкової служби в Україні?
6. За яких обставин спори за участі органів державної податкової служби 
є публічно-правовими і підлягають розгляду в порядку адміністративного су
дочинства?
7. Якими є основні категорії судових справ стосовно вирішення спорів за 
участі органів державної податкової служби в Україні?
8. Особливості формулювання позовних вимог у справах, предметом яких
є акт індивідуальної дії або нормативний акт, видані органами державної по
даткової служби. Правові наслідки помилкового формулювання заявниками 
позовних вимог під час оскарження акта індивідуальної дії у судовій практи
ці адміністративних судів України.
9. Поняття контролюючих органів у розумінні Закону України «Про поря
док погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та держав
ними цільовими фондами»? Які органи визнаються контролюючими відповід
но до наведеного Закону?
10. Чи правомірним є застосування податковими органами податкових по
відомлень-рішень для нарахування суб’єктам господарювання штрафних санк
цій, не пов’язаних з оподаткуванням? Відповідь обґрунтуйте.
11. Чи поширюється дія Закону України «Про порядок погашення зобов’я
зань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фонда
ми» на внески із соціального страхування на випадок безробіття або на внес
ки із загальнообов’язкового  державного  пенсійного страхування? Відповідь 
обґрунтуйте.
12. Чи вправі податковий орган нараховувати суб’єкту господарювання пе
ню за порушення строків здійснення розрахунків у іноземній валюті шляхом
винесення податкового повідомлення-рішення, передбаченого Законом Украї
ни «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами 
та державними цільовими фондами»? Відповідь обґрунтуйте.
13. В якому порядку оскаржуються рішення органів державної податкової
служби України?
14. В яких випадках, з яких підстав та в якому порядку органом держав
ної податкової служби  приймаються та  направляються платникам податків 
податкові повідомлення, податкові повідомлення-рішення та рішення про за
стосування штрафних (фінансових) санкцій?
15. Чи є штрафні (фінансові) санкції, застосування яких входить до компе
тенції органів державної податкової служби, адміністративно-господарськими 
санкціями?
16. Чи може податкове роз’яснення бути оскаржене до адміністративного 
суду?
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17. Які способи  узгодження суми  податкового  зобов’язання передбачені 
чинним законодавством?
18. Вкажіть правові наслідки недотримання контролюючим органом вимог
Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків пе
ред бюджетами та державними цільовими фондами» щодо порядку та строків 
розгляду скарг платників податків на рішення про визначення сум податко
вих зобов’язань.
19. Які підстави направлення органами державної податкової служби плат
никам податків першої та другої податкових вимог?
20. Що є підставою для виникнення права податкової застави?
21. Які обмеження прав платника податків на активи настають з виник
ненням права податкової застави?
22. У чому полягає сутність податкового пріоритету?
23. Назвіть підстави застосування адміністративного арешту активів, строк 
адміністративного арешту активів та порядок його продовження.
24. В яких випадках орган державної податкової служби вправі звернути
ся до адміністративного суду з позовом?
25. Що  є підставою для припинення обов’язку платника  податків  щодо 
сплати сум податкових зобов’язань?
26. В яких випадках орган державної податкової служби має право провес
ти позапланову документальну виїзну перевірку платника податків?
27. Які умови допуску платником податків посадових осіб органу держав
ної податкової служби до проведення перевірки?

Глава 10
Розгляд справ,
пов’язаних зі спорами щодо
проходження публічної служби
Адміністративна юстиція — це інститут судового захисту прав людини 
від порушень з боку влади, котра завжди домінує у відносинах з пересіч
ним громадянином, оскільки «озброєна» потужним управлінським апара
том та важелями примусу. Особливої актуальності набуває такий захист у
спорах самих посадовців (кандидатів на посаду) з приводу прийняття на 
публічну службу, її проходження, звільнення зі служби. Такі спори у пере
ліку компетенції адміністративних судів зазначені наступними після спо
рів фізичних чи юридичних осіб із суб’єктами владних повноважень щодо 
рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії),
дій чи бездіяльності останніх. На наше переконання, така ієрархія викли
кана кількома причинами.
По-перше, поширення компетенції адміністративних судів  на спори 
щодо прийняття, проходження, звільнення зі служби сприяє забезпеченню
конституційного права громадян на рівний доступ до державної служби 
(ст. 38 Конституції).
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По-друге, законодавець наголошує на особливостях публічної служби,
суть  яких є предметом регулювання адміністративного, а  не  трудового 
права.
По-третє, без гарантій судового захисту прав самих публічних службов
ців  неможливо  забезпечити  права  пересічних громадян, інтересам яких
присвячена служба.
Визначаючи поняття публічної служби та суб’єктний склад її учасни
ків, необхідно виходити з того, що держава, суспільство — це сукупність 
різноманітних організаційних утворень, які для виконання своїх завдань 
користуються послугами  працівників. Діяльність останніх є службовою і 
певною мірою публічною. Однак публічність у розумінні КАС має дещо ін
ший, вужчий, зміст.
Так, залежно від сфери утворення і функціонування органи і організа
ції можна віднести до двох основних типів: державних та недержавних.
Останні поділяються на три підтипи: недержавні громадські; недержавні 
корпоративні; недержавні самоврядні.
У світлі нашої теми інтерес мають державні органи й організації та не
державні самоврядні організації (органи місцевого самоврядування), оскіль
ки саме ними реалізуються публічно-владні функції, а служба в цих орга
нах з реалізації владних повноважень є публічною.
Поняття публічної служби у КАС розкривається через перелік різновидів
цієї служби. За визначенням, наведеним у п. 15 ч. 1 ст. 3 цього Кодексу,
під публічною службою розуміється діяльність  на  державних політичних
посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, аль
тернативна  (невійськова) служба, дипломатична служба, інша  державна 
служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах міс
цевого самоврядування. Таке визначення стосується, перш за все, виконан
ня наведених вище завдань адміністративного судочинства і може не збіга
тися з доктринальним визначенням публічної служби, до якої, теоретично,
за формальними критеріями (наприклад за місцем роботи) можна віднести 
працівників бюджетних установ, комунальних підприємств тощо.
Термін «діяльність на державних політичних посадах» як законодавчий 
вперше вжито в Указі Президента України «Про систему центральних ор
ганів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р., де у ч. 4 ст. 1 зазначено,
що посади Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів, міністрів за характером повноважень, порядком при
значення на посади та звільнення з посад належать до політичних і не на
лежать  до категорій  посад державних службовців, визначених Законом
«Про  державну службу». Подальше його  закріплення відбулось  у Законі 
«Про Кабінет Міністрів України». Зокрема, в ч. 3 ст. 6 Закону зазначено,
що посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних по
сад, на  які  не  поширюється трудове  законодавство. Особливості  прохо
дження служби на цих посадах визначаються законом.
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Застосувавши використаний в Законі та Указі принцип віднесення по
сад до  політичних можна  дійти висновку, що  до  державних політичних
посад належать й інші, які визначені Конституцією та законами України 
і які обіймаються через обрання на них народом або призначаються все
народно обраними носіями влади на визначений строк для реалізації по
літичної програми. Це  посади  Президента  України, народних депутатів 
України, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, голів обласних рад.
Оскільки йдеться про державні політичні посади, то діяльність на по
садах керівників політичних партій, тощо не належать до сфери регулю
вання КАС.
Професійна  діяльність суддів і  прокурорів визначається, відповідно,
Законом «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. та Законом «Про проку
ратуру» від 5 листопада 1991 р. Судді є посадовими особами судової вла
ди, які відповідно до Конституції наділені повноваженнями здійснювати 
правосуддя і виконувати свої обов’язки на професійній основі в Конститу
ційному Суді України та судах загальної юрисдикції (ч. 2 ст. 1 Закону «Про 
статус суддів»). Закон «Про прокуратуру» не містить прямої вказівки про 
належність прокурорів до осіб публічної служби. Таке віднесення випливає
з правових основ діяльності, завдань, функцій та повноважень прокурату
ри, визначених ст. 121 Конституції України, статтями 3—6 Закону Украї
ни «Про прокуратуру».
Військова служба  здійснюється у Збройних Силах України, інших
утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також 
правоохоронних органах спеціального призначення та Державній спеці
альній службі транспорту, посади в яких комплектуються військовослуж
бовцями. Така служба визначена Законом України «Про військовий обо
в’язок і військову службу» (ч. 1 ст. 2) як державна служба особливого ха
рактеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом
здоров’я і віком громадян України, пов’язаній з захистом Вітчизни.
Згідно з ч. 4 ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військо
ву службу» до видів військової служби належать: строкова військова служ
ба; військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського і стар
шинського складу; військова служба (навчання) курсантів (слухачів) вищих
військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які 
мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготов
ки, кафедри військової підготовки; військова служба за контрактом осіб офі
церського складу; військова служба за призовом осіб офіцерського складу.
Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість прохо
дження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку пе
ред суспільством.
За змістом абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про дипломатичну службу»
така служба  є професійною діяльністю громадян України, спрямованою
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на практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист національ
них інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та ін
тересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.
У розумінні КАС публічними службовцями є працівники дипломатич
ної служби як державні службовці, які виконують дипломатичні або кон
сульські функції в Україні чи за кордоном та мають відповідний диплома
тичний ранг, та адміністративно-технічні працівники як державні служ
бовці, які здійснюють адміністративно-технічне обслуговування системи 
органів дипломатичної служби.
До  публічної служби  належить і  будь-яка інша  державна служба. За 
змістом ст. 1 Закону «Про державну службу» державна служба — це про
фесійна діяльність осіб, що обіймають посади в державних органах та їх
апараті з метою практичного виконання завдань і функцій держави та
одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Залежно від органу, в якому вона здійснюється, можна вирізнити дер
жавну службу в законодавчому органі, службу в органах виконавчої вла
ди, службу в судових органах. Закон «Про державну службу» фактично вре
гульовує лише діяльність службовців органів виконавчої влади, їх апарату
та інших органів державної влади. Правовий статус Президента, Голови 
Верховної Ради України, його заступників, народних депутатів, Прем’єрміністра, членів Кабінету Міністрів, суддів, прокурорів регулюється Кон
ституцією та іншими спеціальними законами України, що і потягло визна
чення публічної служби в КАС через перелік її різновидів.
Оскільки визначення служби в органах влади Автономної Республіки 
Крим у законодавстві відсутнє, то, за критеріями віднесення діяльності до 
публічної, під службою в органах влади Автономної Республіки Крим мож
на розуміти діяльність осіб, які обіймають посади у Верховній Раді Авто
номної Республіки Крим, Рахунковій палаті Верховної Ради Автономної Рес
публіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах
та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, інших орга
нах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті та одержують заробіт
ну плату за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим. Такою
службою необхідно визнавати і діяльність депутатів Верховної Ради Авто
номної Республіки Крим.
Служба в органах місцевого самоврядування — це професійна, на по
стійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах
місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною
громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень
органів виконавчої влади, наданих законом, тобто такою, що підпадає під
ознаки, викладені у визначенні, наведеному в ст. 1 Закону від 7 червня
2001 р. «Про службу в органах місцевого самоврядування».
До посадових осіб органів місцевого самоврядування належать лише 
керівники місцевого самоврядування, керівники органів такого самовря
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дування, відповідальні працівники цих органів, які обіймають посади, по
в’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-гос
подарських функцій (сільський, селищний, міський голова, голови район
них, районних у містах, обласних рад, керівники відділів, управлінь, інших
виконавчих органів  місцевого самоврядування, відповідних підрозділів 
цих органів).
Загальними ознаками публічної служби є те, що це професійна діяль
ність осіб, які її обіймають, що здійснюється на основі Конституції, зако
нів та інших нормативно-правових актів, за змістом полягає у виконанні 
завдань і функцій держави (органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування), оплачується з державних коштів (з державного або міс
цевих бюджетів).
Суб’єктом звернень  з позовами  у справах, пов’язаних з відносинами 
публічної служби, як правило, є особа, що перебуває на публічній службі 
та вважає, що органом, з яким вона перебуває у відносинах публічної служ
би, порушено її права, свободи чи інтереси у цій сфері.
Позивачами можуть бути й інші особи, наприклад громадяни, які пре
тендували на посаду відповідного службовця, але не були призначені на 
неї; особи, звільнені з публічної служби. Крім того, у справах про припи
нення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог несуміс
ності, встановлених Конституцією та законами України, позивачем може 
бути відповідний владний орган, а відповідачем — його посадова особа.
При цьому завдання суду є незмінним: перевірка наявності обставин, що 
є підставою для дострокового припинення повноважень посадової особи,
з метою недопущення протиправності такого припинення.
Законом (ст. 180 КАС) визначено кілька особливостей  провадження
у справі  про  дострокове  припинення повноважень  народного  депутата 
України у разі невиконання ним вимог щодо несумісності. З адміністратив
ним позовом у такій справі має право звернутися лише Голова Верховної
Ради України, а завдання суду тотожні викладеним вище.
Відповідачем у спорах з приводу прийняття на публічну службу, її про
ходження, звільнення з публічної служби є орган, з яким службовець пере
буває у відносинах публічної служби чи в якому претендував на зайняття
відповідної посади. Третьою особою без самостійних вимог на стороні від
повідача може бути залучена посадова особа, яка безпосередньо і одноосо
бово прийняла рішення щодо публічної служби позивача.
Предмет спору може стосуватися прийняття на публічну службу, опла
ти праці службовця, притягнення його до дисциплінарної відповідальнос
ті, надання відпустки, кваліфікаційної атестації, переведення на іншу по
саду, звільнення з посади, призначення та виплати пенсії тощо.
Завданням адміністративного судочинства, як зазначалося вище, є за
хист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері публічно-правових
відносин. Визначення на  практиці  змісту прав  та свобод публічної осо
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би—службовця, як правило, проблем не породжує. Розкриваючи поняття
інтересу, необхідно зазначити, що законодавець відійшов від вживаних
раніше термінів «законний інтерес» та «охоронюваний законом інтерес».
Однак захисту підлягає не будь-який, а правовий інтерес. Для з’ясуван
ня питання, чи є інтерес правовим, тобто легітимним, рекомендуємо вико
ристовувати у роботі позицію Конституційного Суду України, викладену у
справі від 1 грудня 2004 р. за № 18‑рп/2004 (про охоронюваний законом
інтерес), де Суд розкриває поняття «охоронюваний законом інтерес» у логіч
но-смисловому зв’язку з поняттям «право» — як прагнення до користування
конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений 
загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у суб’єктив
ному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судово
го захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення інди
відуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам
України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумно
сті та іншим загальноправовим засадам.
Що стосується предметної підсудності адміністративних справ, пов’я
заних з відносинами  публічної служби, то  необхідно виходити  з правил,
визначених ст. 18 КАС про те, що місцевим загальним судам як адміні
стративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін
є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи служ
бова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окруж
ним адміністративним судам, а окружним адміністративним судам під
судні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної
влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим,
їх посадова чи службова особа.
Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службо
вих осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються
місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адмі
ністративним судом за вибором позивача. У разі невизначеності КАС пред
метної підсудності адміністративної справи така справа розглядається міс
цевим адміністративним судом, тобто місцевим загальним судом як адмі
ністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором
позивача.
Територіальна підсудність адміністративних справ визначається ст. 19
КАС, за загальним правилом якої такі справи вирішуються адміністратив
ним судом за місцезнаходженням відповідача. Щодо спорів з приводу пуб
лічної служби, то такі справи, як визначено ч. 2 зазначеної норми, вирішу
ються адміністративними судами  за  місцем проживання (перебування,
знаходження) позивача.
Відповідно до вимог ст. 21 КАС позивач може заявити кілька вимог в 
одній  позовній  заяві, якщо вони  пов’язані  між собою і  підсудні одному
адміністративному суду. Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної про
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типравними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повно
важень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів публіч
но-правових відносин, розглядаються адміністративним судом, якщо вони 
заявлені в одному провадженні  з вимогою вирішити  публічно-правовий 
спір.
Розглядаючи питання щодо законодавства, яким врегульовані відно
сини публічної служби, необхідно виходити з того, що ці відносини, перш
за все, є предметом регулювання конституційного  та адміністративного 
права. Публічній службі у більшості випадків не властиве договірне регу
лювання умов праці, що характерне для трудового права, оскільки відсут
ній  трудовий  договір як  підстава  для виникнення трудових відносин, а 
умови служби визначені законодавством. Трудове законодавство може за
стосовуватися до таких відносин субсидіарно за відсутності відповідних
положень у конституційному та адміністративному законодавстві.
У цьому контексті  необхідно  згадати  рішення Конституційного  Суду
України від 7 травня 2002 р. за № 8‑рп/2002 (справа щодо підвідомчості 
актів про призначення або звільнення посадових осіб), у якій предметом
розгляду було клопотання Президента України дати офіційне тлумачення
положень частин 2, 3 ст. 124 Конституції, зокрема, чи мають право суди 
загальної юрисдикції приймати до свого провадження і розглядати по су
ті позовні заяви про поновлення на роботі, зміну формулювання звільнен
ня членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних ор
ганів виконавчої влади та осіб, яких згідно з Конституцією призначають 
на  посади  та  звільняють  з посад Президент України або  Верховна  Рада 
України.
Суд у рішенні зазначив, що правове регулювання Конституцією та спе
ціальними законами України статусу, зокрема Прем’єр-міністра України,
членів Кабінету Міністрів України та інших посадових осіб (ч. 1 ст. 9 Зако
ну «Про державну службу»), не означає, що на них не можуть не поширю
ватися положення інших законів щодо відносин, не врегульованих спеці
альними законами, тобто окремі норми Кодексу законів про працю (далі —
КЗпП) України не можуть не застосовуватися до членів Кабінету Міністрів 
України, керівників інших центральних органів виконавчої влади та осіб,
яких згідно з Конституцією призначають на посади чи звільняють з посад
Президент України або Верховна Рада України. Як зазначив Суд, відповід
но  до ст. 11 Закону «Про  державну службу» державні службовці  мають 
право захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних
органах та у судовому порядку, а рішення про припинення державної служ
би вони можуть оскаржити безпосередньо до суду. Правове регулювання
Конституцією та спеціальними  законами  України статусу, зокрема  Пре
м’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України та інших посадо
вих осіб, не означає, що на них не можуть не поширюватися положення
інших законів щодо відносин, не врегульованих спеціальними законами.
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Тому при вирішенні конкретних спорів адміністративний суд, встано
вивши відсутність  у спеціальних законах положень, якими врегульовані 
спірні відносини, може, наприклад, застосувати  положення ст. 2 КЗпП,
якою визначені основні трудові права працівників.
Підсумовуючи викладене можна зробити висновок, що відносини з ре
алізації громадянами права на доступ до державної політичної, військової,
державної та інших служб, подальше  здійснення служби складаються в 
новий правовий інститут — інститут публічної служби, основними еле
ментами якого є проходження служби, соціальне забезпечення службовців,
дисциплінарна відповідальність, вирішення спорів.
Наведені елементи притаманні всім видам, а їх внутрішнє наповнен
ня для кожної служби  різне. Таке  різноманіття створює певні  труднощі 
при вирішенні спорів, оскільки постають питання юридичної кваліфіка
ції виниклих відносин. Крім того, п. 2 ч. 1 ст. 17 КАС має конструкцію,
яка, на перший погляд, дає повноваження судам вирішувати спори тіль
ки на стадіях прийняття на публічну службу, її проходження і звільнення
з публічної служби. Тобто залишені поза увагою питання соціального забез
печення та інші, з приводу яких спори виникають у процесі проходження
служби.
Розглядаючи спори з приводу прийняття громадян на публічну службу
необхідно пам’ятати, що для зайняття посади особа має відповідати вимо
гам, встановленим у Конституції, законі чи іншому нормативно-правово
му акті, а початку виконання службових обов’язків передують певні про
цедури.
Так, Законом «Про державну службу» встановлено, що право на таку
службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального 
і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних
поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відпо
відну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку
конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Мі
ністрів України. Метою конкурсного відбору є залучення на вакантні поса
ди найбільш кваліфікованих спеціалістів, а процедура конкурсу повинна 
забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби 
громадян України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169
затверджено Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних по
сад державних службовців, яким передбачено, що конкурсний відбір про
водиться на заміщення вакантних посад державних службовців третьоїсьомої категорій, крім випадків, коли законами України встановлено ін
ший порядок заміщення таких посад. Для проведення відбору кандидатів 
наказом (розпорядженням) керівника відповідного  державного органу,
який здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюєть
ся конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.
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Державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов’язаний опублі
кувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його 
через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до 
початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому
оголошується конкурс. Оголошення має містити відомості про найменуван
ня державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та 
номерів телефонів; назву вакантних посад із зазначенням, що додаткова 
інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та  умов 
оплати праці надається кадровою службою; основні вимоги до кандидатів,
визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфіка
ційними  характеристиками  посад державних службовців; термін прий
няття документів  (протягом 30 календарних днів  з дня оголошення про 
проведення конкурсу). В оголошенні може міститися додаткова інформа
ція, що не суперечить законодавству про державну службу.
Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення ва
кантних посад державних службовців розробляється Головдержслужбою
разом з Українською Академією державного управління при Президен
тові України, а порядок проведення іспиту в державному органі та пере
лік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки 
функціональних повноважень цього державного органу та його структур
них підрозділів затверджується керівником органу, в якому проводить
ся конкурс, відповідно до цього Порядку та Загального порядку прове
дення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних служ
бовців.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які досягли встановлено
го законодавством граничного віку перебування на державній службі; ви
знані в установленому порядку недієздатними; мають судимість, що є не
сумісною з зайняттям посади державного службовця; у разі прийняття на 
службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх
близькими родичами чи свояками; позбавлені права обіймати відповідні 
посади в установленому законом порядку на визначений термін; в інших
випадках, установлених законами.
Кандидати, які  не склали іспит, не  можуть  бути  рекомендовані кон
курсною комісією для призначення на посаду. Рішення про призначення
на  посаду державного службовця та  зарахування до кадрового  резерву
приймає керівник  державного органу на  підставі  пропозиції конкурсної
комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
Порушення процедури конкурсного відбору та вимог, передбачених Поряд
ком, може бути підставою для скасування його результатів.
Розглядаючи спори щодо проходження публічної служби необхідно ви
ходити з того, що таким проходженням є виконання службовцем повнова
жень відповідно посаді, яку він обіймає. Проходження служби має часові 
рамки, тобто починається з моменту набуття статусу публічного службов
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ця і завершується з його припиненням. Проходження служби охоплює со
бою просування по службі (службову кар’єру), дисциплінарну відповідаль
ність службовця, заохочення, соціальний захист публічного службовця.
Щодо службової кар’єри, то вона індивідуальна для кожного службов
ця, однак у межах, визначених спеціальним законом. Так, претендувати 
на посаду судді апеляційного суду може тільки 30-річна особа зі стажем
роботи у галузі права не менш як п’ять років, у тому числі не менш як три 
роки на посаді судді, а суддею Верховного Суду України може бути грома
дянин України, який досяг на день обрання 35 років, має вищу юридичну
освіту, стаж роботи у галузі права не менш як десять років, у тому числі 
не менш ніж п’ять років на посаді судді.
У судовій практиці багато спірних питань пов’язаних з результатами 
атестацій. Порядок та умови проведення атестації державних службов
ців визначені Положенням про проведення атестації державних службов
ців затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2000 р. № 1922. У ньому зазначено, що з метою підвищення ефективнос
ті діяльності державних службовців та відповідальності за доручену спра
ву в державних органах періодичністю один раз на три роки проводиться
атестація службовців, під час  якої оцінюються результати  роботи, ділові 
та  професійні  якості, виявлені  працівниками  при виконанні службових
обов’язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характе
ристиками посад і відображених у посадових інструкціях, що затверджу
ються керівниками державних органів відповідно до Закону «Про держав
ну службу» та інших нормативно-правових актів.
За результатами атестації комісія приймає одне з трьох можливих рі
шень: відповідає займаній  посаді; відповідає займаній  посаді  за  певних
умов; не відповідає займаній посаді. У разі прийняття рішення про невід
повідність державного службовця займаній посаді комісія рекомендує ке
рівникові перевести цього державного службовця за його згодою на іншу
посаду, що відповідає його професійному рівню, або звільнити із займаної
посади. Державний службовець, визнаний  за  результатами атестації та
ким, що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи відповідно 
до п. 2 ст. 40 КЗпП.
Атестація проводиться і в інших державних органах. Так, постановою
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1984 затверджено По
рядок проведення атестації посадових осіб митної служби. Цим Порядком
визначено, що  мета атестації — підвищення ефективності  діяльності  та 
відповідальності посадовців митної служби за доручену справу. Установле
но три види атестації — первинна, періодична та позачергова.
Первинній атестації підлягають особи, зараховані вперше  на  посади 
митної служби, яким передбачається присвоєння спеціальних звань. Періо
дична атестація проводиться один раз на три роки для осіб, що обіймають 
посади не менше одного року, а також тих, які внаслідок організаційних
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змін обіймають посади менше одного року, якщо їх посадові обов’язки сут
тєво не змінилися. Позачергова атестація проводиться за рішенням керів
ника митного органу, спеціалізованої митної установи, організації в разі 
допущення суттєвих недоліків у роботі, порушення урочистого зобов’язан
ня посадової особи митної служби.
За наслідками атестації приймаються рішення, аналогічні рішенням,
встановленим для державних службовців. Посадова особа, визнана за ре
зультатами атестації такою, що не відповідає займаній посаді, звільняєть
ся з роботи відповідно до законодавства. Оскільки іншого не встановлено,
то підстави звільнення формулюються відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП.
Звільнення публічного службовця у випадку виявленої невідповідності 
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфіка
ції, яка перешкоджає продовженню служби, необхідно відрізняти від звіль
нення зі служби у порядку дисциплінарного стягнення, яке накладається
за порушення службової дисципліни.
Дисциплінарна відповідальність  є дієвим важелем для забезпечен
ня ефективного виконання особами  публічної служби  наданих повнова
жень.
Ключові поняття дисциплінарної відповідальності (службова дисциплі
на, дисциплінарний проступок, види стягнення) не уніфіковані, регулюють
ся різними  законами  та  підзаконними актами. Тому для запровадження
згаданої уніфікації необхідно виходити з того, що дисциплінарна відпові
дальність публічного посадовця є предметом регулювання адміністратив
ного права, а трудове законодавство, у тому числі правила КЗпП, застосо
вується у випадку прогалин у спеціальному законі.
Для прикладу: у ст. 21 Дисциплінарного статуту митної служби Украї
ни, затвердженого  Законом від 6 вересня 2005 р., наведено визначен
ня поняття порушення службової дисципліни як протиправного, винного 
(умисного чи необережного) діяння (дії чи бездіяльності) посадової особи 
митної служби, тобто невиконання урочистого зобов’язання посадових осіб
митної служби, зокрема невиконання або неналежне виконання нею сво
їх службових обов’язків, перевищення повноважень, порушення обмежень 
і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в 
митних органах, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки по
садову особу митної служби, а й митну службу України.
Стаття 22 Статуту містить перелік діянь, які є порушеннями службової
дисципліни (дисциплінарні правопорушення). До таких не віднесено появу
посадовця митної служби на роботі в нетверезому стані, у стані наркотич
ного або токсичного сп’яніння, прогул без поважних причин.
Очевидно, що така поведінка не може залишатися без реагування, а 
правове вирішення полягає в  застосуванні  правил п. 11 ст. 22 Статуту,
яким дисциплінарним правопорушенням буде діяння, визначене як пору
шення службової дисципліни іншим законом. Тобто йдеться про застосу
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вання правил КЗпП, оскільки відповідно до ст. 408 Митного кодексу (да
лі — МК) України правовий статус посадових осіб митної служби України,
їх права та обов’язки визначаються Конституцією, цим Кодексом, а в час
тині, що не регулюється ним, — Законом «Про державну службу». За зміс
том ст. 14 останнього до службовців застосовуються дисциплінарні стяг
нення за порушення, передбачені законодавством про працю.
Такий алгоритм необхідно застосовувати й при вирішенні питань про 
обґрунтованість підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності 
інших публічних службовців, пам’ятаючи, що дисциплінарне правопору
шення визначається виключно законами (п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції).
Єдиного  порядку дисциплінарного  провадження щодо осіб публічної
служби не існує. Так, у Законі «Про державну службу» проведення службо
вого розслідування передбачене в окремих випадках, а за змістом ст. 14
Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України — тільки у ра
зі вчинення незначного порушення службової дисципліни начальник мо
же обмежитись усним попередженням особи рядового або начальницько
го складу щодо необхідності суворого додержання службової дисципліни.
В інших випадках для з’ясування всіх обставин дисциплінарного проступ
ку, учиненого особою рядового або начальницького складу, призначається
службове розслідування.
У Законі «Про судоустрій України» зазначено, що дисциплінарне про
вадження щодо судді передбачає здійснення перевірки даних про наяв
ність  підстав  для притягнення його  до  дисциплінарної відповідальності,
відкриття дисциплінарної справи та розгляд дисциплінарної справи і прий
няття рішення органом, що здійснює дисциплінарне провадження (ст. 99).
Аналізуючи законодавство щодо порядку притягнення посадовців до 
відповідальності  за  дисциплінарні  проступки  можна  дійти висновку, що 
дисциплінарне провадження, як правило, передбачає порушення дисцип
лінарної справи, розслідування обставин проступку, розгляд справи ком
петентним органом (посадовою особою), прийняття рішення за наслідками 
розгляду. Тому судам належить  з’ясувати, чи  дотримано  такого  порядку
при ухваленні оскаржуваного стягнення.
Обґрунтованість притягнення особи до дисциплінарної відповідальнос
ті не може ототожнюватись з формальним дотриманням процедури, оскіль
ки закон вимагає від адміністративного суду перевірити, чи прийнято рі
шення: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон
ституцією та законами України; з використанням повноваження з метою,
з якою це повноваження надане; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх
обставин, що мають значення для прийняття рішення; безсторонньо (не
упереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності 
перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно,
зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятли
вими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнен
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ня яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь 
у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного стро
ку (ч. 3 ст. 2 КАС).
З припиненням публічної служби не припиняється соціальний і право
вий захист особи: зберігається право на матеріальне, побутове, пенсійне 
забезпечення; на захист інтересів у суді шляхом пред’явлення адміністра
тивного позову. Спори, пов’язані з питаннями соціального забезпечення
осіб, які припинили публічну службу, належать до спорів щодо оскаржен
ня рішень, дій чи  бездіяльності відповідного суб’єкта владних повнова
жень.
Так, до 1 січня 2007 р. позови начальницького і рядового складу орга
нів внутрішніх справ  з приводу перерахунку призначених пенсій  могли 
заявлятися до відповідних управлінь МВС України. З набранням чинності 
Законом «Про Державний бюджет України на 2007 рік» військовослужбов
цям, особам начальницького і рядового складу, які мають право на пенсій
не забезпечення на умовах Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звіль
нених з військової служби, та  деяких інших осіб», пенсії призначаються
(перераховуються) органами Пенсійного фонду України. Останні і будуть 
належними відповідачами у таких спорах.
Наведені та інші особливості правового регулювання відносин публіч
ної служби обов’язково мають враховуватися при вирішенні спорів служ
бовців з питань прийняття, проходження та звільнення зі служби.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Нормами якого права врегульовані відносини публічної служби? Від
найдіть визначення поняття «публічна служба» у КАС України. В чому полягає
особливість такого визначення? Для яких цілей воно слугує?
2. Яка служба є «діяльністю на державних політичних посадах»? Наведіть 
приклади.
3. КАС України та спеціальне законодавство не містить визначення служ
би в органах влади Автономної Республіки Крим. Обґрунтуйте твердження про 
віднесення посади міністра Ради міністрів АРК до публічної служби.
4. Які ознаки  публічної служби  характерні  для всіх видів  наведених у
п. 15 ч. 1 ст. 3 КАС? Застосувавши ці ознаки обґрунтуйте належність/нена
лежність до публічної діяльності на посадах приватного нотаріуса, державно
го нотаріуса, головного лікаря, начальника управління охорони здоров’я облас
ної державної адміністрації.
5. У який спосіб оскаржуються результати атестації державних службов
ців? Доведіть, що негативні результати атестації не належать до самостійних
підстав припинення публічної служби.
6. Наведіть алгоритм застосування трудового права у випадку, якщо окре
мі питання прийняття на службу, її проходження, звільнення зі служби не вре
гульовано спеціальним законодавством.

450

Глава 11. Розгляд адміністративними судами компетенційних спорів…

Глава 11
Розгляд адміністративними судами
компетенційних спорів між суб’єктами
владних повноважень та спорів,
що виникають з адміністративних договорів
Компетенція адміністративних судів відповідно до ст. 4 КАС України 
поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких зако
ном не встановлений інший порядок судового вирішення. Таким чином,
первинною ознакою адміністративних справ є їх публічно-правова приро
да, тобто в основу їх підвідомчості покладено предметний критерій, яким
потрібно керуватися при виникненні труднощів щодо визначення юрис
дикції того чи іншого спору.
Зокрема згідно з п. 3 ч. 1 ст. 17 КАС України до справ адміністратив
ної юрисдикції належать спори  між суб’єктами владних повноважень із
приводу реалізації їх компетенції у сфері управління, у тому числі делего
ваних повноважень, а також спори, які виникають із приводу укладання
та виконання адміністративних договорів.
Аналізуючи синтаксичну конструкцію процитованої норми  потрібно 
уникати хибного висновку про те, що адміністративні договори пов’язані 
виключно з врегулюванням питань щодо розмежування компетенції суб’єк
тів владних повноважень і, як наслідок, що вони укладаються виключно 
між суб’єктами владних повноважень. Разом з тим, необхідно взяти до ува
ги, що за визначенням адміністративного договору, закріпленим в п. 14
ст. 3 КАС України, не випливає, що всі сторони за договором обов’язково 
є суб’єктами владних повноважень.
Визначивши, що компетенційні спори між суб’єктами владних повно
важень і спори, що виникають  з адміністративних договорів, не  мають 
безпосереднього зв’язку, будемо досліджувати їх процесуальні особливості 
незалежно одне від одного.

Компетенційні спори
З процесуальної точки зору в питанні про розгляд спорів, які виника
ють між суб’єктами владних повноважень із приводу реалізації їх компе
тенції, нас має цікавити три основних питання: суб’єктний склад судової
справи, предмет судового розгляду і повноваження суду за результатами 
вирішення адміністративної справи.
Оскільки компетенційні спори, які розглядаються в порядку адміністра
тивного судочинства, можуть виникати виключно між суб’єктами владних
повноважень, то відповідно сторонами (позивачем і відповідачем) можуть 
бути тільки: органи державної влади; органи місцевого самоврядування;
їх посадові чи службові особи; інші суб’єкти при здійсненні ними владних
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управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконан
ня делегованих повноважень.
При цьому як треті особи до участі у справі мають обов’язково залуча
тися також фізичні та юридичні особи або суб’єкти владних повноважень,
якщо результат вирішення компетенційного спору вплине на їх права чи 
обов’язки.
Таким чином, підставою звернення до адміністративного суду для роз
в’язання компетенційного спору є виникнення конфлікту на основі реалі
зації управлінських функцій суб’єктами владних повноважень. Спірна си
туація може мати місце, коли законодавчо чітко не прописано владні пов
новаження кількох суб’єктів  управління щодо одного об’єкта  управління
або коли встановлено спільну компетенцію кількох органів управління, але 
не здійснено розподілу їх функцій.
При розгляді такого конфлікту суд має виходити з того, що відповідно 
до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи міс
цевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на під
ставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. У разі відсутності норм, які чітко вказують шлях для
вирішення спору суду, слід застосовувати аналогію закону або аналогію
права, спираючись на ч. 7 ст. 9 КАС України.
Слід наголосити на тому, що позивачем у компетенційному спорі може 
виступати виключно суб’єкт владних повноважень. Якщо ж з позовом звер
тається фізична чи юридична особа з приводу повноважень суб’єкта влад
них повноважень, то дана справа вже підпадає під ознаки іншої категорії
адміністративних справ, які передбачені п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС України.
Можна  змоделювати ситуацію, за  якою суб’єкт владних повноважень 
нижчого  рівня за  зверненням зацікавленої особи видав індивідуальний 
адміністративний акт, який підлягає узгодженню з суб’єктом владних пов
новажень вищого рівня. Проте адміністративний орган вищого рівня від
мовляється погоджувати цей акт, посилаючись на недостатність або взагалі 
відсутність відповідних повноважень у видавника цього акта. Припустімо,
що зазначений акт стосується виділення коштів для фінансування місцевих
шкільних закладів. Зрозуміло, що подібний конфлікт впливає на правовий 
статус як мінімум трьох сторін: видавника акта (суб’єкта владних повнова
жень), органу вищого рівня, що має надати своє погодження, та безпосе
редньо осіб, які відповідно до спірного акта мають отримати фінансування.
Виходячи  з поняття адміністративного  позову, яке  закріплене в  п. 6
ст. 3 КАС України, з ним може звернутися будь-яка особа за захистом сво
їх прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах. Тобто всі три 
сторони змодельованої спірної ситуації можуть подати адміністративний 
позов: наприклад, видавник акта і особи, щодо яких прийнято акт, до ор
гану вищого рівня про зобов’язання вчинити дії, а орган вищого рівня до 
видавника акта про визнання акта нечинним та скасування його. Проте 
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для того, щоб судовий спір підпадав  під категорію справ, передбачених
п. 3 ч. 1 ст. 17 КАС України (компетенційний спір), позивачем має бути 
суб’єкт владних повноважень.
Таким чином, виходячи зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 3 та п. 3 ч. 1 ст. 17 КАС
України спори щодо реалізації компетенції, які належить вирішувати в по
рядку адміністративного судочинства, можуть виникати у будь-якій ком
бінації між:
— органами державної влади;
— органами місцевого самоврядування;
— їх посадовими чи службовими особами;
— іншими суб’єктами  при  здійсненні  ними владних управлінських
функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих
повноважень.
Аналіз чинного законодавства дає підстави стверджувати, що органа
ми державної влади є сукупність органів, які здійснюють законодавчу, ви
конавчу та судову державну владу, з урахуванням їх територіальної орга
нізації (центральні та місцеві) та спеціалізації (загальні та спеціальні). При 
цьому слід зауважити, що перелічені органи державної влади можуть бути 
сторонами у компетенційних спорах, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 17 КАС тіль
ки при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законо
давства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Відповідно  до ст. 5 Закону України  «Про  місцеве самоврядування в 
Україні» система місцевого самоврядування включає:
— територіальну громаду;
— сільську, селищну, міську раду;
— сільського, селищного, міського голову;
— виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
— районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси терито
ріальних громад сіл, селищ, міст;
— органи самоорганізації населення.
Виходячи з аналізу статей 1 та 2 вказаного Закону сторонами у спра
вах, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 17 КАС України, можуть бути всі переліче
ні суб’єкти місцевого самоврядування, крім територіальної громади, оскіль
ки вона не є органом самоврядування. Проте з рівнозначним адміністра
тивним позовом може  звернутися фізична особа  (фізичні особи)—член
(члени) територіальної громади в порядку п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС України.
Варто зазначити, що предметом звернення або оскарження до адміні
стративного суду, виходячи зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС України, можуть 
бути рішення, дії та бездіяльність, що випливають з виконання делегова
них повноважень органами місцевого самоврядування. Так, відповідно до 
ч. 1 ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» делего
вані повноваження — повноваження органів виконавчої влади, надані орга
нам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів міс
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цевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним
адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.
Посадові та службові особи органів державної влади та місцево
го самоврядування. З правової конструкції п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС України 
випливає, що посадові та службові особи інших суб’єктів, на яких містить
ся вказівка у даному пункті, не можуть вважатися суб’єктами владних пов
новажень. Іншими словами, системний аналіз п. 7 ч. 1 ст. 3 та п. 3 ч. 1
ст. 17 КАС України дає підстави стверджувати, що предметом звернення
або оскарження до адміністративного суду можуть  бути  рішення, дії та 
бездіяльність посадових та службових осіб тільки органів державної влади 
та місцевого самоврядування.
Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про державну службу» поса
довими особами вважаються керівники та заступники керівників держав
них органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або 
іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-роз
порядчих та консультативно-дорадчих функцій.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого само
врядування» посадовою особою органу місцевого самоврядування є особа,
яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові 
повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультатив
но-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бю
джету. Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» сільський, селищний, міський голова є головною посадовою осо
бою територіальної громади відповідно села  (добровільного об’єднання в 
одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.
Інші суб’єкти. Аналізуючи чинне законодавство, яке стосується дер
жавного управління різними сферами суспільного життя, дійдемо виснов
ку, що зазначена категорія осіб є досить різноманітною за своїм правовим
статусом. Проте ці особи виконують владні управлінські функції, передба
чені спеціальним законодавством, які значною мірою пов’язані з виконан
ням повноважень, делегованих органами  державної влади  та  місцевого 
самоврядування.
Дати вичерпний перелік осіб, яких правомірно віднести до категорії
«інші особи», що  є суб’єктами владних повноважень, неможливо. Аналіз
чинного законодавства дає підстави відносити до даної категорії: 1) само
регулівні організації (наприклад, виходячи із Закону України «Про сільсь
когосподарську дорадчу діяльність», Закону України «Про кредитні спіл
ки»); 2) громадські організації (наприклад, виходячи із Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт»); 3) державні установи (наприклад, вихо
дячи із Закону України «Про національний архівний фонд та архівні уста
нови») та ін.
Вбачається, що спори щодо реалізації компетенції між суб’єктами влад
них повноважень, які належить вирішувати в порядку адміністративно
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го судочинства, можуть виникати незалежно від адміністративного підпо
рядкування, посадової чи іншої субординації.
Разом із тим, варто звернути увагу на предмет такого спору. Предметом
такого спору може бути виключно питання, пов’язане з реалізацією управ
лінських повноважень.
Тобто питання, пов’язані з реалізацією інших повноважень, не можуть 
вирішуватися в межах адміністративного спору. Так, наприклад, відповід
но до ч. 6 ст. 22 КАС, ч. 1 ст. 117 ЦПК України, ст. 42 КПК України спра
ви  про  підсудність справ  між судами  не  допускаються. Відповідно  до 
ст. 117 КПК України передбачено особливий порядок розв’язання спорів 
про підслідність, який не включає можливості слідчих звертатися до суду
з цього приводу.
Слід наголосити, що вичерпний (або навіть наближений до вичерпно
го) перелік адміністративних спорів між суб’єктами владних повноважень 
щодо реалізації їх компетенції скласти неможливо. При цьому, вбачається,
що такі спори можуть виникати на підставі:
— питання про розмежування компетенції суб’єктів владних повнова
жень;
— прийняття рішення, вчинення дій або бездіяльності суб’єктом влад
них повноважень, які, на думку іншого суб’єкта владних повноважень, не 
відповідають закону;
— виконання адміністративного акта, виданого вищим суб’єктом вла
дних повноважень;
— спільного виконання суб’єктами владних повноважень  завдань 
управлінського характеру;
— припинення повноважень суб’єктів делегованих повноважень;
— та ін.
Важливо звернути увагу, що, виносячи рішення за результатами роз
гляду компетенційного спору, суд може: визнати  нечинним і скасувати 
рішення суб’єкта владних повноважень (але не може прийняти відповід
не рішення по суті спірного питання!); зобов’язати суб’єкта владних пов
новажень прийняти рішення щодо спірного питання (але не може визна
чити зміст цього рішення!), утриматись від дій або вчинити певні дії; роз
межувати компетенцію суб’єктів владних повноважень щодо конкретного 
управлінського питання; вирішити питання про припинення або віднов
лення повноважень суб’єктів делегованих повноважень та іншим способом
захистити права та інтереси учасників публічних правовідносин управ
ління.
Вбачається, що компетенційні спори підпадають під категорію справ,
де відповідно до ч. 4 ст. 51 КАС України суд не приймає відмови позива
ча від адміністративного позову, визнання адміністративного позову від
повідачем і не визнає умов примирення сторін, оскільки рішення з такого 
спору завжди впливатиме на правовий статус інших осіб.
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На завершення розгляду цього питання хотілося б наголосити на важ
ливості  того, що арбітром у компетенційних спорах є незалежний суд, а 
не орган публічної влади вищого рівня. Дана ситуація свідчить про праг
нення державної влади показати прозорість та демократичність своєї ді
яльності.
Спори, що виникають
з адміністративних договорів
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 17 КАС України адміністративним судам під
відомчі спори, що виникають з приводу укладання та виконання адміні
стративних договорів. Тут слід зазначити, що в процесуальному сенсі (тоб
то на стадії прийняття позовної заяви до провадження) в контексті вико
нання договору слід також розглядати і зміну його умов, припинення та 
розірвання адміністративних договорів. Так, зміна умов адміністративно
го договору випливає зі зміни обставин, які роблять неможливим або недо
цільним виконання договору в  тому варіанті, в  якому він був  первинно 
укладений. В свою чергу, припинення договору в  зв’язку з його  повним
(вичерпним) виконанням однією зі сторін може супроводжуватись, скажі
мо, поверненням об’єкта в управління, від здійснення якого ухиляється ін
ша сторона. Нарешті, розірвання договору в судовому порядку на вимогу
однієї зі сторін або іншої заінтересованої особи пов’язується з неналежним
виконанням однією зі сторін його умов.
Вважаємо, що звернутися з адміністративним позовом з приводу пра
вовідносин, які виникли  на  підставі адміністративного  договору, мають 
право не тільки сторони цього договору, а й будь-які особи, чиї права та 
інтереси зачіпає його укладання та виконання.
Важливо  звернути  увагу, що адміністративний суд, вирішуючи спір,
який виник з адміністративного договору, повинен дослідити цей договір
і діяльність сторін щодо його укладення та виконання на предмет відповід
ності вимогам, встановленим у ч. 2 ст. 2 КАС України. Дані процесуальні 
норми повинні застосовуватись до спорів з адміністративних договорів по 
аналогії на підставі ч. 7 ст. 9 КАС України, оскільки гіпотеза норми, викла
деної в ч. 2 ст. 2 КАС України вказує на те, що викладені вимоги прямо 
застосовуються судом тільки у справах щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів владних повноважень.
Оскільки укладання та виконання адміністративного договору завжди 
тісно пов’язане з публічним інтересом, то є вкрай важливим дослідження
судом, чи діють його сторони: 1) на підставі, у межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з викорис
танням повноваження з метою, з якою це повноваження надане; 3) обґрун
товано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прий
няття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросо
вісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом,
запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з до
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триманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідка
ми для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спря
моване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі 
прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.
Одним із найбільш суперечливих питань  у практиці адміністратив
ного судочинства є кваліфікація адміністративних договорів, а саме: від
межування їх від господарських (цивільно-правових) у розрізі взаємодії
суб’єктів приватного та публічного права.
Поняття адміністративного договору закріплене в ст. 3 КАС України,
відповідно до якого адміністративний договір — дво- або багатостороння
угода, зміст якої становлять права та обов’язки сторін, що випливають
із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є
однією із сторін угоди.
Таким чином, вказане визначення встановлює дві кваліфікаційні озна
ки адміністративного договору: 1) суб’єктну — принаймні одна зі сторін є
суб’єктом владних повноважень (орган державної влади, орган місцевого 
самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійс
ненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в то
му числі на виконання делегованих повноважень); 2) предметну — зміст
угоди становлять  права  та обов’язки сторін, що випливають із владних
управлінських функцій суб’єкта владних повноважень.
Найбільш складне правильне розуміння другої ознаки — предмета до
говору. Саме предмет відрізняє адміністративний (публічно-правовий) від
господарського (цивільно-правого) договору, навіть при тому, що обидва 
можуть мати однаковий або й навіть спільний матеріальний об’єкт.
На допомогу судам при вирішенні вказаного питання Верховний Суд
України видав Інформаційний лист від 26 грудня 2005 р. № 3.2.‑2005, в 
якому зазначив, що якщо суб’єкти (в тому числі орган державної влади,
органи місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи), хоча б
і на реалізацію своїх повноважень, вільно укладають договір відповідно до 
норм ЦК України, під час укладання такого договору сторони вільно домов
ляються про зміст та обсяг прав та обов’язків за договором, можуть від
мовитися від його укладання, то такий договір може бути цивільним (гос
подарським), але  не адміністративним, оскільки в  змісті  цього  договору
відсутні відносини влади і підпорядкування, що є обов’язковими для адмі
ністративного договору, а кожний суб’єкт такого договору виступає як рів
ний один до одного.
У цьому контексті згадаємо про господарські договори на матеріальнотехнічне  забезпечення діяльності органів  управління (придбання меблів,
обладнання тощо), в яких стороною виступають також суб’єкти владних
повноважень. На відміну від адміністративних, такі договори не спрямову
ються на досягнення публічного інтересу, не виступають реалізацією влад
них управлінських функцій суб’єктів владних повноважень і регулюються
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нормами господарського та цивільного права. Критерієм розмежування в 
даному випадку виступає публічний інтерес, який неодмінно присутній в 
адміністративних договорах.
Слід відзначити, що ознаки адміністративного договору, що виплива
ють з п. 14 ч. 1 ст. 3 КАС України, є достатніми для кваліфікації, але не є
вичерпними.
Йдучи від протилежного можна помітити, що для адміністративних до
говорів не властиві цивілістичні засади, такі як: 1) принцип юридичної рів
ності сторін, оскільки суб’єкт владних повноважень обов’язково наділяєть
ся владними контролюючими  функціями  та  правом накладати санкції;
2) принцип вільного волевиявлення сторін, оскільки суб’єкт владних повно
важень обмежений у виборі контрагента чітко прописаною процедурою під
готовки та укладання договору і може відмовити в укладанні договору ви
ключно з визначених законодавством підстав; 3) принцип свободи догово
ру витісняється детальним нормативним регламентуванням його  змісту.
Разом із тим хотілося б оговорити, що  публічно-правовий  характер
адміністративного договору цілковито визначає його юридичну природу,
проте його умови можуть містити й приватноправові елементи і регламен
туватись, зокрема, нормами цивільного, господарського чи трудового пра
ва відповідно в договорах підряду (наприклад муніципального чи держав
ного значення), договорах про надання соціальних послуг, договорах про 
проходження державної служби.
Звичайно, з формально-юридичної точки зору адміністративний дого
вір позбавлений  цивільно-правових принципів  «вільного волевиявлення
сторін»; «свободи договору»; «рівності сторін договору». Разом із тим, відсут
ність цивільно-правових принципів не наділяє суб’єкта владних повнова
жень в адміністративному договорі необмеженими повноваженнями і не 
ставить іншу сторону (якщо це суб’єкт приватного права) в безправне ста
новище. Зазначені принципи видозмінюються та набирають іншої форми 
або компенсуються спеціальними механізмами захисту «прав, свобод та ін
тересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічноправових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів 
при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодав
ства, в тому числі на виконання делегованих повноважень» (як це перед
бачено в ч. 1 ст. 2 КАС України).
Підсумком вищевикладеного  розмежування адміністративних та  ци
вільно-правових договорів, яке є принципово важливим питанням адміні
стративного судочинства, може слугувати матриця кваліфікації адміністра
тивного договору (див. схему). У вказаній матриці відображені ознаки, за 
допомогою яких можна визначити  публічно-правову природу договору.
Самсін І., Іваницька Н. Адміністративний договір — форма реалізації публічного 
інтересу / І. Самсін, Н. Іваницька // Право України. — 2006. — № 6. — С. 115—116.
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Глава 11. Розгляд адміністративними судами компетенційних спорів…
Схема
Матриця кваліфікації адміністративного договору
Сторони
договору
cуб’єкт владних
повноважень
cуб’єкт приватного 
права
інший суб’єкт
владних
повноважень
Підстава укладання
договору
Визначена в законі 
владна управлінська 
функція суб’єкта 
владних повноважень

Правовий статус
сторін

Характер договірних
зобов’язань

юридична нерівність,
що виражається
у виняткових повно
важеннях управненої
сторони договору
(особливо, якщо іншою
стороною є суб’єкт
приватного права)

публічно-правовий

Умови договору
за способом
конструювання

Порядок укладання
договору

імперативно визначені

регламентований

Значимість
має багато третіх зацікавлених осіб,
пов’язаних з публічним інтересом

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Як співвідносяться категорії адміністративних справ, що випливають 
з розмежування компетенції між суб’єктами владних повноважень, та ті, що 
виникають з адміністративних договорів?
2. Наведіть приклади адміністративних спорів, що виникають із розмежу
вання компетенції суб’єктів владної компетенції.
3. Які основні критерії розмежування адміністративних та господарських
договорів?
4. Які межі встановлені КАС України для з’ясування законності укладан
ня та виконання адміністративного судочинства?
5. У чому полягає сутність публічного інтересу?
6. З якими правовими категоріями пов’язане та асоціюється поняття пуб
лічного інтересу?
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Глава 12
Розгляд адміністративних справ
з правовідносин, що виникають
за участю митних органів
Законодавство України з питань митної справи складається з Консти
туції України, Митного кодексу України, законів України та інших норма
тивно-правових актів з питань митної справи. Частиною 2 ст. 7 Митного 
кодексу України встановлено правило, за яким, якщо міжнародним дого
вором України, укладеним в установленому законом порядку, встановлено 
інші правила, ніж ті, що передбачені Митним кодексом, то застосовують
ся правила міжнародного договору. Дана правова норма визначає пріори
тет міжнародних договорів перед нормативно-правовими актами з мит
них питань України. Ця правова норма цілком відповідає одному з прин
ципів міжнародного права-принципу pacta sunt servanda (договори мають 
виконуватись).
Велику роль у механізмі митно-правового регулювання відіграють під
законні нормативно-правові акти, до яких належать постанови Кабінету
Міністрів України, підзаконні акти, які приймаються кількома органами 
виконавчої влади та підзаконні нормативні акти, що приймаються Держав
ною митною службою України.
У цьому контексті слід зауважити, що відповідно до п. 2 Указу Прези
дента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів мі
ністерств та інших органів виконавчої влади», п. 4 «б» Положення про дер
жавну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів 
виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що за
чіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідом
чій  характер, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів  України від
28 грудня 1992 р. № 731, обов’язковими  для інших міністерств, органів 
виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, а та
кож підприємств, установ і організацій є ті нормативно-правові акти Дер
жавної митної служби, які пройшли державну реєстрацію у Міністерстві 
юстиції України.
При розгляді адміністративних справ у спорах, пов’язаних з оскаржен
ням рішень, дій чи бездіяльності митних органів, слід враховувати, що за
конодавство у галузі митної справи, яким має керуватися суд, є надзви
чайно об’ємним та динамічним. Урахування цих обставин вимагає постій
ного контролю за станом законодавства у галузі митної справи, яке регулює
спірні правовідносини між юридичними, фізичними особами та митними 
органами.
Перед проведенням аналізу деяких категорій адміністративних справ,
пов’язаних з оскарженням рішень, дій чи  бездіяльності  митних органів,
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слід зазначити, що порядок переміщення через митний кордон товарів і 
транспортних засобів, митне регулювання, пов’язане з встановленням та 
справлянням податків і зборів, процедури митного оформлення та контро
лю, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, спрямовані 
на реалізацію митної політики України і становлять митну справу.
Як визначено ст. 3 Митного кодексу України, митна справа є складо
вою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України. У мит
ній справі Україна додержується визнаних у міжнародних відносинах си
стем класифікації і кодування товарів, єдиної форми декларування екс
порту та імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і 
стандартів.
Пунктом 17 ст. 1 Митного кодексу України митні органи визначають
ся як спеціально  уповноважені органи виконавчої влади в  галузі  митної
справи, на які відповідно до законів України покладено безпосереднє здій
снення митної справи. Оскільки митні органи як спеціально уповноважені 
органи виконавчої влади, здійснюють владні управлінські функції у галузі 
митної справи, вони в розумінні п. 7 ст. 3 КАС України є суб’єктами влад
них повноважень.
Розгляд справ у спорах фізичних чи юридичних осіб з митними орга
нами як із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень 
(нормативно-правових актів чи актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльно
сті належить до компетенції адміністративних судів (окрім справ про адмі
ністративні проступки, накладення адміністративних стягнень, які розгля
даються в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні 
правопорушення (КУпАП). Компетенція адміністративних судів відповідно 
до ст. 17 КАС поширюється на спори фізичних та юридичних осіб з мит
ними органами щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів 
чи актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності, а також у встановлених
законодавством випадках за позовами митних органів до юридичних чи 
фізичних осіб щодо зобов’язання виконати вимоги митного законодавства,
крім справ, що належить вирішувати в порядку кримінального судочин
ства та про накладення адміністративних стягнень за порушення митних
правил. З метою запобігання виникненню спорів щодо юрисдикції розгля
ду справ за участю митних органів, слід враховувати, що у ч. 2 ст. 386 Мит
ного кодексу України законодавцем визначено, що справи, зазначені у цій 
правовій  нормі, розглядають суди  загальної юрисдикції. Постанова суду
(судді) у зазначених випадках може бути переглянута лише за правилами 
КУпАП (ч. 1 ст. 294 КУпАП), тобто за приписами п. 3 ч. 2 ст. 17 КАС Украї
ни компетенція адміністративних судів на такі публічно-правові спори не 
поширюється.
Справи про порушення митних правил та про притягнення до адміні
стративної відповідальності у випадках, встановлених ч. 1 ст. 386 Митно
го кодексу України, розглядаються митними органами. Оскарження їх рі
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шень відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 18 КАС можливе шляхом подачі адмініст
ративного  позову до адміністративного суду, якому предметно  підсудні 
такі справи.
Що ж стосується інших спорів, у яких стороною є митний орган, то 
вказані справи підсудні окружним адміністративним судам.
При вирішенні позовів про оскарження рішення митного органу суду
слід враховувати, що таким визнається офіційний письмовий документ,
який породжує певні правові наслідки, спрямований на врегулювання тих
чи інших суспільних відносин і  має обов’язковий  характер для суб’єктів 
цих відносин. Рішенням митного органу визнається акт, який видається
посадовою особою митного органу як суб’єкту владних повноважень у про
цесі здійснення ним виконавчо-розпорядчої діяльності з метою виконання
покладених на нього завдань та здійснення функцій відповідно до нада
ної компетенції на основі і  на виконання законів  України, регулювання
суспільних відносин у сферах державного управління у галузі митної спра
ви, віднесених до його відання. Листи, телеграми, резолюції посадових
осіб не є тими рішеннями суб’єкту владних повноважень, які у розумінні 
п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС можуть бути предметом оскарження до суду.
Вирішуючи спір про визнання рішення митного органу недійсним, су
ду слід мати  на  увазі, що  підставами  для такого визнання є невідповід
ність рішення вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом
компетенції органу, який прийняв рішення. Обов’язковою умовою для ви
знання рішення митного органу недійсним, є порушення у зв’язку з його 
прийняттям прав та охоронюваних законом інтересів юридичних чи фізич
них осіб. Враховуючи  зазначене, судове  рішення має бути обґрунтоване 
посиланням на ці обставини.
При прийнятті позову суду слід звертати увагу на те що відповідно до 
статей  14 та  15 Митного кодексу України  юридичними особами  є регіо
нальні митниці та митниці відповідно до Положень про них. Митний пост
є структурним підрозділом регіональної митниці, митниці і не є юридич
ною особою.
Оскарження рішень митних органів
щодо класифікації товарів
А. Як свідчить судова практика, при розгляді адміністративних справ 
у спорах юридичних і фізичних осіб—суб’єктів зовнішньоекономічної діяль
ності з митними органами, як із суб’єктом владних повноважень, однією з
найпоширеніших категорій справ є ті, що пов’язані з оскарженням рішень
митних органів щодо визначення коду Товарної номенклатури зовнішньо
економічної діяльності (далі — ТН ЗЕД). Уявляється, що кількість судових
справ даної категорії об’єктивно зумовлена зростанням в останні роки обся
гу міжнародної торгівлі в Україні.
При розгляді справ цієї категорії слід мати на увазі, що правильність 
класифікації та кодування товарів, що переміщуються через митний кор
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дон, має надзвичайне велике значення, оскільки від цих показників зале
жить правильність нарахування мита та митних зборів. З метою запобіган
ня випадкам ухилення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності від спла
ти податків у повному обсязі внаслідок декларування товарів не за своїм
найменуванням та  за  невідповідним кодом товару згідно  з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТ ЗЕД),
саме  на  митні органи  покладено контроль  за  правильністю класифікації
товарів й прийняття рішення про визначення коду товару.
Про надзвичайну важливість правильного вирішення питання про кла
сифікацію товарів та подальшого правильного нарахування і сплати по
датків і зборів свідчить й те, що пунктами 5 та 6 постанови № 8 Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практику в справах про контрабан
ду та порушення митних правил» від 3 червня 2005 р. визначено, що по
дання митному органу як підставу для переміщення товару через митний 
кордон документів, що містять неправдиві відомості, визнається одним із
способів контрабанди. Так, у п. 6 названої постанови зазначено: «Докумен
тами, що містять неправдиві дані, є, зокрема, такі, в яких відомості щодо 
суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості, а також 
їх відправника чи одержувача, держави, з якої вони вивезені чи в яку пе
реміщуються, не відповідають дійсності».
Від класифікації товару за певним кодом УКТ ЗЕД залежить митна вар
тість товару, яка визначається декларантом у митній декларації і яка, в 
свою чергу, відповідно використовується для нарахування податків і збо
рів. Статтею 261 Митного кодексу України встановлено, що саме на основі 
митної вартості розраховуються такі платежі, як мито, митні збори, акциз
ний збір та податок на додану вартість.
Стаття 6 Закону України «Про Єдиний митний тариф» № 2097‑XII ви
значає мито як податок, який сплачується при ввезенні іноземного товару
в країну і випуску товару митницею на внутрішній ринок. Економічна дія
мита відстежується у прямому зв’язку митно-тарифних заходів із проце
сом ціноутворення.
Митні тарифи є основою регулювання торговельних зв’язків.
Законом України  «Про  Митний  тариф України» від 5 квітня 2001 р.
№ 2371‑III встановлено, що митний тариф — це систематизований згід
но з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться
на митну територію України.
Митні тарифи захищають внутрішній ринок країни від іноземної кон
куренції, оскільки збільшують ціну іноземного товару, що ввозиться, і скла
дають різницю в ціні даного товару на світовому ринку та в даній країні.
Кожна країна має свій митний тариф, які можуть відрізнятися способом
нарахування мита. Збільшення обсягів і  ускладнення структури  зовніш
ньої торгівлі, участь у міжнародних торговельних операціях сотень тисяч 
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найменувань товарів викликали потребу в узгодженні правил організації
і побудови системи товарних номенклатур. Розробка відповідного доку
мента тривала близько десяти років за участі експертів різних країн, пред
ставників міжурядових та неурядових організацій і завершилася прийнят
тям Гармонізованої системи опису і кодування товарів, невід’ємною час
тиною якої є Номенклатура товарів.
Ідея системи полягає у тому, що для отримання необхідної інформації
про товар, його склад та інші характеристики, що не враховані в наймену
ванні товару, запропоновано його цифрове кодування.
Для забезпечення практичної реалізації Гармонізованої системи опису
і кодування товарів 14 червня 1983 р. була прийнята Міжнародна конвен
ція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів. Статтею 1 Кон
венції визначено, що під «Гармонізованою системою опису та кодування
товарів» слід розуміти номенклатуру, що включає в себе товарні позиції,
субпозиції та  цифрові коди, що  належать  до  них, примітки  до  розділів,
груп та субпозицій, а також основні правила класифікації для тлумачення
Гармонізованої системи, що дані у додатку до Конвенції.
З метою забезпечення належного рівня участі України в міжнародних
торговельно-економічних відносинах та наближення нормативно-правової
бази України до системи загальновизнаних норм міжнародного права від
повідно до Указу Президента України від 17 травня 2002 р. № 466/2002
Україна приєдналася до Міжнародної Конвенції про Гармонізовану систе
му опису та кодування товарів.
Постановою Кабінету Міністрів  України  «Про  затвердження Порядку
ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльнос
ті» від 12 грудня 2002 р. № 1863, що набрав чинності 1 січня 2004 р., було 
визначено процедуру ведення УКТ ЗЕД. Українська класифікація товарів 
зовнішньоекономічної діяльності розроблена на базі Гармонізованої систе
ми опису і кодування товарів і є систематизованим переліком товарів, у
якому кожен товар має певне місце. Вона включає в себе код товару, його 
найменування, одиницю виміру та обліку.
Конвенцією передбачено, що країни, які застосовують Гармонізовану
систему, не можуть змінити класифікацію товарів і код у межах перших
шести знаків. Кодування — це представлення товару у вигляді цифрового 
знака. Код товару в УКТ ЗЕД десятизначний і складається таким чином:
— код групи — 2 знаки;
— код позиції — 4 знаки;
— код підпозиції — 6 знаків;
— код категорії — 8 знаків;
— код підкатегорії — 10 знаків.
Згідно з ч. 3 ст. 311 Митного кодексу України для докладнішої товар
ної класифікації використовується 7-й, 8-й, 9-й та 10-й знаки цифрового 
коду.
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Для того щоб присвоїти товару код відповідно до УКТ ЗЕД, необхідно 
провести його класифікацію, тобто знайти його місце в товарній номен
клатурі.
Коли предметом позову є рішення митного органу щодо класифікації
товару, суду слід враховувати, що у Порядку прийняття попередніх рішень 
щодо класифікації та кодування товарів в УКТ ЗЕД (затвердженого нака
зом Державної митної служби України (ДМСУ) від 4 квітня 2005 р. № 238)
дано визначення класифікації товарів — це визначення коду товару згідно 
з УКТ ЗЕД, тобто віднесення товару до визначеної десятизначної товарної
підкатегорії за УКТ ЗЕД, до якої товар належить відповідно до Основних
правил інтерпретації класифікації товарів.
Товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон
України, декларуються митному органу, який здійснює їх оформлення. Від
повідно до ст. 87 Митного кодексу України декларантами можуть бути під
приємства або громадяни, яким належать товари, що переміщуються че
рез митний кордон, або уповноважені ними митні брокери (посередники).
Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою
точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон,
а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю і мит
ного оформлення. З поданням митної декларації а також всіх необхідних
для митного контролю й оформлення документів починається митне оформ
лення.
Однією з форм декларування товарів  є вантажна  митна  декларація.
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574 затвер
джено Положення про вантажну митну декларацію, яке визначає форму
декларації, встановлює порядок її подання, оформлення та використання.
Суду при розгляді справ вказаної категорії слід враховувати, що вантаж
на митна декларація — це письмова заява встановленої форми, що пода
ється митному органу і містить відомості про товари й транспортні за
соби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим
у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здій
снення митного контролю, митного оформлення, нарахування податків,
зборів, інших платежів.
Відповідно  до  п. 6 Положення достовірність  заявлених декларантом
даних закріплюється одним із видів  митного  забезпечення — штампом
«під митним контролем», після чого, відповідно до ч. 3 ст. 86 МКУ митна 
декларація вважається прийнятою і декларант несе повну юридичну від
повідальність за заявлені митному органу відомості.
З метою підвищення ефективності митного контролю наказом Держав
ної митної служби України «Про затвердження змін і доповнень до Інструк
ції про  порядок  заповнення вантажної митної декларації» від 8 вересня
2003 р. № 599 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 вересня
2003 р.), внесені зміни, зокрема, у графу 31 вантажної митної декларації.
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У цій графі повинні зазначатися точні дані про товар (комерційна чи фір
мова назва товару, фірма (країна) виробника, характеристики товару, а 
саме: розміри, номери  моделей, стандарти, тип, маркування, комплект
ність тощо), необхідні для його ідентифікації та однозначної класифікації
за задекларованим у графі 33 товарним кодом згідно з УКТ ЗЕД.
Суду окрім Положення про вантажну митну декларацію слід врахову
вати Інструкцію про порядок заповнення вантажної митної декларації, за
тверджену наказом Державної митної служби України № 307 від 9 липня
1997 р. та зареєстровану у Міністерстві юстиції України 24 вересня 1997 р.
за № 443/2247 (з наступними змінами).
У вказаних підзаконних актах зазначається, що при заповненні гра
фи 33 вантажної митної декларації вказуються точні дані про товар, необхідні 
для ідентифікації та однозначної класифікації за кодом згідно з УКТ ЗЕД.
Якщо декларантом ці умови не виконуються, митний орган вправі вважа
ти, що декларація заповнена з порушенням Положення і відмовити у прий
нятті такої декларації, митному оформленні чи пропуску товарів через кор
дон з виставленням Картки відмови. Рішення митного органу у вигляді 
Картки відмови може бути оскаржене до суду.
Причинами винесення митним органом рішення про відмову в прий
нятті вантажної митної декларації до  митного оформлення можуть  бути 
випадки: якщо вона подається без повного комплекту документів, необхід
них для здійснення митного оформлення товарів, або якщо вона заповне
на з порушенням Положення. В таких випадках митним органом запов
нюється Картка відмови у митному оформленні.
Як зазначалося вище, код товару за УКТ ЗЕД зазначається декларан
том у графі 33 вантажної митної декларації. Контроль правильності визна
чення коду товару згідно з УКТ ЗЕД під час митного контролю і митного 
оформлення здійснюється шляхом: перевірки повноти опису товару в мит
ній декларації (графа 31); перевірки відповідності відомостей про товар,
заявлених у митній декларації, відомостям про товар (найменування, опис,
визначальні  характеристики  тощо), зазначеним у поданих до  митного 
оформлення документах. Прийняття рішень щодо класифікації товарів по
кладено на відділи номенклатури та класифікації товарів регіональної мит
ниці, митниці, відділу контролю митної вартості  та  номенклатури  регіо
нальної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що 
переміщуються через митний кордон України. Діяльність цих підрозділів 
митних органів регламентується відповідним Порядком, який затверджу
ється наказом Державної митної служби та має бути зареєстрованим у Мі
ністерстві юстиції України. Суду слід враховувати, що такий підзаконний 
нормативний акт часто змінюється. На даний час чинним є Порядок робо
ти відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, мит
ниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної мит
ниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщу
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ються через митний кордон України, затверджений  наказом Державної
митної служби України від 7 серпня 2007 р. № 667 та зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 21 серпня 2007 р. за № 968/14235.
У процесі контролю правильності визначення коду товару за УКТ ЗЕД
зазначені відділи митниці вправі одержувати від декларанта додаткову до
кументальну інформацію про певні характеристики товару, які є визначаль
ними для класифікації (наприклад, технічну або технологічну документа
цію на товари, оригінали або копії документів про фізико-хімічні властивос
ті, основні технологічні стадії виробництва та призначення (використання)
товарів, результати дослідження проб (зразків) товарів, копії вантажних
митний декларацій країни-експортера тощо).
Рішення про визначення коду товару — це документ установленої
форми, який оформлюється посадовими особами відділу номенклатури
та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю
митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при
вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний
кордон України.
Якщо вказаними відділами приймається рішення по коду товару, яке 
не відповідає інформації, заявленій декларантом у вантажній митній декла
рації, то ця декларація не може використовуватися для митного оформлен
ня. У такому разі заповнюється Картка відмови в митному оформленні згід
но з порядком, установленим Держмитслужбою.
У випадку, коли відділ митниці погоджується з заявленим декларантом
кодом товару, рішення в такому випадку не приймається.
Якщо для вирішення питання класифікації товару виникає потреба у
залученні експертних підрозділів, то ініціюється відбір проб (зразків) това
рів. Пропозиції експертних підрозділів митної служби щодо класифікації
товару, викладені у висновках експертів, не є визначальними для класифі
кації та мають інформаційний (довідковий) характер.
Слід мати на увазі, що відповідно до Закону України «Про судову екс
пертизу», Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та 
Науково-методичних рекомендацій  з питань  підготовки  та  призначення
судових експертиз, затверджених наказом Міністерства юстиції України 
від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції від
30 грудня 2004 р. № 155/5) до компетенції судового експерта-товарознав
ця віднесено питання про визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД.
Треба зазначити, що практикою Вищого адміністративного суду Укра
їни визнавалася невірною практика тих судів, які зобов’язували митні ор
гани проводити митне оформлення товарів за певним кодом УКТ ЗЕД на 
майбутній час. При цьому суди мали враховувати, що відповідно до ст. 1 За
кону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» моментом здійснення
імпорту та експорту визнається момент перетину митного кордону. В кож
ному окремо взятому випадку переміщення товарів через митний кордон
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юридичні чи фізичні особи вступають з митними органами у правовідноси
ни щодо переміщення товару, його митного оформлення та митного конт
ролю. В кожному окремому випадку прийняттю рішення про можливість 
пропуску товару через митний кордон передують дії щодо проведення мит
ного контролю й митного оформлення. Спонукання митних органів про
водити митне оформлення товарів, які ще не перетнули митний кордон і 
щодо яких не проведено митний контроль (тобто на майбутній час) за кон
кретним кодом УКТ ЗЕД, слід визнати таким, що позбавлено правового об
ґрунтування і є невірним.
Як правило, при розгляді таких спорів митні органи в обґрунтування
своїх доводів посилаються на приписи статей 312, 313 Митного кодексу
України про виключну компетенцію митних органів у питанні класифіка
ції товарів. Відповідно  до  положень статей  55, 124 Конституції України 
юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у
державі, а відтак рішення митних органів щодо класифікації товарів за 
УКТ ЗЕД можуть бути оскаржені до суду.
Перевіряючи обґрунтованість позову про визнання недійсним рішення
митного органу при винесенні Картки відмови, суду необхідно також вра
ховувати Порядок оформлення й використання Картки відмови в прийнят
ті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспо
ртних засобів через митний кордон України, затверджений наказом ДМСУ
від 12 грудня 2005 р. № 1227 та  зареєстрований  у Міністерстві  юстиції
26 грудня 2005 р. за № 1562/11842.
Порядок встановлює, що у Картці повинні бути у стислому вигляді за
значені причини відмови з посиланням на норми законодавства, а також 
вичерпні роз’яснення вимог, виконання яких забезпечить можливість прий
няття митної декларації й пропуску товарів через митний кордон.
У випадках оскарження суб’єктами  зовнішньоекономічної діяльності 
(далі  — суб’єктами  ЗЕД) Картки відмови судам слід ретельно  перевіряти 
виконання митним органом вимог Порядку при винесенні Картки відмо
ви, оскільки недотримання п. 3 Порядку може бути підставою для задово
лення позову до митниці про визнання Картки відмови недійсною.
Наприклад, у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідаль
ністю до митниці була оскаржена Картка відмови у пропуску на митну те
риторію чи митному оформленні товарів — гідравлічного двигуна. У позов
ній заяві позивач вказував, що Картка відмови за своїм змістом не відпо
відає вимогам закону, оскільки у ній не деталізовані причини відмови у
митному оформленні товару. Суди попередніх інстанцій погодилися з об
ґрунтованістю позову. Однак судовою колегією Вищого адміністративного 
суду ці рішення були визнані помилковими і скасовані, оскільки з матеріа
лів справи вбачалось, що у Картці відмови посадова особа митного органу
послалась на підставу відмови у митному оформленні і, зокрема, на те, що 
вантажна митна декларація у порушення п. 14 Положення про вантажну
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митну декларацію містила чотири помилки, а тому й не могла бути прий
нятою до митного оформлення.
Б. Характеристики товару мають визначальне значення для його
класифікації. Пунктом 8 Порядку роботи відділу номенклатури та класифі
кації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вар
тості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні пи
тань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон Украї
ни, затвердженою наказом Державної митної служби України від 7 серпня
2007 р. № 667 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 21 серпня
2007 р. за  № 968/14235 встановлено, що вказані структурні  підрозділи 
митних органів мають право одержувати від декларанта додаткову доку
ментальну інформацію про певні характеристики товару, які мають зна
чення для його класифікації згідно з УКТ ЗЕД. Саме характеристики това
ру є визначальними для класифікації товару. Прикладом може слугувати 
така справа.
Приватна виробничо-комерційна фірма «К» звернулася до суду з позо
вом до митниці про скасування Картки про відмову в прийнятті митної
декларації, митному оформленні чи пропуску товарів через митний кор
дон України та про зобов’язання здійснення митного оформлення за ціною
договору щодо товарів, які імпортуються.
На обґрунтування своїх доводів позивач посилався на те, що згідно з
умовами зовнішньоекономічного контракту він ввозив на митну терито
рію України з Туреччини килими, митна вартість яких розраховувалась за 
ціною угоди щодо товарів, які імпортуються. Однак відділом контролю мит
ної вартості  та  номенклатури  митниці йому було відмовлено  у митному
оформленні товару в зв’язку з тим, що задекларована митна вартість това
ру є заниженою і з цієї підстави видана Картка відмови. Вважаючи дії від
повідача незаконними, фірма оскаржила їх до суду.
Постановою суду першої інстанції, залишеною без змін ухвалою апеля
ційного суду позов задоволено: скасовано Картку відмови в прийнятті мит
ної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів через митний кор
дон України; митниця зобов’язана здійснювати митне оформлення товару,
що надійшов на адресу приватної виробничо-комерційної фірми, за ціною
договору щодо товарів, які імпортуються.
Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанції
митниця та прокурор області подали касаційні скарги, у яких порушували 
питання про скасування рішень обох судових інстанцій та прийняття но
вого рішення про відмову позивачу в задоволенні позовних вимог. Каса
тори послались на те, що у митниці були обґрунтовані сумніви щодо пра
вильності обчислення підприємством митної вартості, оскільки у розпоря
дженні  митного органу були  дані, що середньозважена  ціна килимових
виробів походженням з Туреччини у 3,5 разу вище задекларованої позива
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чем, а також й на те, що судами при розгляді справи допущено порушен
ня норм матеріального права.
Колегія суддів Вищого адміністративного суду України частково задо
вольнила касаційну скаргу, скасувала судові рішення обох попередніх су
дових інстанцій і направила справу на новий судовий розгляд до суду пер
шої інстанції з огляду на наступне.
Судові рішення були вмотивовані посиланням на те, що позивачем для
митного оформлення надавався митниці вичерпний  перелік  документів 
на підтвердження правильності обчислення митної вартості товару за ці
ною договору щодо товарів, які імпортуються, а тому дії митного органу
щодо відмови у митному оформленні за методом першим визначення мит
ної вартості, є неправомірними.
Скасовуючи судові рішення, судова колегія Вищого адміністративного 
суду України  зазначила, що відповідно  до ч. 2 ст. 265 Митного кодексу
України (у редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин),
митний орган має право упевнитися в достовірності або точності будь-якої
заяви, документа чи декларації, поданої для цілей визначення митної вар
тості. З матеріалів справи убачалося, що позивачем була заявлена митна 
вартість килимів з розрахунку 1,21 долар США за 1 кв. м. За умовами зов
нішньоекономічного контракту (пункт 3.3) у ціну товару входить вартість 
товару і упаковки, маркировки, оформлення документації та доставка авто
мобільним транспортом до м. Харкова. Товар був задекларований у вантаж
ній митній декларації за кодом № 5702429000.
Торговельно-економічна місія у складі посольства України у Туреччині 
повідомила  Міністерство економіки  України  листом від 17 січня 2006 р.
№ 99‑20/21 про те, що середньозважена ціна килимів виробництва Туреч
чини становить 3,63 долари США за 1 кв. м. Окремо у листі наведена ці
нова інформація щодо кодів згідно з УКТ ЗЕД. Вказана інформація була 
надіслана Державній митній службі України, і саме цим документом мит
ниця обґрунтовувала наявність сумнівів щодо правильності декларування
позивачем митної вартості. Митницею була видана Картка відмови.
Відповідно до Порядку декларування митної вартості товарів, що пе
реміщуються через митний кордон України, затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. № 1375, що була чинною
на час виникнення спірних правовідносин, митний орган під час митного 
оформлення товарів здійснює контроль за правильністю визначення їх мит
ної вартості, у тому числі за правильністю обрання та застосування мето
ду такого визначення, повнотою поданих документів. У даному випадку
митниця не погодилася з проведеною позивачем митною оцінкою товару,
вимагала  надання додаткових документів і, зокрема, експортної митної
декларації. Відповідно до п. 15 Порядку митниця вправі вимагати від су
б’єкта зовнішньоекономічної діяльності подання не тільки обов’язкових, а 
й інших документів, що можуть бути використані для підтвердження відо
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мостей про митну вартість. У даному випадку подання експортної митної
декларації вимагалось як «інший» документ. Суд не врахував вказаних об
ставин. Окрім того, з ксерокопії експортної вантажної митної декларації,
що була надана позивачем, убачалося, що вона належить до товарів, які 
перевозилися за кодом у товарній  позиції 5703 за  УКТ  ЗЕД, а  не  за ко
дом 5702, який був задекларований позивачем.
Суд також не звернув уваги на цю обставину, не перевірив доводів мит
ниці і не дав їм належної оцінки. За таких обставин рішення судів не мож
на було визнати законними й обгрунтованими, що потягло й їх скасування.
В. Критеріями розмежування товарних позицій при класифікації за
УКТ ЗЕД є не тільки матеріал, з якого виготовлений товар, а й функції,
що їх виконує товар, спосіб виробництва, зовнішній вигляд тощо. У випад
ках вирішення складних та спірних питань з класифікації товарів, які ви
никають при здійсненні митного оформлення, за потреби уточнення хіміч
них, фізичних характеристик товару, що не визначаються візуально, може 
бути проведений відбір проб (зразків), відповідно до порядку, визначеного 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1998 р. № 1665. У ви
падках виникнення потреби до досліджень можуть залучатися митні лабо
раторії.
У Порядку також  зазначено, що  пропозиції митної лабораторії щодо 
класифікації товару не є визначальними, а носять інформаційно-довідко
вий характер.
Якщо відділи номенклатури митниць не можуть самостійно розв’язати 
питання класифікації товару через його складність, вони, в свою чергу,
мають право підготувати запит до митного органу вищого рівня.
Стадією, на якій, як правило, виникає спір між митним органом як су
б’єктом владних повноважень, та суб’єктом зовнішньоекономічної діяльно
сті, є той етап митного оформлення, коли митницею приймається рішення
про невідповідність інформації, поданої декларантом, дійсному коду това
ру. У таких випадках суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності звертають
ся з позовами до суду про визнання рішення митного органу недійсним.
Прикладом може слугувати адміністративна справа  за  позовом під
приємства до регіональної митниці про визнання недійсним рішення про 
визначення коду товару. У даній справі позивач зазначив, що проводив 
митне оформлення товару — кліпсів алюмінієвих, призначених для паку
вання ковбасних виробів, за кодом УКТ ЗЕД у товарній підпозиції 7661.
Відділом номенклатури товарів регіональної митниці після відібрання проб
і зразків було прийнято рішення про необхідність проведення класифіка
ції товару за іншим кодом — у товарній підпозиції 8305 з більшою став
кою сплати ввізного мита.
Постановою місцевого суду позов було задоволено частково, визнано 
недійсним рішення про визначення коду товару. Рішення вмотивоване су
дом посиланням на те, що у висновку судово-товарознавчої експертизи,
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складеному 22 листопада 2005 р., експерт дійшов висновку, що відповід
но  до  УКТ  ЗЕД класифікація досліджуваних виробів  (скоби, кліпси), має
відповідати коду УКТ ЗЕД 7616 як «інші вироби алюмінієві: цвяхи, кнопки,
скоби (крім товарної позиції 8305), гвинти, болти, гайки, гаки, укручувані 
заклепки, шпонки, шплінти, шайби та аналогічні вироби». Обмежившись 
даним висновком суд прийняв рішення на користь підприємства.
Постановою апеляційного суду вищезазначене рішення суду першої ін
станції скасоване та прийняте рішення про відмову в позові. Суд апеля
ційної інстанції вважав, що у питанні коригування коду товару митниця
діяла у межах своїх повноважень і відповідно до вимог закону.
Перевіряючи судові рішення у касаційному порядку колегія суддів Ви
щого адміністративного суду України погодилася з висновками суду апе
ляційної інстанції про правильність оскаржуваного рішення митниці, ви
ходячи з того, що згідно з Основними правилами інтерпретації класифіка
ції товарів, що є додатком до Закону України «Про Митний тариф України»,
до товарної позиції 8305 належать «скоби дротяні у блоках (наприклад для
пакування)». З висновку судово-товарознавчої експертизи від 22 листопада 
2005 р. убачається, що дані вироби використовуються переважно у харчо
вій промисловості для фіксації (кліпсування) кінцевих країв оболонок про
дуктів харчування.
Листом фірми-виробника кліпсів підтверджено, що цей товар призна
чений для використання у кліпсаторах. Згідно з Основними правилами ін
терпретації класифікації товарів критеріями розмежування товарних по
зицій є не тільки матеріал, з якого виготовлений товар, а й функції, що їх
виконує товар, спосіб виробництва, зовнішній вигляд тощо. Враховуючи 
те, що скоби мають використовуватись блоками у кліпсаторах для паку
вання ковбасних виробів, суд апеляційної інстанції правильно визнав по
милковою позицію суду першої інстанції щодо необхідності кодування то
вару в товарній позиції за кодом УКТ ЗЕД 7616.
Даний приклад доводить, що суд апеляційної інстанції не був пов’яза
ний висновками експертизи, а оцінював всі докази у їх сукупності, а тому
й прийняв обґрунтоване і законне рішення.
Судова практика свідчить, що на обґрунтування позовних вимог пози
вачі, як правило, посилаються на висновки фахівців, експертні висновки,
які приєднуються судом до матеріалів справи за клопотанням позивачів.
У деяких випадках експертизи призначаються за ухвалами суду і на вирі
шення експертів ставиться питання про те, за яким кодом УКТ ЗЕД має
кодуватися певний товар.
Незважаючи на те, що відповідно до ч. 5 ст. 82 КАС України висновок 
експерта для суду не є обов’язковим, а підлягає оцінці у сукупності й вза
ємозв’язку з іншими доказами у справі, матеріали судової практики свід
чать про те, що у доказовій базі у справі експертному висновку в таких
випадках судом надається пріоритетне значення.
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У тих випадках, коли  у висновку експерта  зазначено, що  товар має
кодуватися не за тим кодом, як вказала митниця, а підтверджується код,
вказаний декларантом, суди, як правило, визнають цього достатнім для
вирішення спору, визнають рішення митниці щодо визначення коду то
вару недійсним. Матеріали справ свідчать, що доводам митниці, як пра
вило, у судових рішеннях оцінка не дається, що є підставою для їх оскар
ження.
Питання про  те, чи  належить  до компетенції експерта-товарознавця
надання висновків про відповідність товару певному коду УКТ ЗЕД, дов
гий час вважалося дискусійним, а практика судів у цьому питанні склада
лася неоднаково.
Так, згідно з Інструкцією про призначення і проведення судових екс
пертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та при
значення судових експертиз, затверджених наказом Міністерства юстиції
8 жовтня 1998 р. № 53/5, головними завданнями товарознавчої експер
тизи визнавались питання визначення якості товарів, їх фізико-хімічних
властивостей, способу виробництва, вартості, відповідності  упакування
тощо. У орієнтовному переліку питань, що їх міг вирішити експерт-товаро
знавець, було відсутнє посилання на можливість дачі висновку про відне
сення товару до певного коду УКТ ЗЕД.
Відсутність чіткої правової регламентації з вказаного питання посилю
вала  позицію митних органів  при  посиланні  на статті  312, 313 Митного 
кодексу.
Однак  з прийняттям Міністерством юстиції наказу від 30 грудня
2004 р. № 144/5, зареєстрованого 19 січня 2005 р. № 61/10341 «Про вне
сення змін та доповнень до Інструкції про призначення і проведення судо
вих експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 
та  призначення судових експертиз, затверджених наказом МЮ України 
від 08.10.1998 р. № 53/5», ситуація дещо змінилася. До орієнтовного пере
ліку питань, на які може давати висновок товарознавча експертиза, було 
включено питання про відповідність товару коду УКТ ЗЕД (п. 133 Науко
во-методичних рекомендацій).
Таким чином, спорам між митними органами і суб’єктами господарю
вання про те, чи може експерт-товарознавець давати висновок щодо від
несення товару до певного коду УКТ ЗЕД, покладено край. Звичайно, як
що у запереченнях на позов підприємства митні органи продовжують по
силатися на  цю обставину, заперечуючи  проти акта експертизи саме  з
цих підстав, то суд у рішенні з посиланням на вищезазначений нормати
вний акт має аргументувати, чому дані доводи митниці не повинні бра
тися до уваги.
В усіх випадках, коли у адміністративній справі даної категорії в си
стемі доказів наявний експертний висновок щодо коду товару, суди по
винні перевіряти його відповідність вимогам Закону України «Про судо

473

Розділ VI. Розгляд окремих категорій адміністративних справ

ву експертизу» та Інструкції про призначення і проведення судових екс
пертиз.
Так, приміром, у справі за позовом підприємства до митниці про ви
знання недійсним рішення відділу контролю митної вартості та номенкла
тури митниці про визначення коду товару, суди, задовольняючи позов, в 
основу рішень поклали висновок Акціонерного товариства закритого типу
українського Науково-дослідного інституту з переробки штучних та синте
тичних волокон. Скасовуючи судові рішення першої та апеляційної інстан
цій судова колегія Вищого адміністративного суду України вказала, що у
цій справі суди не перевірили відповідність експертного висновку вимо
гам Закону України «Про судову експертизу» та Інструкції. За матеріалами 
справи висновок не містив дослідної та мотивувальної частин, тобто як до
каз був недопустимим і не повинен був братися до уваги. Судове рішення
за таких обставин не могло вважатися законним.
У справах щодо спорів між митними органами та суб’єктами ЗЕД сто
совно класифікації товарів суду слід враховувати, що відповідно до п. 3
Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної
митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури ре
гіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів,
що переміщуються через митний кордон України (затвердженого наказом
ДМСУ від 7 серпня 2007 р. № 667), даний Порядок розроблено з метою за
побігання випадкам ухилення підприємствами та громадянами від сплати 
податків, зборів у повному обсязі.
Є випадки, коди суб’єкти ЗЕД декларують товар не за своїм наймену
ванням (вказують код товару УКТ ЗЕД, який не відповідає дійсності). Такі 
дії призводять до заниження фактурної вартості та ставок мита, які засто
совуються при митному оформленні товарів. Саме у цьому контексті важ
ливо, щоби підприємством чітко виконувались вимоги закону про точний 
і повний опис товару у контракті та товаросупровідних документах. Неви
падково п. 8 Порядку митним органам надано право вимагати від декла
ранта додаткову документальну інформацію про характеристики товару,
які мають значення для його класифікації за УКТ ЗЕД. Такі додаткові дані 
мають бути надані митному органу протягом 15 днів. Якщо декларантом
не подані в установлений строк додаткові документи або він відмовився від
їх подання, відділ номенклатури митниці приймає рішення на підставі на
явних документів.
Аналіз матеріалів адміністративних справ, розглянутих Вищим адміні
стративним судом у касаційному порядку, свідчить й про те, що в деяких
випадках судами не беруться до уваги висновки експертних установ мит
них органів, а в судових рішеннях за наявності суперечливих доказів їм
не дається ніякої оцінки, що є також причиною скасувань судових рішень.
Останнім часом як науковцями, так і практиками, пропонуються різ
номанітні випадки митного шахрайства віднести до так званої «докумен
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тальної контрабанди», вчиненої способом приховування від митного кон
тролю. Питання є досить дискусійним, однак варто зважити на те, що дії
щодо декларування товару не за своїм найменуванням вчинюються саме 
з метою уникнення сплати податків, митних платежів і зборів. Так, у ви
падку недостовірного кодування товару за однією лише вантажною мит
ною декларацією суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності може не сплати
ти податків на суму сотень тисяч гривень і більше.

Оскарження рішень митних органів
щодо оцінки митної вартості товарів
Митна вартість є базовою категорією в системі митного оподаткуван
ня, оскільки саме на її основі розраховуються такі платежі, як мито, митні 
збори, акцизний збір та податок на додану вартість.
Відповідно до Угоди про застосування ст. VII Генеральної угоди з тари
фів і торгівлі 1994, митна вартість імпортованих товарів визначається як 
вартість  ціни, що  фактично сплачена або  підлягає сплаті  за  товари  при 
продажу з метою експорту до країни імпорту, скориговану з урахуванням
встановлених додаткових нарахувань до цієї ціни. Угода визначає митну
вартість імпортних товарів як контрактну вартість, тобто ціною фактич
но сплаченою або що підлягає сплаті за товари. Норми Угоди покладено у
розд. XI Митного кодексу України «Митна вартість товарів. Методи визна
чення митної вартості».
Так, нормами  Митного кодексу України  правила визначення митної
вартості товарів, що імпортуються в Україну, визначено статтями 259—275
Митного кодексу України.
Митною вартістю товарів, які  переміщуються через митний кордон
України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці то
вари, обчислена відповідно до положень цього Кодексу (ст. 259 МК).
Відомості про митну вартість  товарів, які  переміщуються через мит
ний кордон України, використовуються для нарахування податків і зборів 
(обов’язкових платежів), ведення митної статистики, а також у відповід
них випадках для розрахунків у разі застосування штрафів, інших санкцій 
та стягнень, встановлених законами України (ст. 261 МК).
На сьогодні Державна митна служба України та Державна податкова 
служба України виконують провідну роль у наповненні Державного бюдже
ту. Даними службами виявляються порушення законодавства, які вчиню
ються з метою уникнення від сплати податків у повному обсязі.
Матеріали судової практики  засвідчують, що  найчастіше спори  між 
митними органами та суб’єктами господарювання виникають через зани
ження останніми митної вартості товару і, таким чином, зменшення сум
надходження до Державного бюджету.
Митна вартість товарів і метод її визначення заявляються (деклару
ються) митному органу декларантом під час переміщення товарів через
475

Розділ VI. Розгляд окремих категорій адміністративних справ

митний кордон України  шляхом подання декларації митної вартості 
(ст. 262 МК).
Відповідно  до статей  262 і  264 МК постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 грудня 2006 р. № 1766 затверджено Порядок декларуван
ня митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон Украї
ни, та подання відомостей для її підтвердження. Цією ж постановою ви
знана такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, що пере
міщуються через митний кордон України» від 28 серпня 2003 р. № 1375.
Визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію
України, здійснюється шляхом застосування методів, визначених у ч. 1
ст. 266 МК.
Виходячи із зазначеної норми  методами визначення митної вартості 
товарів, які возяться на митну територію України, є:
— метод оцінки  за  ціною угоди  щодо  товарів, які імпортуються (ме
тод 1);
— метод оцінки за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2);
— метод оцінки  за  ціною угоди  щодо  подібних (аналогічних) товарів 
(метод 3);
— метод оцінки на основі віднімання вартості (метод 4);
— метод оцінки на основі додавання вартості (метод 5);
— резервний метод (метод 6).
Перелік документів, які подаються для підтвердження заявлених відо
мостей про митну вартість товарів, не є вичерпним, а отже, митниця має
право вимагати, а імпортер має право надати і інші докази, які підтвер
джують митну вартість товару.
Порядком декларування митної вартості  товарів, які  переміщуються
через митний кордон України, та подання відомостей для її підтверджен
ня від 20 грудня 2006 р. (зі змінами та доповненнями) встановлені перелі
ки обов’язкових та додаткових документів, які зобов’язані подавати декла
ранти на вимогу митного органу. У п. 7 Порядку даний перелік обов’язко
вих документів, які  подаються декларантом на  підтвердження митної
вартості  товару: зовнішньоекономічний  договір (контракт) з додатками;
рахунок-фактура (інвойс); банківські платіжні документи; рішення митно
го органу про визначення митної вартості  раніше ввезених ідентичних
та/або подібних (аналогічних) товарів, якщо воно прийнято за одним до
говором (контрактом).
Пунктом 14 Порядку встановлено, що у випадку неподання декларан
том додаткових документів у встановлений 10-денний строк або якщо він
відмовляється від їх подання, митний орган вправі самостійно визначити 
митну вартість.
За даними судової практики Вищого адміністративного суду України,
позивачі-підприємства, оскаржуючи рішення митниці щодо оцінки митної

476

Глава 12. Розгляд адміністративних справ… за участю митних органів

вартості, посилаються на те, що митниця безпідставно вимагала надання
додаткових документів, не передбачених Порядком, а оскільки підприєм
ство-позивач їх не надало, самостійно визначила митну вартість товару.
Судам слід мати на увазі, що ст. 265 МК митному органу надано право 
здійснення контролю правильності визначення митної вартості, а також й 
те, що митний орган має право упевнитися в достовірності декларації чи 
будь-якого документа, поданого для цілей визначення митної вартості.
У тих випадках, коли  підприємство-позивач, оскаржуючи  рішення
митниці щодо митної вартості, зазначає, що митниця вимагала від ньо
го надання документів, не передбачених Порядком, слід враховувати на
ступне.
Указом Президента України «Про заходи щодо вдосконалення конюнк
турно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності» від 10 лю
того  1996 р. № 124/96 створено  Державний інформаційно-аналітичний 
центр моніторінгу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) з покла
денням на нього функцій з моніторингу зовнішніх експортних товарних
ринків та цін, що складаються на таких ринках, формування конюнктур
но-інформаційної системи, надання інформаційної, консультативної, екс
пертної допомоги підприємствам, установам та організаціям. Відповідно 
до наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України 
«Про застосування ст. 4 Указу Президента України від 10.02.1996 № 124/96»
від 8 серпня 1996 р. № 506, фахівцями Держзовнішінформу проводиться
моніторинг відповідних ринків з використанням наступних інформацій
них джерел:
— біржові котирування;
— контрактна практика поставок товарів;
— прейскуранти та відпускні ціни українських товаровиробників;
— комерційні пропозиції, листи, протоколи намірів, прейскуранти та 
каталоги на продукцію відомих фірм, порівняльні індекси цін;
— звіти та довідки торговельно-економічних місій в складі посольств 
України за кордоном тощо.
На жаль, у жодній зі справ, що переглядались у касаційному порядку
Вищим адміністративним судом України, суди не давали оцінку вищеза
значеному нормативному акту та повноважень митних органів щодо вико
ристання додаткової інформації від Держзовнішінформу. До речі, не поси
лались на вказаний нормативний акт і митні органи, хоча листом ДМСУ
№ 11/2‑7737 повідомлено митні органи, що відповідно до листа Міністер
ства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 7 жовтня 1996 р.
№ 25‑28/215 експертні висновки, підготовлені Держзовнішінформом, ма
ють чинність офіційних експертиз стосовно умов виконання імпортно-екс
портних контрактів, рівнів цін за цими контрактами, та повинні братися
до уваги митними органами при ціновому контролі. Відповідно до поста
нови  Кабінету Міністрів  України  «Питання Міністерства економіки» від
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29 березня 2001 р. № 310 Державний інформаційно-аналітичний  центр
моніторингу зовнішніх товарних ринків віднесено до сфери управління Мі
ністерства економіки України.
Отже, Держзовнішінформ є державним органом, уповноваженим на
давати цінову інформацію на імпорт і експорт товарів та здійснювати ці
нову експертизу товарів.
У п. 6 Указу Президента України «Про заходи щодо запобігання експор
ту товарів походженням з України за цінами, що можуть розглядатися як 
демпінгові, та врегулювання торговельних спорів» від 25 серпня 1994 р.
№ 475/94 (в  редакції Указу Президента від 10 січня 2000 р. № 7/2000)
при здійсненні суб’єктами ЗЕД експортних та імпортних операцій контр
актні (зовнішньоторговельні) ціни мають відповідати цінам, що склалися
на ринку експорту чи імпорту на момент здійснення операції. Відповідаль
ність за обґрунтування цін за зовнішньоекономічними контрактами покла
дається на суб’єктів ЗЕД.
У цьому контексті при вирішенні позовів про визнання рішення мит
ного органу щодо оцінки митної вартості недійсним та перевірці питань 
про те, чи діяла митниця у межах своєї компетенції, слід враховувати від
повідні правові норми.
У випадку явної невідповідності заявленої митної вартості товарів мит
ні органи України визначають митну вартість послідовно на основі ціни на 
ідентичні товари та інші предмети, на подібні товари та інші предмети,
що  діють  у провідних країнах-експортерах зазначених товарів  та інших
предметів.
Згідно з приписами ст. 259 МК митною вартістю товарів, які перемі
щуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично спла
чена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень 
цього Кодексу.
Відповідно до ст. 266 МК основним методом визначення митної варто
сті товару є ціна угоди, за якою вони імпортуються, чи ціна, яка підлягає
сплаті  за  товари, які імпортуються. Якщо основний  метод не  може  бути 
застосований, застосовується послідовно кожний з інших методів, зазна
чених у ст. 266 МК.
Так, приміром, Товариство звернулося до суду з позовом до митниці 
про визнання недійсною Картки відмови, а також оскаржило дії митниці 
щодо самостійного визначення митної вартості товару.
Постановою суду першої інстанції, залишеною без змін ухвалою апеля
ційного суду в задоволенні позовних вимог відмовлено.
Залишаючи зазначені судові рішення без змін Вищий адміністратив
ний суд України зазначив наступне.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що Товариством був укладе
ній контракт з іноземною фірмою на купівлю залізорудної сировини, згідно 
з додатком до контракту вартість за 1 тонну товару складає 57,80 дол. США.
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У вантажній митній декларації зазначено митну вартість — 60421,23 грн,
що відповідає фактурній вартості (графа 42 ВМД), кількість товару 207000 кг
(графа 38 ВМД). За декларацією митної вартості форми ДМВ-1 заявлена 
митна вартість (графа 23) у гривнях — 60421,23 грн, в іноземній валюті —
11964,60 дол.
Митним органом на декларації митної вартості зроблено відмітку: «На 
виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження По
рядку декларування митної вартості товарів, що переміщуються через ми
тний кордон України» від 28.06.2003 № 1375 необхідно додатково нада
ти наступні документи для підтвердження митної вартості: контракт від
15.07.2005, каталоги, прайс-листи фірми виробника, калькуляція на товар
фірми виробника, установчі документи Фірми, документи, підтверджуючі 
оплату за контрактом від 15.07.2005».
У зв’язку з неподанням витребуваних документів митним органом бу
ло проведено огляд цін товару позивача — окатків неофлюсованих на внут
рішньому ринку Російської Федерації (виробника та відправника за контр
актом) у мережі Internet, яким підтверджено, що ціна зазначеного товару
складає 105 дол. США за одну тонну. Крім того, за даними митного орга
ну ідентичний товар від того самого виробника вже був ввезений позива
чем на  митну територію України  у червні  2005 р. за  митною вартістю
105 дол. США за одну тонну.
Неподання позивачем у повному обсязі витребуваних митним органом
документів, ввезення раніше  позивачем ідентичного  товару того самого 
виробника на митну територію України за митною вартістю 105 дол. США
за тонну, дані цінової інформації Державної митної служби України за пе
ріод з 1 червня 2005 р. по 31 серпня 2005 р. стали підставою для сумніву
у правильності заявленої позивачем митної вартості товарів.
Суд касаційної інстанції дійшов висновку, що митний орган правомір
но застосував метод 2 визначення митної вартості при визначенні митної
вартості товару, враховуючи відсутність у справі даних, що підтверджу
ють правильність визначення заявленої декларантом митної вартості това
рів, наявність обґрунтованих сумнівів у достовірності поданих декларан
том відомостей, враховуючи цінову інформацію щодо ідентичних чи подіб
них (аналогічних) товарів з коригуванням.
У значній кількості справ, перевірених у касаційному порядку, підста
вою для оскарження рішень митних органів слугувало те, що митниця, не 
погоджуючись із застосуванням декларантом методу оцінки митної вартос
ті за ціною угоди, самостійно застосовувала інші методи оцінки за відсут
ності будь-якого обґрунтування причин незастосування попередніх методів.
Так, приміром, Товариство з обмеженою відповідальністю звернулося
до суду з позовом до митниці про скасування рішення щодо визначення
митної вартості прес-форм для лиття виробів із пластмаси, які надавались 
для митного контролю і оформлення за вантажною митною декларацією,
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а також про зобов’язання митниці здійснити митне оформлення товарів 
за  заявленою митною вартістю. Позивач  послався на  те, що  митна вар
тість імпортованого товару була ним визначна за першим методом визна
чення митної вартості — за ціною угоди, і вважав, що митницею безпід
ставно був застосований третій метод визначення митної вартості, який 
призвів до завищення митних платежів.
Постановою суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного суду, по
зов задоволено. Перевіряючи справу за касаційною скаргою митниці судо
ва колегія дійшла висновку про законність судових рішень, виходячи з то
го, що у рішенні митного органу щодо митної оцінки прес-форм для лиття
пластмасових виробів відсутні посилання на неможливість застосування
основного, першого методу визначення митної вартості товарів за ціною
договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції), а також мето
ду № 2 — методу визначення митної вартості товарів за ціною договору
щодо ідентичних товарів.
Частиною 2 ст. 265 МК митному органу надано право самостійного ви
значення митної вартості товарів, які декларуються у разі відсутності да
них, що підтверджують правильність заявленої декларантом митної вартос
ті товарів, або у разі наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності по
даних декларантом відомостей про митну вартість.
Суди дійшли обґрунтованого висновку про те, що відповідачем не до
ведено, чи взагалі мало місце непідтвердження декларантом документаль
но заявленої ним митної вартості, чи мав місце факт виникнення у нього 
обґрунтованих сумнівів щодо достовірності поданих декларантом відомо
стей та чи мали місце випадки, за яких виникає неможливість перевірки 
обчислення митної вартості та право посадових осіб митного органу само
стійно визначати митну вартість на основі цін на ідентичні або подібні то
вари.
Крім цього, в матеріалах даної справи були відсутні докази витребуван
ня митницею у позивача додаткових документів на підтвердження заяв
леної митної вартості товару.
Отже, розглядаючи такі справи, слід звертати увагу на позицію митни
ці щодо неможливості послідовного застосування митницею методів оцін
ки митної вартості. Дана позиція повинна бути обов’язково відображена 
у рішенні  про оцінку митної вартості і  застосування іншого  методу, ніж 
вказаного декларантом.

Оскарження рішень митних органів
при переміщенні товарів у митному режимі переробки
на митній території України
Товари, які є предметом міжнародного обміну, інколи до або після здійс
нення зовнішньоторговельної операції потребують певної переробки, оброб
ки, ремонту тощо. При цьому дані операції виробничого чи промислового 
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характеру в силу деяких причин (економічних, технологічних тощо), не мо
жуть бути проведені на митній території однієї держави. Режими перероб
ки  дозволяють ввозити  та  переробляти  на  митній  території України іно
земні товари без застосування до них заходів нетарифного регулювання;
вивозити для переробки за межі митної території України товари україн
ського походження та повертати їх у зміненому стані в Україну; ввозити 
та здійснювати переробку іноземних товарів на митній території України 
та вивозити за межі митної території продукти переробки або реалізовува
ти їх на митній території України.
Митний кодекс України закріплює дозвільний порядок використання
режиму переробки. Розміщення товару в режимі переробки можливе тільки 
з дозволу митного органу.
Відповідно до ст. 232 МК строк переробки товарів на митній території
України встановлюється митним органом під час надання дозволу підпри
ємству-резиденту, виходячи  з тривалості  процесу переробки  товарів  та 
розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило, не може бути 
більшим ніж 90 днів.
Виходячи  з технологічних особливостей  переробки  Кабінет Міністрів 
України за поданням відповідного Міністерства або іншого Центрального 
органу виконавчої влади може встановлювати інші строки переробки, то
варів, ніж граничний термін 90 днів.
Так, наприклад, у справі  за  позовом Товариства  до  митниці  про ви
знання нечинним повідомлення на суму 18910,38 грн про погашення за
боргованості по сплаті митних зборів за перебування товарів під митним
контролем та визнання дій щодо нарахування підприємству вказаного пла
тежу протиправними, позивач послався на те, що відповідно до умов зов
нішньоекономічного контракту з чеською фірмою на адресу Товариства 
поставляється давальницька сировина — яблучний концентрат та цукорпісок  для переробки  на  готову продукцію — сік. Митницею на адресу
Товариства  було  направлено вимогу про сплату заборгованості  на суму
18910,38 грн, що виникла внаслідок донарахування митних зборів за пе
ребування товарів під митним контролем в термін понад 90 днів за ван
тажними митними деклараціями.
Постановою суду першої інстанції позов задоволено. Ухвалою апеля
ційного суду постанова суду першої інстанції залишена  без змін. Судові 
рішення були вмотивовані посиланнями на ту обставину, що товар знахо
дився на митній території України у митному режимі «переробки», а тому
на нього не могли бути нараховані митні збори.
Не погоджуючись із зазначеними судовими рішеннями, митниця звер
нулась із касаційною скаргою, в який просила про їх скасування та ухва
лення нового рішення про відмову в позові. Касатор вказав, що товари,
які були ввезені на адресу Товариства на митну територію України, пере
бували під митним контролем у термін більше 90 днів, і в даному випадку
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митний збір підлягав нарахуванню на загальних підставах з дати завер
шення дії дозволу на переробку товарів.
Матеріалами справи встановлено, що товар поступав на митну терито
рію України на адресу позивача як давальницька сировина і з дозволу мит
ного органу був  розміщений  у митному режимі  «переробки». Визначен
ня поняття «давальницька сировина» дано у Законі України «Про операції
з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах». Нею
визнається сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби,
енергоносії, ввезені  на  митну територію України іноземним замовником
або вивезені за її межі українським замовником для використання у вироб
ленні готової продукції.
У даному випадку митницею був встановлений строк дозволу на розмі
щення товару в режимі переробки в межах 90 днів. Статтею 229 МК вста
новлено, що переробкою на митній території України визнається митний 
режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари,
що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством
порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулю
вання, за умови вивезення за межі митної території продуктів переробки 
відповідно до митного режиму експорту.
Граничний термін знаходження товарів у режимі переробки встанов
лено ст. 232 МКУ — він не може бути більше ніж 90 днів. Строк починає
обчислюватися з моменту оформлення вантажної митної декларації.
Відповідно до п. 2.9 «Порядку застосування митних режимів перероб
ки на митній території України та переробки за межами митної території»,
затвердженого наказом Державної митної служби України від 13 вересня
2003 р. № 609, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 жовтня
2003 р. за № 897/8218, відповідальність за дотримання строків перероб
ки несе підприємство, що отримало дозвіл митного органу на розміщення
товарів у цьому режимі.
Матеріалами справи було також встановлено, що позивач порушив тер
мін знаходження товарів у режимі переробки. Виходячи з положень поста
нови  Кабінету Міністрів  України  «Про ставки  митних зборів» від 27 січня
1997 р. № 65 та додатків до неї, митницею було донараховано митні збо
ри за прострочені дні перебування сировини під митним контролем, вихо
дячи з її загальної митної вартості.
Законом України «Про операції з давальницькою сировиною у зовніш
ньоекономічних відносинах» від 15 вересня 1995 р. № 327/95‑ВР (з наступ
ними змінами та доповненнями) встановлено, що у разі вивезення готової
продукції за межі митної території у період дії встановленого законом строку
переробки давальницької сировини, ввізне мито, податки і збори не справ
ляються.
Таким чином, законодавцем чітко визначено, що у випадках простро
чення терміну перебування товару в режимі переробки митний збір підля
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гає нарахуванню на загальних підставах з дати завершення дії дозволу на 
переробку.
З огляду на зазначене судова колегія Вищого адміністративного суду
України не погодилася з висновками судів попередніх інстанцій про те, що 
митні збори за перебування товарів під митним контролем не справляють
ся протягом усього періоду перебування його у режимі переробки, оскільки 
вони суперечать вказаним чинникам.
Дані норми матеріального права не були застосовані судом як першої,
так і апеляційної інстанцій, що  призвело  до  прийняття помилкового  рі
шення.
Судова колегія також зазначає, що суд першої інстанції визнав таки
ми, що не відповідають чинному законодавству (є протиправними) дії мит
ниці щодо нарахування підприємству платежу на перебування під митним
контролем вантажу, що ввезений за вантажними митними деклараціями.
Між тим, нарахування платежів за вказаними вантажними митними декла
раціями не було предметом як позову, так і судового дослідження. Суд апе
ляційної інстанції не звернув увагу на цю помилку і продублював її в ухва
лі. Зважаючи на наведене, судові рішення у справі були скасовані, а спра
ва направлена на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.
Митним кодексом України (ст. 229 МК) встановлено, що у митний ре
жим переробки  товари  можуть  бути  поміщені  лише  за  умови вивезення
продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту.
Для прийняття рішення про можливість розміщення товарів у режим
переробки митними органами розглядаються економічні (захист інтересів 
українського товаровиробника), технічні (можливість ідентифікувати пере
роблені  товари) та адміністративні критерії (дотримання підприємством
режиму переробки).
Приміром, у адміністративній справі за позовом Товариства до мит
ниці  про визнання протиправними  дій  посадової особи  митниці  та від
шкодування завданих збитків, позовні вимоги були обґрунтовані тим, що 
згідно з зовнішньоекономічним контрактом від 29 червня 2000 р. на мит
ну територію України  з метою ремонту були ввезені авіаційні  двигуни.
Відповідно до вантажної митної декларації від 20 травня 2005 р. авіацій
ні вантажі оформлені у митному режимі «переробки на митній території
України».
Частина авіаційних двигунів  після ремонту вивезена  (експортована)
замовнику, що підтверджується відповідними ВМД від 30 вересня 2005 р.,
5 жовтня 2005 р. та 6 жовтня 2005 р. Для здійснення митного оформлен
ня Товариство у період з 19 вересня 2005 р. по 3 жовтня 2005 р. на раху
нок митниці перерахувало авансові суми у розмірі 458026,74 грн. Відпові
дачем при оформленні експорту авіадвигунів із зазначених сум, крім збо
ру за митне оформлення, було нараховано та утримано збір за перебування
двигунів під митним контролем на загальну суму 319402,4 грн.
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Постановою суду першої інстанції, залишеною без змін ухвалою апеля
ційного суду, у позові відмовлено.
Матеріалами справи було встановлено, що вантаж був ввезений пози
вачем на митну територію України в режимі переробки. Визначення по
няття «митного режиму переробки на митній території України» наведено 
у ст. 229 МК, згідно  з якою переробкою на  митній  території визнається
митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України 
товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законом
порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулю
вання, за умови вивезення за межі митної території продуктів переробки 
відповідно до митного режиму експорту.
Митним режимом згідно з п. 16 ст. 1 Митного кодексу України визна
ється сукупність  норм, встановлених законами  України  з питань  митної
справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспорт
них засобів через митний кордон України визначають порядок такого пе
реміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.
Строк  переробки  товарів  на  митній  території України обчислюється,
починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом това
рів, що ввозяться для переробки. Частиною 2 ст. 232 МК встановлено за
гальне правило, що строк переробки встановлюється митним органом під
час надання дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості про
цесу переробки, але  не  може  перевищувати  90 днів. Лише  у виключних
випадках Кабінет Міністрів України може встановлювати інші строки пе
реробки товарів, ніж ті, що встановлені ч. 2 ст. 232 МК, але за поданням
відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої вла
ди. В матеріалах справи відсутні докази того, що Кабінетом Міністрів Украї
ни позивачу були встановлені інші строки переробки ввезених товарів і,
таким чином, режим переробки на митній території не повинен був пере
вищувати 90 днів.
Позивачем при ввезенні авіадвигунів на митну територію України бу
ло надано зобов’язання про те, що у термін до 17 серпня 2005 р. товари,
що були ввезені на митну територію України, будуть вивезені. Дані обста
вини підтверджуються оформленою у митному відношенні ВМД (графа 48).
Наказом Державної митної служби України від 13 вересня 2003 р. № 609,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2003 р., затвер
джено  Порядок  застосування митних режимів  переробки  на  митній  те
риторії України та переробки за межами митної території України. Пунк
том 3.2 Порядку передбачено, що разом із ВМД до митниці оформлення
подаються товаротранспортні  та інші  документи, а  також  зобов’язання
про вивезення за  межі  митної території України  продуктів  переробки в 
строк, зазначений у дозволі митного органу на розміщення товарів у ре
жимі  переробки. Таке  зобов’язання було  надане  позивачем відповідачу
19 травня 2005 р., про що свідчить відмітка у ВМД. Однак у вказаний тер
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мін, тобто до 17 серпня 2005 р. товар не був вивезений за межі митної те
риторії, зобов’язання про  зворотне вивезення було виконане  позивачем
лише у вересні 2005 р.
За таких обставин судова колегія Вищого адміністративного суду Украї
ни  погодилася з висновками судів  попередніх інстанцій  про  безпідстав
ність позовних вимог.
Судова практика засвідчує, що інколи суб’єкти ЗЕД, які працюють з
давальницькою сировиною, намагаються порушити вимоги  законодав
ства і реалізувати продукт переробки на митній території України, усвідом
люючи, що відповідно до Закону України «Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15 вересня 1995 р.
(з наступними змінами і доповненнями), що у період дії встановленого за
коном строку переробки давальницької сировини ввізне мито, податки і 
збори не справляються. На поширеність такого явища і необхідність адек
ватного реагування на нього з боку судів звернув увагу Президент України 
В. А. Ющенко на IX з’їзді суддів України.
Так, приміром, у адміністративній справі за позовом приватного під
приємства до митниці про визнання недійсними талонів відмови у пропус
ку на митну територію чи митному оформленні товарів та інших предметів 
виданих позивачеві митницею, а також про зобов’язання Державної мит
ної служби відкликати лист від 17 листопада 2005 р. № 11/1‑10/14634‑ЕП,
позивач послався на те, що відповідно до зовнішньоекономічних контрак
тів ввозив на митну територію України цукрові буряки, які декларував у
митному режимі «імпорт».
Ягодинською митницею за вантажними митними деклараціями були 
видані Картки відмови у пропуску на митну територію чи митному оформ
ленні  товарів  та інших предметів  з підстав  порушення підприємством
п. 11 ст. 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва та реа
лізації цукру» від 17 червня 1999 р. № 758‑XIV та необхідністю застосуван
ня митного  режиму «переробка  на  митній  території України». Вказаним
Законом, зокрема, встановлено, що обсяги виробництва цукру, що поста
вляється на внутрішній ринок України та для поставок за її межі обмежу
ються квотами, які  щорічно визначаються Кабінетом Міністрів  України 
або уповноваженим ним органом. Пунктом 11 ст. 3 цього Закону встанов
лено, що виробництво цукру в Україні з імпортної сировини допускається
виключно за умови подальшого вивезення готової продукції у повному об
сязі за межі України у терміни, передбачені законодавством. Та обстави
на, що суб’єкт ЗЕД вказав не той митний режим, який було слід вказати 
в даному випадку («імпорт» замість «переробка»), давало йому можливість 
у подальшому реалізувати виготовлену продукцію на  митній  території
України. Судова колегія Вищого адміністративного суду України визнала,
що дії митниці щодо видачі Картки відмови відповідали вимогам законо
давства.
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Оскарження рішень митних органів
підприємствами з іноземними інвестиціями
Пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності для
підприємств  з іноземними інвестиціями  передбачався Законом України 
«Про іноземні інвестиції» від 13 березня 1992 р. № 2198‑XII, Декретом Ка
бінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» від 20 трав
ня 1993 р. № 55‑93, постановами Верховної Ради України «Про порядок 
введення в  дію Закону України  «Про іноземні інвестиції» від 13 березня
1992 р. № 2198а‑XII, «Про порядок введення в дію Закону України «Про 
режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р. № 94/96‑ВР.
Законом України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єк
тів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та кош
тів вітчизняного походження» від 17 лютого 2000 р. № 1457‑III скасовано 
дію положень зазначених нормативно-правових актів.
При цьому ст. 1 зазначеного Закону передбачено, що на території Украї
ни до суб’єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, їх
філій, відділень, відокремлених підрозділів, включаючи постійні представ
ництва нерезидентів, створених за участю іноземних інвестицій, незалежно 
від форм та часу їх внесення, застосовується національний режим валют
ного регулювання та справляння податків, зборів (обов’язкових платежів),
встановлений законами України для підприємств, створених без участі іно
земних інвестицій.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 5 вказаного Закону його дія поширю
ється на підприємства з іноземними інвестиціями, незалежно від часу вне
сення іноземних інвестицій, їх реєстрації, у тому числі до введення в дію
та  протягом дії Закону України  «Про іноземні інвестиції» від 13 березня
1992 р., Декрету Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвес
тування» від 20 травня 1993 р. № 55‑93 та  Закону України  «Про  режим
іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р.
У зв’язку зі складністю у застосуванні судами окремих положень зазна
ченого Закону, а також прийняттям окремими судами рішень про підтвер
дження пільг, які було надано на підставі скасованих цим законом норма
тивно-правових актів, Конституційним Судом України було надано офіційне 
тлумачення положень ч. 1 ст. 5 Закону України «Про усунення дискримі
нації в оподаткуванні суб’єктів  підприємницької діяльності, створених з
використанням майна та коштів вітчизняного походження» і ч. 1 ст. 19 За
кону України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. № 1560‑XII
(Рішення Конституційного Суду України від 29 січня 2002 р. № 1‑рп/2002
(справа № 1‑17/2002).
Зокрема, в п. 1.1 Рішення Конституційний Суд України вказав, що з
дня набуття чинності ч. 1 ст. 5 Закону України «Про усунення дискриміна
ції в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з ви
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користанням майна та коштів вітчизняного походження» спеціальне зако
нодавство та державні гарантії захисту іноземних інвестицій, які діяли на 
момент реєстрації інвестицій і підлягали застосуванню на вимогу інозем
ного інвестора на підставі гарантій від зміни законодавства, застосовують
ся у межах, передбачених ст. 3 цього Закону та ст. 19 Закону України «Про 
інвестиційну діяльність».
Таким чином, спеціальне законодавство України про іноземні інвести
ції, а також державні гарантії захисту іноземних інвестицій, визначені за
конодавством України, не регулюють питання валютного, митного та по
даткового законодавства, чинного на території України, якщо інше не пе
редбачено  міжнародними  договорами  України, згода  на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України (п. 4 мотивувальної частини вка
заного Рішення).
Слід також звернути увагу, що відповідно до п. 1.2 зазначеного Рішен
ня положення ч. 1 ст. 5 Закону України  «Про  усунення дискримінації в 
оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з викорис
танням майна та коштів вітчизняного походження» у взаємозв’язку з інши
ми положеннями цього Закону є підставою як для відмови у наданні, так 
і для припинення раніше наданих пільг у сфері валютного і митного регу
лювання та справляння податків, зборів (обов’язкових платежів) підприєм
ствам з іноземними інвестиціями, їх дочірнім підприємствам, а також фі
ліям, відділенням, іншим відокремленим підрозділам, включаючи постійні 
представництва нерезидентів, незалежно від часу внесення іноземних ін
вестицій та їх реєстрації.

Оскарження рішень митних органів,
пов’язаних з винесенням податкових повідомлень
із нарахування суб’єктам ЗЕД
податкових зобов’язань
Товари, оформлені у митному відношенні, можуть бути піддані повтор
ному митному контролю. Згідно з підпунктом «г» п. 4.2.2 ст. 4 Закону Украї
ни «Про порядок погашення податкових зобов’язань перед бюджетами та 
державними цільовими фондами» митні органи, як контролюючі, у випад
ках імпорту та експорту товарів, можуть визначити податкове зобов’язан
ня самостійно.
Аналіз судової практики розгляду адміністративних справ за позовами 
суб’єктів ЗЕД до митних органів про визнання недійсними податкових по
відомлень, якими останнім до  нараховується сплата  податків  та  митних
зборів свідчить про наступне.
Позивачами, суб’єктами ЗЕД, як правило, стверджується, що при мит
ному оформленні  товару у митних органів  не  було  зауважень  щодо  пра
вильності визначення коду товару, його митної вартості та правильності 
обчислення податків і митних платежів. Товар випускався у вільний обіг
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на митну територію України. В усіх випадках позивачі, посилаючись на 
цю обставину, вважають, що митне оформлення товару відбулось, а тому
дії митних органів із винесення у подальшому податкових повідомлень,
просять визнати незаконними.
Судова практика в цьому питанні не є однаковою.
У даному випадку слід враховувати, що відповідно до ст. 69 Митного 
кодексу України незалежно від операцій митного контролю, оформлення
та пропуску товарів і транспортних засобів митний контроль за ними мо
же здійснюватися, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце по
рушення законодавства України чи міжнародного договору України, укла
деного в установленому законом порядку, контроль за виконанням яких
покладено законом на митні органи. Найчастіше здійснення такого конт
ролю пов’язане з надходженням інформації від правоохоронних та інших
контролюючих органів.
Під час такого контролю митні органи можуть здійснювати такі повно
важення:
— перевіряти наявність товарів;
— проводити їх повторний митний огляд;
— перевіряти відомості, вказані у митній декларації;
— перевіряти комерційні документи та інформацію, що належить до 
зовнішньоекономічних операцій з товарами;
— перевіряти відповідність умов використання пропущених на митну
територію товарів та транспортних засобів обраному митному режиму.
Перевірки можуть відбуватися в місцях перебування підприємства або 
особи, що має відношення до зазначених операцій.
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 339 був 
затверджений Порядок здійснення контролю за правильністю визначення
митної вартості товарів. Цим Порядком установлена процедура здійснен
ня митними органами контролю за правильністю визначення митної вар
тості  товарів  під час  проведення і  після закінчення операцій  їх митного 
контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України,
а також донарахування обов’язкових платежів.
Порядком встановлено, що контроль за правильністю визначення мит
ної вартості товарів після закінчення операцій їх митного контролю, мит
ного оформлення та пропуску через митний кордон України здійснюється
митним органом шляхом: проведення перевірки відомостей, заявлених у
декларації; камеральної перевірки; надсилання запитів до митних органів 
іноземних держав з метою встановлення автентичності документів, пода
них під час митного оформлення митним органам України; надсилання за
питів до державних органів, установ та організацій з цією самою метою.
Під час здійснення контролю після закінчення митного оформлення та про
пуску товарів на митну територію митний орган може звернутися до декла
ранта з запитом стосовно надання в письмовій формі додаткової інформа
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ції для підтвердження заявленої митної вартості товарів. Якщо в результаті 
здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів 
після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та 
пропуску через митний кордон виявлені обставини, що вплинули на рівень 
задекларованої митної вартості, митний орган вправі прийняти нове рі
шення щодо митної вартості товарів за встановленою формою. Слід зазна
чити, що у цьому питанні немає одностайності у судовій практиці.
Судова практика Вищого адміністративного суду при розгляді справ 
вказаної категорії будувалась на позиції визнання того, що в даному ви
падку митні органи діють у межах наданих їм повноважень.
Так, приміром, у адміністративній справі за позовом приватного під
приємства до митниці про скасування податкових повідомлень позивач на 
обґрунтування позовних вимог посилався на те, що протягом 2004—2005 ро
ків здійснював зовнішньоекономічну діяльність — імпорт на митну терито
рію України побутових холодильників. При митному оформленні вантажу
відповідач не заявляв будь-яких зауважень щодо правильності визначення
коду товару за УКТ ЗЕД та правильності визначення ставок ввізного мита.
На момент декларування товару підприємство сплатило всі податки і збо
ри. Однак митницею було винесено два податкових повідомлення, відповід
но до яких підприємству згідно з підпунктом «г» п. 4.2.2 ст. 4 Закону Украї
ни № 2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами» визначено суму податко
вого зобов’язання по ввізному миту на суму 220916,24 грн та податкового 
зобов’язання по податку на додану вартість на суму 44813,25 грн.
Посилаючись на те, що саме митним органом проводиться перевірка 
правильності кодування товару, а митниця при проведенні митного оформ
лення не заявляла позивачеві будь-яких зауважень й провела митне оформ
лення вантажу, позивач вважає дії відповідача із винесення податкових
повідомлень неправомірними.
Відповідач позов не визнав і вказав, що як контролюючий орган при 
імпорті товарів на митну територію України діяв у межах своєї компетен
ції, що помилки позивача при кодуванні товару призвели до недобору мит
них платежів.
Рішенням суду першої інстанції позов задоволено: податкові повідом
лення визнані недійсними. Ухвалою апеляційного суду рішення суду пер
шої інстанції залишено без змін.
Судові рішення вмотивовані посиланням на ту обставину, що спірний 
товар пройшов митне оформлення і відповідач перевіряв інформацію, на
дану позивачем, щодо правильності його кодування. Товар був пропущений 
на митну територію України без зауважень. На думку судів обох поперед
ніх інстанцій, після проведення митного оформлення товару, відповідаль
ність за відповідність задекларованих даних про товар вимогам чинного 
законодавства лежить на митному органі. Суд послався також й на те, що 
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вимога митниці про заміну коду була проведена не на підставі норматив
но-правового акта, а на підставі листа ДМСУ від 1 серпня 2005 р., що су
перечить ст. 10 МК.
У касаційній скарзі митниця, посилаючись на порушення судами норм
матеріального права, просила про скасування судових рішень обох судо
вих інстанцій та прийняття нового рішення про відмову у позові.
Скасовуючи судові рішення судів попередніх інстанцій, судова колегія
Вищого адміністративного суду України виходила з наступного.
Згідно  зі ст. 2 Закону України  «Про  порядок  погашення зобов’язань 
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»
митні органи є контролюючими органами стосовно акцизного збору та по
датку на додану вартість, ввізного та вивізного мита, інших податків і збо
рів, які відповідно до законів справляються при ввезенні товарів і предме
тів на митну територію або вивезенні їх з митної території. Згідно з під
пунктом «г» п. 4.2.2 ст. 4 цього  Закону у випадках імпорту та експорту
товарів  податкове  зобов’язання може визначатись контролюючим орга
ном самостійно. Відповідно до п. 15.1 ст. 15 Закону України № 2181 мит
ні органи, як контролюючі, мають право перевіряти своєчасність, повно
ту, достовірність сплати податків і зборів протягом 1095 днів з дня, наступ
ного після подання декларації. За таких обставин, судова колегія вважає,
що при винесенні податкових повідомлень Запорізька митниця діяла в ме
жах своєї компетенції і відповідно до вимог чинного законодавства, а ви
сновок суду про те, що митниця зробила заміну коду холодильників не на 
підставі вимог нормативно-правового акта, а відповідно до листа ДМСУ
від 1 серпня 2005 р., не базується на положеннях Закону № 2181.
Помилковими визнані й висновки суду апеляційної інстанції про  те,
що після проведення митного оформлення товару відповідальність за пра
вильність даних, вказаних у декларації, вимогам законодавства, поклада
ється на митні органи. Судова колегія суду касаційної інстанції вказала,
що даний висновок зроблено судом без посилання на норму права, чи си
стемного аналізу положень митного законодавства. Даний висновок є та
ким, що суперечить вимогам чинного митного законодавства. Так, ст. 69
МК законодавець закріпив такий принцип, що поза залежністю від випу
ску товарів на митну територію, митний контроль за ними може проводи
тись в будь-який час. Даній нормі МК кореспондує положення п. 1.4 По
рядку роботи відділу номенклатури  та класифікації товарів  регіональної
митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури митниці при 
вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний 
кордон України, затвердженого наказом ДМСУ № 646 від 1 жовтня 2003 р.,
про те, що на вказані відділи митних органів покладені обов’язки зі здійс
нення контролю за класифікацією товарів не тільки під час митного оформ
лення, а й тих вантажних митних накладних, які вже оформлені у митно
му відношенні.
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Тому в даному випадку посилання суду на положення ч. 4 ст. 86 МК
про те, що з моменту прийняття митної декларації вона є документом, що 
засвідчує факти, які мають юридичне значення, а також на норми ст. 43
МК про початок і закінчення митного контролю, є помилковим. Прийняття
митної декларації є окремою операцією з митного оформлення, яка здійс
нюється до початку перевірки службовою особою митного органу відомос
тей, заявлених декларантом у митній декларації. Положення ч. 4 ст. 86 МК
регламентують обмеження права декларанта на внесення змін і доповнень 
до декларації після її прийняття, і не стосуються прав митного органу на 
проведення митного контролю й після пропуску товару на митну терито
рію України.
Зважаючи на те, що підставами для визнання акта недійсним є невід
повідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній зако
ном компетенції органу, який видав цей акт, порушення у зв’язку з його 
прийняттям прав та законних інтересів підприємства чи організації, судо
ва колегія не погоджується з висновками суду про підставність позовних
вимог. Судова колегія дійшла висновку, що митниця діяла в межах своїх
повноважень, відповідно до вимог закону і винесенням податкових пові
домлень не порушила права та законні інтереси приватного підприємства.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Обґрунтуйте, чому справи по оскарженню рішень, дій або бездіяльнос
ті митних органів належать до справ адміністративної юрисдикції.
2. Що таке Гармонізована система опису та кодування товарів?
3. Дайте визначення поняття кодування та класифікації товарів.
4. В яких випадках митний орган вправі відмовити  у пропуску товарів 
через митний кордон України та митному оформленні товарів? Яке рішення
приймається митним органом у цьому випадку? Чи може воно бути оскарже
не до суду?
5. Яким структурним підрозділом митного органу приймається рішення
щодо  правильності визначення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності 
класифікації товару? Яким нормативним актом регулюються його повнова
ження?
6. Дайте визначення поняття митної вартості товару. Для чого воно вико
ристовується у митній справі? Який метод визначення митної вартості вважа
ється основним? Чи надане право митному органу самостійно визначати мит
ну вартість товару та у яких випадках? Чи може таке рішення оскаржуватись 
до суду?
7. Чи регулюється спеціальним законодавством України про іноземні інвес
тиції питання валютного, митного та податкового законодавства?
8. Чи може проводитись митний контроль щодо товарів, вже оформлених
у митному відношенні? В яких випадках? Якими нормами матеріального пра
ва це врегульовано?
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Глава 13
Розгляд справ, що виникають
з правовідносин у сфері
національної безпеки і оборони
Положення чинного КАС України прямо не передбачають особливостей 
провадження у справах, що виникають з правовідносин у сфері національ
ної безпеки і оборони. Це може означати те, що законодавець України, ви
ходячи з національних інтересів та міжнародних зобов’язань держави, на 
сьогоднішньому етапі судово-правової реформи не вважає за потрібне ви
окремлювати  зазначені адміністративні справи в окрему групу, що  при 
здійснені правосуддя в адміністративних судах при розгляді цих справ на 
них повною мірою розповсюджуються загальні принципи адміністратив
ного судочинства: верховенство права; законність; рівність усіх учасників 
адміністративного процесу перед законом і судом; змагальність сторін; дис
позитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі; забезпечення
апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду;
обов’язковість судових рішень.
Виходячи із положень ст. 17 КАС України компетенція адміністратив
них судів поширена на публічно-правові справи щодо відносин у сфері на
ціональної безпеки і оборони. Зміст поняття «сфера національної безпеки 
і оборони» носить багатовимірний характер, з’ясування сутності якого мо
жна дослідити через опис його системних характеристик, що є предметом
окремого дослідження. Важливе місце у цьому визначені має адміністра
тивно-правовий аспект. Особливістю, яка викристалізовує зміст національ
ної безпеки і оборони з адміністративно-правових позицій, є те, що однією
із сторін адміністративно-правових відносин виступає відповідний носій 
владних повноважень у сфері національної безпеки і оборони щодо інших
суб’єктів цих відносин. Таким суб’єктом виступають суб’єкти управління
національною безпекою і обороною в державі. При цьому адміністративне 
право, становлячи собою у найбільш загальному вигляді сукупність пра
вових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері державного управ
ління, виступає спеціальним юридичним засобом здійснення свідомого ці
леспрямованого впливу суб’єкта  управління на  загрози  та  небезпеки, за 
якого створюються необхідні і достатні умови для прогресивного розвитку
українських національних інтересів, джерел добробуту українського наро
ду, а також забезпечуються ефективне функціонування системи національ
ної безпеки і оборони України. Напрями адміністративно-правового регу
лювання сфери національної безпеки і оборони залежать від конкретних
національних інтересів і можуть бути обумовлені як власним існуванням,
Ліпкан В. Адміністративно-правова природа національної безпеки / В. Ліпкан //
Право України. — 2007. — № 3. — С. 9—12.
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так і  необхідністю їх охорони  з боку адміністративного  права. Вони  мо
жуть стосуватися питань економіки, фінансів, екології, науково-технічно
го розвитку, культури, соціальних питань, сфери громадської безпеки, де
мографічних проблем тощо. Тому не випадково окремі автори, вивчаючи 
зазначену проблему, визначають її як систему врегульованих адміністра
тивним правом внутрішньоузгоджених суб’єктних, предметних і функціо
нальних сфер адміністративно-правової охорони і захисту конституційних
та інших прав і законних інтересів особи, юридичних осіб, держави в ці
лому.
Тривалий час в Україні компетенцію щодо адміністративно-правових
спорів у сфері національної безпеки і оборони мали військові суди, які згід
но з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про судоустрій України» належать до за
гальних судів і здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та ін
ших військових формуваннях, утворених згідно з Законом. З набранням
чинності КАС України з 1 вересня 2005 р. військові суди втратили компе
тенцію розглядати адміністративні справи. Ці суди, з урахуванням вимог
п. 8 розд. VІІ КАС України «Прикінцеві та перехідні положення» після на
брання чинності КАС України завершують розгляд заяв і скарг, які подані 
і не розглянуті до набрання чинності цим Кодексом. Концепцією вдоско
налення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відпо
відно до європейських стандартів, що схвалена Указом Президента Украї
ни від 25 травня 2006 р. № 361, передбачено ліквідацію військових судів 
в Україні. Конституційний Суд України, перевіряючи відповідність Кон
ституції України законодавчо встановлену систему судів загальної юрис
дикції, систему військових судів неконституційною не визнав. Рішенням
Європейського суду з прав людини від 29 червня 2004 року (Справа «Вой
тенко проти України») будь-яких недоліків у діяльності військових судів у
цій сфері, що могло б не відповідати міжнародним стандартам відносно 
судової влади, не виявлено. Отже, за судовим рішенням військового суду
України визнано статус повноцінного рішення національного суду, яке в 
Україні підлягає безумовному виконанню. Про судовий захист військови
ми судами прав та свобод військовослужбовців та інших осіб у справах
адміністративної юрисдикції може свідчити така статистика: у 2003 р.
військовими судами було розглянуто понад 16 тис. адміністративних справ,
що втричі  більше, ніж  у 2000 р., а  у 2004 р. ці суди  розглянули  близько 
30 тис. таких справ. Маючи загальні ознаки судочинства адміністративні 
справи, що виникають із правовідносин у сфері національної безпеки і обо

Стахов А. И. Административно-правовая природа безопасности / А. И. Стахов. —
М. : Полицейское право, 2006. — № 1. — С. 5—8.

Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 27—28. — Ст. 180.

Рішення Конституційного Суду України № 20-рп\2003 від 11 грудня 2003 р.

Слід зазначити, що військові суди діють в окремих країнах світу — США, Росії,
Бельгії, Італії, Ізраїлі, Канаді, Швеції та ін.
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рони, можуть  у деяких випадках мати  певні особливості, що обумовле
но самим характером зазначеної сфери, і що може бути враховано у разі 
de legе ferendе. Невипадковим є те, що згідно з Указом Президента Украї
ни «Про Стратегію національної безпеки України» від 12 лютого 2007 р.
№ 105/2007 прискорення реалізації судової реформи у напрямі станов
лення в Україні системи судового устрою та судочинства, яке функціону
ватиме на засадах верховенства права відповідно до європейських стан
дартів і гарантуватиме право особи на справедливий суд, розглядається
одним із стратегічних пріоритетів політики національної безпеки.
Особливості правовідносин, що виникають у сфері національної безпе
ки і оборони, визначаються Конституцією України, законами України, зна
ходять відображення в міжнародних договорах України. Держава, з одно
го боку, законодавчо визначає функції та повноваження органів держав
ної влади управління (суб’єктів владних повноважень) у сфері національної
безпеки і оборони, у тому числі в умовах воєнного або надзвичайного ста
ну, з іншого — визначає випадки, коли можуть встановлюватися окремі 
обмеження прав і свобод людини і громадянина, юридичних осіб. В окре
мих випадках особливості  розгляду адміністративних справ  у сфері, що 
розглядається, випливають із положень  КАС України. Так, згідно  з ч. 3
ст. 12 КАС України, з метою нерозголошення державної чи іншої таємни
ці, що охороняється законом, суд ухвалою може оголосити судове засідан
ня або його частину закритими. Це кореспондується з положеннями ст. 6
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, де зазначе
но, що  «преса і  публіка  можуть  не  допускатися в  зал засідань  протягом
усього судового розгляду або якоїсь його частини в інтересах збереження
моралі, громадського порядку або національної безпеки в демократичному
суспільстві…».
Обмеження конституційних прав і свобод людини, у тому числі в інте
ресах національної безпеки і оборони, може бути у випадках, передбаче
них Конституцією України. Виходячи із положень ч. 2 ст. 64 Конституції
України окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих об
межень  можуть встановлюватися в  умовах воєнного або  надзвичайного 
стану. Зміст правового режиму воєнного стану та надзвичайного стану ви
значаються відповідними законами України. Не можуть бути обмежені пра
ва і свободи громадян щодо: рівності конституційних прав і свобод; позбав

Указ Президента  України  «Про  Стратегію національної безпеки  України» від
12 лютого 2007 р. № 105/2007 // Урядовий кур’єр. — 2007. — № 43.

Кодекс адміністративного судочинства України. — К. : Логос, 2005. — С. 11.

Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосу
вання, український контекст / pа ред. О. Л. Жуковської. — К. : ЗАТ «Віпол», 2004. —
С. 199.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» // Відомості Верховної Ра
ди України. — 2000. — № 28. — Ст. 224; Закон України «Про правовий режим надзви
чайного стану» // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 23. — Ст. 176.
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лення і зміни громадянства; права на житло; права на повагу до гідності;
права на свободу та особисту недоторканність; права направляти індиві
дуальні чи колективні звернення; права на житло; прав і обов’язків у шлю
бі  та сім’ї; права  на судовий  захист; права  на відшкодування моральної
та матеріальної шкоди; право знати свої права і обов’язки; права на пра
вову допомогу та не відповідати за діяння, які на час їх вчинення не ви
знавалися законом як правопорушення; права не виконувати  явно зло
чинні розпорядження чи накази; права не бути двічі притягнутому до юри
дичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення;
права не бути підданому кримінальному покаранню, доки вину не буде до
ведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду;
права не нести відповідальність за відмову давати показання або пояснен
ня щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається за
коном.
Виходячи із положень  Основного  Закону держави, обмеження здійс
нення (реалізації) окремих прав громадян згідно з Конституцією України 
може бути встановлено Конституцією України, законом або судом відпо
відно до закону. Так, наприклад, згідно зі ст. 39 Конституції України гро
мадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітин
ги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщають орга
ни виконавчої влади чи органи  місцевого самоврядування. Обмеження
щодо реалізації цього права в інтересах національної безпеки та громад
ського  порядку — з метою запобігання заворушенням чи  злочинам, для
охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей, може 
встановлюватися судом відповідно до закону. Згідно з ч. 2 ст. 34 Консти
туції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовува
ти і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій 
вибір. В інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або гро
мадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей,
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або 
для підтримання авторитету і  неупередженості  правосуддя, здійснення
цих прав  може  бути обмежено  законом. Згідно  з ч. 1 ст. 32 Конституції
України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне жит
тя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Виходячи із поло
жень ч. 2 цієї статті лише в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини, у випадках, визначених законом, може допус
катись збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної
інформації про особу без її згоди.
В окремих випадках Конституція України альтернативно визначає мож
ливості обмеження прав і свобод за рішенням суду або відповідно до зако
ну. Так, згідно з ч. 3 ст. 43 Конституції України використання примусової
праці  забороняється. Не вважається примусовою працею військова або 
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альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка вико
нується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до за
конів про воєнний і про надзвичайний стан. Організаційно-правові основи 
військової служби  та альтернативної (невійськової) служби визначають
ся законом України. Зазначене необхідно врахувати при здійснені адміні
стративного судочинства.
Виходячи із положень ч. 2 ст. 124 Конституції України про те, що юрис
дикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у держа
ві, що знайшло відображення у ч. 3 ст. 1 Закону України «Про судоустрій 
України» та у ч. 1 ст. 17 КАС України спори фізичних чи юридичних осіб
у сфері національної безпеки і оборони із суб’єктом владних повноважень,
а також спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації
їх компетенції у сфері управління, у всіх випадках обмеження прав і сво
бод людини і громадянина, є компетенцією адміністративних судів. Зазна
чене випливає і  з Рішення Конституційного  Суду України від 7 травня
2002 р. № 8 рп/2002.
При вирішенні адміністративних справ у сфері національної безпеки 
і оборони важливим є визначення функцій і компетенції у зазначеній сфе
рі відповідного органу державної влади і управління (суб’єкта владних пов
новажень). Особливістю зазначених органів є те, що їх функції і компетен
ція визначаються Конституцією України, законами України, іншими нор
мативно-правовими актами. Так, згідно зі ст. 3 Закону України «Про Раду
національної безпеки і оборони  України» до  функцій  цього  державного 
органу в сфері національної безпеки і оборони віднесено у тому числі: ко
ординацію та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої вла
ди у мирний час; координацію та здійснення контролю за діяльністю орга
нів виконавчої влади в умовах воєнного або надзвичайного стану та при 
виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці Укра
їни. В Законі  України  «Про основи  національної безпеки  України» (ст. 4)
визначені суб’єкти забезпечення національної безпеки: Президент Украї
ни; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада національної
безпеки і оборони України; міністерства та інші центральні органи вико
навчої влади; Національний банк України; суди загальної юрисдикції; про
куратура України; місцеві державні адміністрації та органи місцевого са
моврядування; Збройні Сили України; Служба безпеки України; Державна 
прикордонна служба України та інші військові формування, утворені від
повідно  до  законів  України; громадяни  України, об’єднання громадян.
При цьому національна безпека визначена як «захищеність життєво важ

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» // Відомості Вер
ховної Ради України. — 1992. — № 27. — Ст. 385; Закон України «Про альтернативну
(невійськову) службу // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 15. — Ст. 188.

Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 27—28. — Ст. 180.

 Там само. — 1998. — № 35. — Ст. 237.
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ливих інтересів людини і громадянина, і держави, за якої забезпечуються
сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралі
зація реальних та потенційних загроз національним інтересам» (ст. 1). Вва
жаємо  за  необхідне  у цьому Законі визначити компетенцію відповідних
спеціалізованих, у т. ч. адміністративних, судів. У Законі України «Про обо
рону України» визначені органи, їх повноваження, функції та завдання з
питань оборони держави (розділ ІІ). При цьому оборона України визначе
на  як система  політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових,
науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших захо
дів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі зброй
ної агресії або збройного конфлікту (ст. 1).
Організація діяльності, повноваження, відповідальність органів у сфе
рі національної безпеки і оборони визначається у законах України: «Про 
Службу безпеки України», «Про Державну прикордонну службу України»,
«Про Збройні Сили України» тощо. В окремих випадках напрями діяльнос
ті того чи іншого органу в сфері національної безпеки і оборони мають бу
ти визначені в окремих законах: Закон України «Про порядок направлен
ня підрозділів Збройних Сил України до інших держав», «Про державний 
контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення
та подвійного використання», «Про пенсійне забезпечення військовослуж
бовців, осіб начальницького і  рядового складу органів внутрішніх справ 
та деяких інших осіб» тощо.
Судочинство адміністративними судами щодо вирішення адміністра
тивних справ у сфері національної безпеки і оборони здійснюються як у
мирний час, так в особливий період. Важливим є положення Закону Украї
ни «Про правовий режим надзвичайного стану» та Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» про те, що правосуддя в умовах надзви
чайного або воєнного стану здійснюється лише судами, створеними від
повідно  до  Конституції України, що введення будь-яких скорочених або 
прискорених форм судочинства забороняється, а також не допускаються
надзвичайні та особливі суди (статті 31, 26 відповідно). Окремі питання
організації діяльності судів у особливий період можуть визначатись й ін
шими нормативно-правовими актами.
З урахуванням зазначеного суди для розгляду адміністративних справ 
у сфері національної безпеки і оборони повинні бути забезпечені законо
Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 9. — Ст. 106.
 Там само. — 1992. — № 27. — Ст. 382.

 Там само. — 2003. — № 27. — Ст. 208.

 Там само. — 1992. — № 9. — Ст. 108.

 Там само. — 2000. — № 19. — Ст. 144.

 Там само. — 2003. — № 23. — Ст. 148.

 Там само. — 1992. — № 29. — Ст. 399.

 Там само. — 2000. — № 23. — Ст. 176.

 Там само. — 2000. — № 28. — Ст. 224.
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давчими  та іншими  нормативно-правовими актами  з питань  правового 
регулювання зазначеної сфери, у тому числі нормативно-правовими акта
ми відповідних міністерств та інших органів державного управління (Служ
би безпеки України, Міністерства оборони України, Держкомкордону Украї
ни і т. і.), а судді повинні бути обізнані з цих питань, мати фахову підго
товку, що відповідатиме ч. 4 ст. 127 Конституції України. Розгляд окремих
адміністративних справ, пов’язаних із додержанням вимог з охорони дер
жавної таємниці відповідно до Закону України «Про державну таємницю»
потребує створення в адміністративних судах відповідних категорованих
приміщень для роботи з таємними документами й іншими матеріалами та 
їх зберігання. Судді та інші працівники судів для роботи з цими матеріа
лами повинні мати відповідні допуски. Відсутність в адміністративних су
дах належних умов для розгляду таких справ може призвести до штучного 
зволікання у їх розгляді. Так, відсутність належних умов для розгляду та
ких справ в окремих місцевих загальних судах у 2005—2006 рр. призвела 
до того, що велика кількість справ за позовами військовослужбовців та ін
ших осіб була відкладена і таким чином громадяни і юридичні особи були 
позбавлені ефективного судового захисту.
Згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, зго
да на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства України. Виходячи із зазначеного та поло
жень ст. 9 КАС України суд при вирішенні справи повинен враховувати 
відповідні  міжнародні  договори  України. При  цьому відповідно  до ч. 6
ст. 9 КАС України, якщо міжнародним договором встановлені інші прави
ла, ніж ті, що встановлені законом, то застосовуються правила міжнарод
ного договору.
Аналіз міжнародних договорів України з проблем національної безпе
ки і оборони свідчить за те, що відповідні їх положення повинні врахову
ватися при  здійсненні адміністративного судочинства. Перш за все, це 
стосується міжнародних договорів щодо військового співробітництва з ін
шими державами, відповідними міжнародними і регіональними організа
ціями  (наприклад, у рамках «Програми  партнерства  заради  миру» між 
Україною і  НАТО, ратифікованої Законом України  у 2000 р., є Лондон
ська  угода між сторонами Північноатлантичного договору щодо статусу
їх збройних сил 1950 р., яка передбачає особливості здійснення юрисдик
ції щодо військовослужбовців, цивільних осіб і військових контингентів 
цих держав  на  території України), міжнародних договорів  щодо  участі 
України в міжнародних миротворчих і антитерористичних операціях і то
що. Виходячи із вимог Закону України «Про участь України в міжнарод
За даними Апеляційного військового суду Київського регіону, тільки у 2003—
2005 рр. до кожного місцевого військового суду надійшло майже 5000 таких актів.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. —
Ст. 141.


498

Глава 13. Розгляд справ, що виникають… у сфері національної безпеки і оборони

них миротворчих операціях» питання правосуддя в адміністративних
справах, забезпечення принципу законності при його здійсненні повинно 
бути визначене у відповідному міжнародному договорі щодо участі Украї
ни в миротворчій операції, що укладається з ООН, відповідною міжнарод
ною організацією або державою, на території якої проходитиме ця опе
рація.
Як і більшість держав—членів ООН, Україна є учасницею міжнародних
договорів із права збройних конфліктів або міжнародного гуманітарного 
права, важливими серед яких є Женевські конвенції 1949 р. про захист
жертв війни та додаткові протоколи до них 1977 р. Ці конвенції визнача
ють як правовий статус, права та обов’язки учасників збройних конфлік
тів  (комбатантів), військовополонених, поранених та  хворих, цивільного 
населення, так і особливості судочинства  під час війни, у тому числі  на 
окупованій території, статус суддів, місцевої адміністрації та військового 
командування, особливості захисту власності, об’єктів культурної спадщи
ни народів, встановлення податків і зборів, переміщення цивільного насе
лення тощо. Згідно зі ст. 54 Женевської конвенції 1949 р. про захист ци
вільного населення під час війни державі, що окуповує, заборонено зміню
вати статус  посадових осіб або суддів. Держава, що окуповує, не  може 
застосовувати санкції або вживати яких-небудь заходів або проводити дис
кримінацію щодо посадових осіб і суддів через те, що вони утримуються
від виконання своїх обов’язків за велінням совісті.
Судова практика свідчить, що найскладнішими є спори щодо захисту
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб
у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку відповідних дер
жавних органів стосовно переміщення, у т. ч. для виконання примусових
робіт, захисту права власності, особливо на об’єкти культурної спадщини,
які згідно з Гаазькою конвенцією 1954 р. про захист культурних цінностей 
під час війни  та  протоколів  до  неї знаходяться під особливим захистом.
Певний інтерес  у зв’язку з цим представляє рішення Лондонського суду
у справі City Gotha v. Sothebys / Cobert Finances (спір щодо картини відо
мого  голландського  художника  І. Втеваля «Святе сімейство  з святими і 
ангелами» (ХVІІ ст.), яка належить до готського зібрання німецького міста 
Гота.
Важливе  значення для провадження у адміністративних справах у
сфері національної безпеки і оборони має Європейська конвенція про за
хист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. і про
токоли до неї, учасницею якої є Україна, і яка надає громадянам, у тому
числі військовослужбовцям, працівникам військових формувань, додат
кову можливість захисту своїх прав і свобод шляхом звернення до міжна
Де Мулинен Фредерике. Право войны / Фредерике де Мулинен. — М., 1999. — С. 228.
Богуславский М. М. Культурные ценности в международном обороте: правовые 
аспекты / М. М. Богуславский. — М. : Юристъ, 2005. — C. 112—113.
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родного судового органу — Європейського суду з прав людини. З урахуван
ням особливого характеру військової служби, специфіки правового стату
су військовослужбовців і  державних службовців, які  працюють  у сфері,
що розглядається, характеру судово-правової реформи у нашій державі,
а також враховуючи те, що наша держава, з прийняттям Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з
прав людини» фактично визнала для себе прецедентний характер рішень 
Європейського суду, врахування цих рішень при організації і здійсненні 
адміністративного судочинства є обов’язковим.
Слід погодитися з авторами, які вважають, що судова практика Євро
пейського суду з прав людини визначає для держави «відповідні стандар
ти захисту у судовому процесі, що мають центральне значення як для за
конотворчості, зокрема для законів про судове провадження, так і для ді
яльності  зі  здійснення адміністративного  правосуддя». Аналіз судової
практики свідчить, що вже є певна кількість рішень Європейського суду
у справах за  зверненнями військовослужбовців, детальний аналіз яких
може бути предметом окремого дослідження. Як приклад можна навести 
справу «Огур проти Туреччини» та справу «Келлі проти Сполученого Коро
лівства» щодо  допустимості військового втручання під час  поліцейської
операції (відповідальність  держав  за ст. 2 Конвенції). Порушення ст. 3
Конвенції Суд встановив у справі «Аксой проти Туреччини», коли з боку
військової влади були вчинені акти жорстокого поводження з цивільним
населенням під час підтримки законності і порядку. Порушення ст. 5 Кон
венції було встановлене  Судом під час  розгляду справи  «Єнгель  та інші 
проти Нідерландів» та справи «Дэ Йонг та інші проти Нідерладів», які сто
сувалися законності військового  (дисциплінарного) арешту заявників і 
утримання їх під вартою. У справі  «Фіндлі  проти  Сполученого  Королів
ства» Суд встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції, відповідно до якого 
кожному гарантується захист цивільних прав та обов’язків, що виплива
ють із цивільно-правових відносин, незалежним і  безстороннім судом
(слід зазначити, що суд неодноразово заявляв про те, що поняття «цивіль
них прав та обов’язків» не може тлумачитися винятково на підставі внут
рішнього права держави, що це поняття є автономним у розумінні п. 1
ст. 6 Конвенції. (Це означає, що ця норма має важливе значення також і 
для адміністративного правового захисту, оскільки за результатами судо
вої практики суду до сфери її застосування також підпадають і суб’єктив
ні публічні права.)
Враховуючи  те, що  у сфері  національної безпеки і оборони  працює
велика кількість державних службовців, слід відмітити неоднозначну по
зицію Суду щодо застосування п. 1 ст. 6 Конвенції до позовів державних

Стефанюк В. Права та основні свободи людини в світі Європейських стандар
тів правового захисту / В. Стефанюк // Український часопис міжнародного права. —
2003. — № 2. — С. 58.
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службовців. Європейський суд констатує, що спори за позовами держав
них службовців, які несуть на собі частину суверенної влади держави та 
обов’язки, що є типовим для специфічної діяльності державної служби в 
тій частині, яка відображає її властивість бути носієм публічної влади, від
повідальної за забезпечення загальнодержавних інтересів, не може потрап
ляти  у сферу дії п. 1 ст. 6 Конвенції. У зв’язку з цим змінився підхід до 
розгляду спорів державних службовців з державою, оскільки зараз засто
сування п. 1 ст. 6 до таких спорів залежить не від характеру права, що є
предметом спору, а фактично від посади, яку обіймає заявник. Показовим
у цьому випадку може бути заява фінських суддів про те, що їм було від
мовлено у судовому розгляді спору, який стосувався розміру їх посадових
окладів, яка була визнана неприйнятною саме через те, що трудові спори 
працівників публічного сектора, які беруть безпосередню участь у реаліза
ції повноважень, наданих публічним правом, та виконанні обов’язків, по
кликаних забезпечувати  загальні інтереси  держави, не  підпадають  під
сферу застосування ст. 6 Конвенції. У той самий час, заяви рядових дер
жавних службовців було визнано прийнятними до розгляду за п. 1 ст. 6,
незважаючи на те, що вони стосувалися прийняття на державну службу,
кар’єрного просування або звільнення. Вважаємо, що такий підхід може 
бути застосований і до громадян України, які працюють державними служ
бовцями у сфері національної безпеки і оборони. Тому зазначене суди по
винні враховувати при розгляді відповідних адміністративних справ.
Враховуючи те, що Україна активно використовує військові підрозді
ли, військовий персонал, представників правоохоронних органів та МЧС
України в миротворчих та інших цілях за межами держави, заслуговує на 
увагу роз’яснення Європейського суду терміна «юрисдикція» (ст. 1 Конвен
ції). У справі «Лоізіду проти Туреччини» Суд роз’яснив, що цей термін не 
повинен розумітися тільки  як  національна  територія держав, що  домов
ляються. Навпаки, відповідальність держави може настати щодо дій або 
упущень, що вчиняються за межами держави, у тому числі й під час воєн
них дій.
Підсумовуючи вищенаведене слід зазначити, що питання проваджен
ня в адміністративних справах у сфері національної безпеки і оборони за
слуговують на увагу і потребують подальшого вдосконалення національного 
законодавства та судової практики, у тому числі з урахуванням міжнарод
них зобов’язань нашої держави, та досвіду демократичних країн світу.

Рішення у справі «Франческо Ломбардо проти Італії» та рішення у справі «Пелегрін
проти Франції» // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі.
1999. — № 3. — С. 169—184.

Рішення про неприйнятність у справі «Каянен і Туомала проти Фінляндії».

Рішення у справі «Девлін проти Великої Британії», рішення у справі «Ламбурдьєр
проти Франції» та рішення у справі «Фрідлендер проти Франції».

Європейський Суд по правам человека: процедура и практика по делам воєнно
служащих / под. ред. А. В. Пчелинцева. — М., 2001. — С. 14—15.
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Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Наведіть визначення поняття «сфера національної безпеки і оборони».
2. Охарактеризуйте суб’єктів владних повноважень у сфері національної
безпеки і оборони.
3. Які ознаки притаманні правовідносинам, що виникають у сфері націо
нальної безпеки і оборони?
4. Наведіть напрями адміністративно-правового регулювання сфери на
ціональної безпеки і оборони.

Глава 14
Розгляд справ,
що виникають за участю закордонних
дипломатичних установ України
Виходячи із положень ст. 17 КАС України компетенція адміністратив
них судів поширена на публічно-правові справи, що виникають за участю
закордонних дипломатичних установ України, які, будучи органами дер
жавної влади, з урахуванням положень п. 7 ст. 3 КАС, є суб’єктами владних
повноважень. Термін «закордонні дипломатичні установи України» визна
чається в ст. 1 Закону України «Про дипломатичну службу» від 20 вересня
2001 р. № 2728‑III як «дипломатичні представництва та консульські уста
нови України в інших державах, представництва при міжнародних орга
нізаціях». У ст. 6 цього Закону зазначається, що дипломатичні представ
ництва та консульські установи України за кордоном є постійно діючими 
установами України, основними завданнями яких є представництво Украї
ни в державі перебування та підтримання офіційних міждержавних від
носин, захист інтересів України, прав та інтересів її громадян і юридичних
осіб за кордоном. Постійні представництва України при міжнародних орга
нізаціях є постійно діючими установами України за кордоном, основними 
завданнями яких є представництво України в міжнародних організаціях,
підтримання з такими міжнародними організаціями офіційних відносин та 
захист інтересів України за кордоном.
Закордонні дипломатичні установи України є складовою системи орга
нів дипломатичної служби України, яку складають: Міністерство закордон
них справ України, представництва Міністерства закордонних справ Украї
ни на території України, закордонні дипломатичні установи України.
При здійсненні правосуддя в адміністративних судах при розгляді цих
справ на них повною мірою розповсюджуються загальні принципи та нор
ми адміністративного судочинства. Згідно з ч. 2 ст. 18 КАС адміністративні 
справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади чи інший держав
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ний орган, їх посадова чи службова особа (крім справ з приводу їхніх рі
шень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки) під
судні окружним адміністративним судам.
При визначенні територіальної підсудності адміністративних справ за
конодавець визначив особливості вирішення цієї категорії справ, зазначив,
що адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне диплома
тичне чи консульське представництво України, їх посадова чи службова
особа, вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна
юрисдикція якого поширюється на місто Київ. У зв’язку з цим існує необхід
ність більш детального вивчення цього питання.
Статус, завдання та функції дипломатичного представництва України 
за кордоном визначаються законами України «Про дипломатичну службу»,
«Про дипломатичні ранги України», Положенням про дипломатичне пред
ставництво  України в іншій  державі, яке  затверджується Президентом
України, а також міжнародними договорами України. Статус, завдання та 
функції консульської установи України за кордоном визначаються Зако
ном України «Про дипломатичну службу», Консульським статутом, який за
тверджується Президентом України, а також міжнародними договорами 
України.
Положення «Про дипломатичне представництво України за кордоном»,
затверджене Розпорядженням Президента України від 22 жовтня 1992 р.
№ 166/92-рп, визначає статус, завдання та функції дипломатичного пред
ставництва України за кордоном.
Дипломатичне представництво України є постійно діючою установою
України за кордоном, що покликана підтримувати офіційні міждержавні 
відносини, здійснювати представництво України, захищати інтереси Украї
ни, права та інтереси її громадян і юридичних осіб.
Керівництво дипломатичним представництвом здійснює Міністерство 
закордонних справ України. Діяльність дипломатичного представництва 
базується на положеннях Віденської конвенції про дипломатичні зносини 
від 18 квітня 1961 р., двосторонніх та інших багатосторонніх міжнарод
них договорів України, законодавства України та держави перебування,
а також Положення «Про дипломатичне представництво України за кор
доном».
Поняття «дипломатичне представництво» є родовим поняттям, що ви
значає різні види закордонних органів зовнішніх зносин держави, які здійс
нюють дипломатичну діяльність. Існують два види дипломатичних пред
ставництв: посольства і місії. Вважається, що посольства — це представ
ництва  першого, вищого класу. Тому більшість  держав, у тому числі й 
Україна, віддають перевагу обміну дипломатичними представництвами на 
рівні посольств. Слід зазначити, що до посольств прирівнюються представ
ництва Ватикана — нунціатури. Місії являють собою представництва друго
го класу. Представництва Святійшого престолу представлені тут інтернун
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ціатурами. Вже зазначалося, що дипломатичні відносини встановлюються
на підставі угоди між відповідними державами, у якій обговорюється рі
вень їх дипломатичних представництв. Звичайно він установлюється на 
рівні посольств, оскільки, із затвердженням у другій половині XX ст. прин
ципу суверенної рівності  держав, місії в  даний час  зустрічаються дуже 
рідко. Постійне дипломатичне представництво засновується в результаті 
взаємної згоди держав на базі встановлення дипломатичних відносин.
Відповідно  до ст. 4 Віденської конвенції про  дипломатичні  зносини 
1961 р. для того, щоб конкретна особа була призначена главою диплома
тичного представництва, держава, що акредитує, повинна направити дер
жаві, що приймає, запит про її згоду на призначення даної особи на цю
посаду. У запиті викладаються біографічні дані цієї особи, відомості про 
її кар’єру і посаду, яку обіймає, родиний стан, причому ця інформація по
винна бути викладена дуже лаконічно і бути абсолютно точною. Позитив
на відповідь на запит держави, що приймає, означає надання агремана 
(від фр. agrement — згода) на прийняття зазначеної в запиті особи як гла
ви дипломатичного представництва. З цього моменту кандидат вважається
persona grata — бажаною особою в державі, що приймає. Негативна відпо
відь на запит означає відмову в агремані, а кандидат признається persona
non grata — небажаною особою. При цьому держава, що приймає, не зобо
в’язана повідомляти державі, що акредитує, мотиви відмови в агремані.
Таким чином, відмова в наданні агремана не потребує додаткових роз’яс
нень. Процедура одержання агремана  носить конфіденційний  характер.
Після одержання агремана починається здійснення певних процедурних
форм, які відбуваються у державі, що акредитує.
У ст. 3 Віденської конвенції 1961 р. «Про дипломатичні зносини» закріп
лні функції дипломатичного представництва. До них належать:
— представницька  функція, що  полягає в  представництві  держави,
яка акредитує, у державі перебування;
— захист у державі перебування інтересів держави, що акредитує, і її
громадян у межах, що допускаються міжнародним правом;
— ведення переговорів з урядом держави перебування;
— інформаційна функція — з’ясовування всіма законними способами 
умов і подій у державі перебування і повідомлення про них уряду держа
ви, що акредитує;
— функція заохочення дружніх відносин між державою, що акреди
тує, і державою перебування та розвиток їх взаємовідносин у галузі еконо
міки, культури і науки.
Представницька функція полягає в тому, що дипломатичне представ
ництво держави, що акредитує, представляє її в державі перебування в 
повному обсязі, тобто воно вправі цілком представляти її політичні, еконо
мічні, соціальні, культурні й інші інтереси. Ця функція заснована на суве
ренній владі  держави—суб’єкта  міжнародного  права, що  має об’єктивне 
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право на представництво (право посольства). Представницька функція дип
ломатичного представництва в теоретичному аспекті починається з мо
менту оголошення про заснування дипломатичного представництва і його 
відкриття, а на практиці, звичайно, — із моменту вручення главою дипло
матичного  представництва вірчих грамот. Розширювальне  тлумачення
представницької функції дипломатичного представництва дозволяє виді
лити в цій функції підфункцію, що у певних обставинах стає самостійною
функцією, — це  функція дипломатичного  захисту. Вона  полягає в  тому,
що дипломатичне представництво за кордоном не тільки представляє і за
хищає інтереси держави, що акредитує, а й здійснює подібні заходи сто
совно «фізичних і юридичних осіб, тобто суб’єктів, які знаходяться в пра
вовому зв’язку з державою, що акредитує (громадяни і  юридичні особи 
держави). У міжнародному праві  на основі  практики вироблені критерії
правомірності дипломатичного захисту: а) функція дипломатичного захис
ту надається тільки дипломатичним представництвом; б) дипломатичний 
захист поширюється в основному тільки на громадян держави, що акре
дитує; в) ця функція починає діяти не відразу після вчинення особою пра
вопорушення, а  тільки  після того, як  посольством вичерпані всі  законні 
засоби, що  передбачені  рамками  законодавства  держави  перебування
(суть дипломатичного захисту полягає не стільки в правовому захисті гро
мадянина, скільки в його політичному захисті, оскільки до цього питання
приєднуються політичне керівництво й інші центральні органи держави,
що акредитує); г) дипломатичний захист не надається іноземним громадя
нам, громадянам країни перебування або апатридам (функція дипломатич
ного захисту не збігається з правом дипломатичного притулку).
Дипломатичне представництво України за дорученням Міністра закор
донних справ України може виконувати і консульські функції.
Главою дипломатичного представництва України є посол, або послан
ник, або повірений у справах. Глава дипломатичного представництва є го
ловним представником України в державі перебування. Він здійснює за
гальне керівництво, координацію та контроль за діяльністю всіх установ 
України, спеціалістів, делегацій, посадових та інших осіб, які перебувають 
у цій державі.
Керівники всіх українських установ і делегацій, представники і грома
дяни України в іноземній державі зобов’язані неухильно виконувати вка
зівки посла в цій державі й надавати йому необхідну допомогу, сприяти 
в здійсненні покладених на нього завдань.
Посол або  посланник  призначається Указом Президента  України  за 
поданням Міністра закордонних справ України в разі отримання згоди 
(агреману) на це призначення іноземної держави, до якої він признача
ється.
Повірений в справах України, а також інші члени дипломатичного пер
соналу призначаються наказом Міністра закордонних справ України.
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Послу або посланнику України, що відбуває до держави перебування,
вручається підписана Президентом скріплена Міністром закордонних справ 
України вірча грамота, яка після прибуття вручається главі держави пере
бування.
Повіреному у справах України, що відбуває до держави перебування,
вручається лист Міністра закордонних справ України, який після прибут
тя вручається Міністру закордонних справ держави перебування.
Посол або посланник України приступає до виконання своїх службових
обов’язків у державі перебування після вручення вірчої грамоти главі дер
жави, до якої він призначений, або після повідомлення про своє прибуття
і вручення завірених копій вірчої грамоти Міністру закордонних справ ці
єї держави залежно від практики, яка існує в державі перебування.
Повірений у справах України приступає до виконання своїх службових
обов’язків з моменту вручення листа Міністра закордонних справ України 
Міністру закордонних справ держави, до якої він призначений.
Главою дипломатичного представництва України, членами дипломатич
ного персоналу дипломатичного представництва України в іноземній держа
ві можуть бути тільки громадяни України. Віденська конвенція про дипло
матичні зносини 1961 р. встановлює ординарний режим призначення дип
ломатичних представників із числа громадян держави, що акредитує (ч. 1
ст. 8). Водночас нею передбачається екстраординарний порядок призначен
ня таких представників — із числа громадян держави перебування. Але це 
може бути зроблено не інакше як за згодою цієї держави, причому така зго
да може бути в будь-який час анульована. Крім того, держава перебування
може обумовити за собою таке саме право щодо громадян третьої держави,
що не є одночасно громадянами держави, що акредитує (частини 2, 3 ст. 8).
Членами адміністративно-технічного й обслуговуючого персоналу дип
ломатичного представництва України можуть бути громадяни України і,
в окремих випадках, громадяни держави перебування при відповідному
повідомленні міністерства закордонних справ держави перебування про 
їх прийом на роботу до цього представництва.
Клас, до якого повинен належати глава дипломатичного представниц
тва України, і за необхідності кількісний склад персоналу дипломатичного 
представництва України в іноземній державі встановлюються двосторон
ньою угодою України з цією державою. У міжнародному праві затвердила
ся класифікація старшинства (класи) дипломатичних представників (аген
тів). До XIX ст. такої класифікації не існувало, що нерідко призводило до 
зіткнень і конфліктів з приводу старшинства під час проведення офіцій
них заходів. Це питання було врегульоване Віденським протоколом 1815 р.,
що встановив такі три класи дипломатичних агентів: І клас — посол і пап
ський легат або нунцій; ІІ клас — посланник, міністр та інший уповнова
жений при главі держави; III клас — повірений у справах, акредитований 
при міністрі закордонних справ.
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Аахенський протокол 1918 р. доповнив цю класифікацію класом міні
стра-резидента, що посів позицію між посланником і повіреним у справах.
Але дана новація не прижилась, і Віденська конвенція про дипломатичні 
зносини 1961 р. сприйняла триланкову класифікацію. Відповідно до ст. 14
цієї Конвенції глави представництв розділяються на: а) клас послів і нун
ціїв, які акредитуються при главах держав та інших главах представництв 
еквівалентного рангу; б) клас посланників та інтернунціїв, які акредиту
ються при міністрах закордонних справ; в) клас повірених у справах, які 
акредитуються при міністрах закордонних справ. Слід зазначити, що клас 
повіреного в справах не можна плутати з посадою тимчасового повірено
го в справах, який виконує обов’язки глави дипломатичного представниц
тва на період його відсутності (хвороба, відрядження, відпустка). Віден
ська конвенція закріплює, що не повинно проводитися ніякого розрізнен
ня між главами представництв унаслідок їхньої приналежності до того або 
іншого класу, за винятком питань старшинства й етикету. Клас, до якого 
повинні належати глави представництв, визначається угодами між держа
вами. Від класів глав дипломатичних представництв слід відрізняти дип
ломатичні ранги. Їх основна відмінність полягає в тому, що класи дипло
матичних представників знаходяться в сфері регулювання нормами між
народного права, а дипломатичні ранги — це службові звання старшинства 
дипломатів, що втановлюються відповідно до внутрішньодержавного пра
ва держави, що акредитує. При цьому кожна держава має свою систему
дипломатичних рангів. Як  правило, клас  дипломатичного  представника 
збігається з його рангом.
В Україні відповідно до Закону України «Про дипломатичні ранги Украї
ни» встановлені такі ранги:
— надзвичайний і повноважний посол;
— надзвичайний і повноважний посланник І і II класів;
— радник І і II класів;
— перший секретар І і II класів;
— другий секретар І і II класів;
— третій секретар;
— аташе.
Вищі дипломатичні ранги (посла і посланника) присвоюються звичай
но главою держави, інші — міністром закордонних справ. Ранг аташе, що 
є первинним дипломатичним рангом, присвоюється, як правило, випуск
никам інститутів і  факультетів  міжнародних відносин при  надходженні 
на службу до Міністерства закордонних справ України. Цей ранг не слід
плутати з посадою військового, морського і повітряного аташе, що не є дип
ломатичною посадою, тому що її обіймають співробітники військового ві
домства держави, що акредитує, які проходять військову службу на поса
дах офіцерського складу. Ці особи при одержанні призначення на посаду
і  прибутті  до  місця проходження служби спеціально акредитуються при 
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військовому відомстві країни  перебування. Одночасно  ці співробітники 
виконують функції військових радників глави дипломатичного представ
ництва.
Більшість держав, включаючи Україну, дотримуються практики, що гла
ва дипломатичного представництва приступає до виконання своїх функ
цій із моменту вручення своїх вірчих грамот главі держави, що приймає,
або особі, яка його заміняє. Деякі держави з метою економії коштів вико
ристовують практику кумуляції (суміщення) дипломатичного представниц
тва, тобто акредитування тієї самої особи як глави представництва в ін
шій або кількох державах одночасно за відсутності заперечень проти цього 
влади держави перебування. Крім того, одна і та сама особа може пред
ставляти дві і більше держави в одній державі при дотриманні зазначеної
вище умови. Така можливість передбачена ст. 6 Віденської конвенції 1961 р.
Україна вже має в цьому питанні певні практичні наробки. Так, напри
клад, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Фінляндії за кумуля
цією виконує функції глави  дипломатичного  представництва  України  у
Швеції, Норвегії, Данії та  Ісландії; Надзвичайний і  Повноважний  Посол
України в Бельгії за кумуляцією виконує ці самі обов’язки в інших держа
вах Бенілюксу — Нідерландах і Люксембурзі. Дуже часто практику куму
ляції держави використовують і щодо міжнародних організацій. Наприклад,
глава дипломатичного представництва якоїсь держави у Франції одночас
но призначається офіційним представником цієї держави при ЮНЕСКО,
тому що місцеперебування цієї організації — Париж; якщо дипломатичний 
представник виконує свою місію в Бельгії або в державах Бенилюксу — то 
при НАТО (штаб-квартира Альянсу розташована в Брюсселі (Бельгія), як 
це має місце в Україні. Призначення глави дипломатичного представниц
тва України або члена дипломатичного персоналу дипломатичного пред
ставництва  України одночасно  представляти інтереси  України в інших
державах чи при будь-якій міжнародній організації може бути здійснене 
за  поданням Міністра  закордонних справ  України  указом Президента 
України.
Глава дипломатичного представництва України і члени дипломатично
го персоналу дипломатичного представництва України, а також члени їх
сімей, члени обслуговуючого персоналу, якщо вони не є громадянами дер
жави перебування, користуються привілеями та імунітетами, передбаче
ними  Віденською конвенцією про  дипломатичні  зносини від 18 квітня
1961 р., якщо двосторонньою угодою України з цією державою не перед
бачено інше. Місія глави дипломатичного представництва України припи
няється у випадку: 1) його відкликання у встановленому порядку; 2) його 
відставки; 3) його смерті; 4) оголошення його persona non grata в державі 
перебування.
Консульське представництво України. Консульські установи України 
здійснюють свою діяльність відповідно  до  Конституції України, законів 
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України, Консульського статуту України, затвердженого Указом Президен
та України від 2 квітня 1994 р. № 127/94, міжнародних договорів Украї
ни та міжнародних звичаїв. Відповідно до ст. 2 Віденської Конвенції про 
консульські зносини 1963 р. встановлення консульських зносин між дер
жавами здійснюється за взаємною згодою. Встановлення дипломатичних
відносин означає й одночасне встановлення консульських відносин, якщо 
інше не обговорюється заінтересованими державами. Крім багатосторон
ньої Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р., існують двосто
ронні консульські конвенції, у яких обговорюється число консульських
установ держав на території одна одної, місце розташування консульських
округів, привілеї та імунітети персоналу консульств тощо.
У ст. 2 Консульського статуту України дається визначення поняття «кон
сульські установи». Це — Консульське управління Міністерства закордон
них справ України, представництва Міністерства закордонних справ Украї
ни в Україні, консульські відділи дипломатичних представництв України,
генеральні консульства, консульства, віце-консульства та консульські агент
ства. Під поняттям «консул» розуміється: генеральний консул, консул, віцеконсул або консульський агент, який є главою консульської установи. «Кон
сульська службова особа» — це будь-яка особа, включаючи главу консуль
ської установи, якій доручено виконання консульських функцій (генеральний 
консул, консул, віце-консул, консульський агент і секретар консульської
установи), а  також особа, прикомандирована  до консульської установи 
для підготовки до служби в консульських установах (стажист). «Працівник 
консульської установи» — це будь-яка особа, зайнята в консульській уста
нові виконанням адміністративних або технічних функцій чи обов’язків із
обслуговування консульської установи. «Консульський округ» — це район,
відведений консульській  установі  для виконання консульських функцій.
Місцезнаходження консульської установи, її клас і консульський округ ви
значаються Міністерством закордонних справ України за погодженням з
державою перебування.
Керівництво консульськими  установами  здійснюється Міністерством
закордонних справ України. Загальне керівництво діяльністю консульської
установи в державі перебування здійснюється відповідним дипломатич
ним представництвом України.
Генеральні консульства, консульства, віце-консульства, консульські 
агентства очолюються відповідно генеральними консулами, консулами, віцеконсулами, консульськими агентами. Консульські агенти призначаються на 
посади, передбачені ч. 2 ст. 12 Закону України «Про дипломатичну служ
бу». Консульські функції виконуються також дипломатичними представ
ництвами України, для чого в їх складі можуть утворюватися консульські 
відділи на чолі з генеральними консулами, консулами. Консульські відділи 
дипломатичних представництв України очолюються завідуючими консуль
ськими відділами, які іменуються генеральними консулами або консулами.
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Консульські службові особи  перебувають  на  дипломатичній службі в 
Україні. Працівники консульських установ, які є громадянами України і 
постійно проживають в Україні, перебувають на державній службі в Міні
стерстві закордонних справ України.
Консул при призначенні на посаду одержує від Міністерства закордон
них справ України письмове повноваження — консульський патент. Цей до
кумент засвідчує його посаду і містить, як правило, його повне ім’я і прізви
ще, клас, указівку на консульський округ і місцезнаходження консульської
установи.
Держава, що представляється, направляє консульський патент зазви
чай дипломатичними шляхами уряду держави, на території якої глава кон
сульської установи повинен виконувати свої функції. Глава консульської
установи допускається до виконання своїх функцій тільки після одержан
ня дозволу (екзекватури) на це з боку держави перебування. Причому та
кий дозвіл, у якій би формі він не був виражений, іменується екзеквату
рою (не плутати з агреманом у дипломатичному праві). Держава, що від
мовляє у видачі екзекватури, не  зобов’язана  повідомляти  мотиви своєї
відмови.
У державах, де немає дипломатичних представництв України, за зго
дою держави перебування на консула можуть бути покладені також і дип
ломатичні функції. Держава, що представляється, може після повідомлен
ня відповідним державам доручити консульству, заснованому в  певній 
державі, виконання консульських функцій у третій державі, якщо немає
заперечення відповідних держав (здійснення так званої кумулятивної дип
ломатичної місії). Виконання консулом консульських функцій іншої держа
ви може мати місце тільки за окремою вказівкою Міністерства закордон
них справ України і за згодою держави перебування.
Консул виконує покладені на нього функції особисто або доручає їх ви
конання іншій консульській службовій особі. Якщо консул з якоїсь причи
ни не може виконувати свої функції або посада консула є тимчасово ва
кантною, виконання обов’язків консула покладається на іншу консульську
службову особу цієї чи іншої консульської установи в державі перебуван
ня або на одного з членів дипломатичного персоналу дипломатичного пред
ставництва України в цій державі.
Консул може звертатися до влади держави перебування в межах сво
го консульського округу з усіх питань, пов’язаних із діяльністю консульсь
кої установи. Консул зобов’язаний вживати заходів для того, щоб юридич
ні особи та громадяни України користувалися в повному обсязі всіма пра
вами, наданими їм законодавством держави перебування і міжнародними 
договорами, учасниками яких є Україна і держава перебування, а також 
міжнародними звичаями.
Консул зобов’язаний вживати заходів для відновлення порушених прав 
юридичних осіб і громадян України. Розпорядження консула, видані в ме
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жах його  повноважень  з питань, що стосуються перебування громадян
України за кордоном, мають для них обов’язкову чинність.
У випадку якщо після звернення консула до властей держави перебу
вання не  будуть відновлені  порушені  права  юридичних осіб і  громадян
України, консул зобов’язаний повідомити про це Міністерство закордонних
справ України та главу дипломатичного представництва України в держа
ві перебування. Консул зобов’язаний приймати як письмові, так і усні звер
нення юридичних осіб та громадян України.
Консул приймає звернення іноземних юридичних осіб і громадян з пи
тань, що стосуються виконання його функцій. Консул сприяє проведен
ню всеукраїнського референдуму, виборів Президента України, Верхов
ної Ради України відповідно до законодавства України та країни перебу
вання.
Консул надає допомогу у виконанні службових обов’язків членам дер
жавних делегацій України, народним депутатам України, представникам
міністерств, інших органів виконавчої влади  України, органів  місцевого 
самоврядування, а також керівникам державних підприємств та науко
вих установ, які перебувають у межах його консульського округу.
Консул має право без окремого доручення представляти в установах
держави перебування громадян України, якщо вони є відсутніми і не до
ручили ведення справи якійсь особі або не можуть захищати свої інтере
си  з інших причин. Це  представництво  триває доти, поки особи, яких
представляють, не  призначать своїх уповноважених або  не візьмуть  на 
себе захист своїх прав та інтересів. Консул відповідно до законодавства 
України веде військовий облік громадян України, які тимчасово прожива
ють  за кордоном, і вживає заходів  до  забезпечення прибуття громадян
України чоловічої статі, які досягли 18-річного віку, у військові комісаріа
ти за місцем їх постійного проживання для призову на дійсну військову
службу.
Консул виконує доручення слідчих або судових органів України щодо 
громадян України, якщо це не заборонено законами держави перебуван
ня. Зазначені доручення виконуються з додержанням процесуального за
конодавства України.
Консул має право укладати та розривати шлюб відповідно до законо
давства України. Консул має право встановлювати батьківство у випадках,
коли відповідно до законодавства України таке допускається в органах за
пису актів цивільного стану, якщо батьки дитини проживають в його кон
сульському окрузі і хоча б один з них є громадянином України. Консул має
право провадити усиновлення (удочеріння) дитини, яка є громадянином
України і проживає за межами України.
Якщо усиновитель не є громадянином України, для усиновлення дити
ни, яка є громадянином України, необхідно одержати дозвіл уповноваже
ного на те органу України. Консул за дорученням Міністерства закордон
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них справ  України  здійснює в  установленому порядку нагляд за станом
утримання та виховання дітей-громадян України, усиновлених іноземни
ми громадянами, до досягнення ними 18-річного віку.
До найбільш поширених видів діяльності консульських установ нале
жать: видача віз; видача і продовження термінів дії паспортів; реєстрація
громадян своєї держави, які постійно мешкають на території консульсько
го округу; реєстрація актів цивільного стану; легалізація і нотаріальне по
свідчення документів тощо За виконання зазначених дій консульства стя
гують консульські збори у валюті держави перебування. Держави можуть 
укласти між собою угоду про скасування стягування всіх або деяких видів 
консульських зборів.
Консул за  дорученням Міністерства  закордонних справ  України або 
глави дипломатичного представництва України в державі перебування мо
же виконувати й інші  функції, якщо вони  не суперечать  законодавству
України, законодавству держави перебування і міжнародним договорам
України.
Відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р.
персонал консульських установ ділиться на три категорії: 1) консульські 
посадові особи, які перебувають на консульській службі і виконують кон
сульські функції; 2) консульські службовці, які виконують адміністратив
но-технічну роботу; 3) обслуговуючий персонал. Консульські посадові осо
би повинні бути, як правило, громадянами держави, що представляється.
Громадяни держави перебування або третіх держав можуть призначати
ся на консульські посади державою, що представляється, тільки з точно 
вираженої згоди держави перебування (ст. 22). Суверенним правом дер
жави перебування є право в будь-який час повідомити державі, що пред
ставляється, про те, що та або інша консульська посадова особа є persona
non grata, або що будь-який працівник консульського персоналу є неприй
нятним. У такому випадку держава, що представляється, повинна відкли
кати цю особу або припинити її функції в консульській установі (ст. 23).
Власті держави перебування (зазвичай міністерство закордонних справ)
видають консулам консульські картки, що підтверджують їх посадове ста
новище і  наявність  привілеїв  та імунітетів відповідно  до  міжнародного 
права.
Відповідно  до ст. 28 Віденської конвенції про консульські  зносини 
1963 р. держава перебування повинна надавати всі можливості для вико
нання консульською установою своїх функцій. Тому держава перебування
на підставі норм міжнародного і внутрішньодержавного права надає кон
сульській установі та її персоналу певні привілеї та імунітети для ефектив
ного виконання ними своїх функцій. Розрізняють два види консульських
привілеїв та імунітетів: 1) привілеї та імунітети консульської установи як 
закордонного органу зовнішніх зносин держави; 2) привілеї та імунітети 
персоналу консульської установи (особисті привілеї та імунітети).
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Відповідно  до  розд. II Віденської конвенції про консульські  зносини 
1963 р. до привілеїв та імунітетів консульської установи належать такі:
1) недоторканність  помешкань консульських установ. Представники 
влади держави перебування не можуть вступати в консульські помешкан
ня інакше  як  за  згодою глави консульської установи. Проте  згода  глави 
консульської установи може передбачатися у випадку пожежі або іншого 
стихійного лиха, що потребує невідкладних заходів захисту. Такий режим
недоторканності  зберігається навіть  у випадку розірвання консульських
відносин між двома державами: а) держава перебування повинна навіть 
у випадку збройного конфлікту шанувати й охороняти консульські помеш
кання, а також майно консульства, його архіви; б) держава, що представ
ляється, може довірити охорону консульських помешкань, а також архіви 
та майно, що знаходяться в них, будь-якій третій державі, прийнятній для
держави, що акредитується; в) держава, що представляється, може дові
рити охорону своїх інтересів та інтересів своїх громадян будь-якій третій 
державі, прийнятній для держави перебування. У разі закриття консуль
ства тимчасово або назавжди, вищевказані положення застосовуються та
кож у тому випадку, якщо в держави, що представляється, в державі пере
бування немає ні дипломатичного представництва, ні іншого консульства.
Якщо держава, що представляється, не має в державі перебування дипло
матичного представництва, але має на її території інше консульство, цьо
му консульству може бути ввірена охорона архіву закритого консульства 
і, за згодою влади держави перебування, виконання консульських функ
цій в окрузі закритого консульства;
2) фіскальний імунітет, що припускає звільнення консульських помеш
кань від усіх державних, районних і муніципальних податків, зборів і мит,
за винятком тих, що складають плату за конкретні види обслуговування;
3) недоторканність консульського архіву і документів. Вони недотор
канні в будь-який час незалежно від їх місцезнаходження;
4) свобода пересувань — держава перебування повинна забезпечити 
всім працівникам консульської установи свободу пересувань і подорожей 
її територією;
5) свобода зносин консульської установи для всіх офіційних цілей. Суб’єк
тами таких зносин виступають уряд, дипломатичні представництва й інші 
консульські установи держави, що представляється, де б вони не знаходи
лися. При цьому консульська установа може використовувати всі засоби,
які підходять, включаючи дипломатичних і консульських кур’єрів, дипло
матичні і консульські валізи (поштова торба) і закодовані або шифровані 
депеши.
Консульська валіза, подібно до дипломатичної, не підлягає ні розпеча
туванню, ні затримці. Проте в тих випадках, коли компетентні влади дер
жави перебування мають серйозні підстави думати, що у валізі міститься
щось інше, крім передбачених Віденською конвенцією 1963 р. предметів,
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вони можуть вимагати, щоб валіза була розкрита в їх присутності уповно
важеним представником держави, що представляється. Якщо влада дер
жави, що представляється, відмовиться виконати цю вимогу, валіза повер
тається в  місце відправлення. Місця, що  утворюють консульську валізу,
повинні мати необхідні зовнішні ознаки, що вказують на характер ванта
жу, і можуть містити в собі тільки офіційну кореспонденцію, документи і 
предмети, призначені виключно для офіційного користування. Валіза до
ставляється частіше за все консульським кур’єром, який наділяється спеці
альним документом, що вказує його статус і кількість місць, що утворюють 
валізу. При виконанні своїх функцій цей кур’єр знаходиться під захистом
держави  перебування. Він користується недоторканністю і  не  підлягає
арешту або затримці в будь-якій формі. Перевезення консульської валізи 
може бути доручене командиру судна або цивільного літака, що повинні 
пришвартуватися в порту або приземлитися в аеропорту держави перебу
вання. Він також наділяється офіційним документом, у якому вказується
число місць, що складають консульську валізу. Але при цьому він не є кон
сульським кур’єром. Консульство може направити осіб із своїх працівників 
для одержання валізи безпосередньо і безперешкодно в командира судна 
або літака;
6) свобода зносин і контактів із громадянами держави, що представля
ється: а) такі громадяни можуть вільно спілкуватися з компетентним кон
сульством, і їм відкритий вільний доступ у таке консульство; консульські 
посадові особи цього консульства можуть вільно спілкуватися із зазначе
ними громадянами і мають вільний доступ до них; б) компетентні органи 
держави перебування повинні без зайвого зволікання повідомляти консуль
ство держави, що представляється, якщо в межах її консульського округу
якийсь  громадянин держави, що  представляється, ув’язнюється, або  бе
реться під стражу в очікуванні судового розгляду, або затримується в яко
му-небудь іншому порядку, якщо  цей  громадянин цього  буде вимагати.
Всі повідомлення, що адресуються своєму консульству цією особою, також 
передаються цими органами без зволікання; в) консульські посадові особи 
мають право відвідувати громадянина своєї держави, який знаходиться
в ув’язненні, з метою співбесіди з ним, а також вживати належних захо
дів із метою забезпечення йому представництва.
Крім того, влада держави перебування стосовно консульства зобов’я
зана: а) у разі смерті громадянина держави, що представляється, повідо
мити консульство, в окрузі якого відбулася смерть; б) повідомити компе
тентне консульство без зволікання про будь-який випадок, коли призна
чення опікуна або піклувальника відповідає інтересам неповнолітньої або 
недієздатної особи-громадянина  держави, що  представляється; в) якщо 
судно, що має національність держави, що представляється, зазнало ава
рії або сіло на мілину в територіальному морі або внутрішніх водах держа
ви перебування, або з літальним апаратом, зареєстрованим у державі, що 
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представляється, стався нещасний випадок на території держави перебу
вання, то власті зобов’язані повідомити найближче до місця події консуль
ство;
7) користування своїм державними прапором і гербом у державі пере
бування. Консульству належить право користування державними прапо
ром і гербом: на будинку, що займає консульство; на вхідних дверях цьо
го будинку; на резиденції глави консульської установи; на засобах пересу
вання глави  цієї установи, коли  це  пов’язано  з виконанням службових
обов’язків. Слід вказати на те, що згода, яка мається на увазі, глави кон
сульської установи на вторгнення влади держави перебування в консуль
ські  помешкання у випадку пожежі або стихійного  лиха  була  розцінена 
СРСР як порушення принципу поваги до державного суверенітету, що пере
шкодило підписанню даної Конвенції Радянським Союзом у 1963 р. Водно
час практика консульських відносин держав пішла усе ж шляхом отриман
ня дозволу глави консульської установи властями держави перебування в 
усіх випадках, коли останні мають намір вступити в консульські помеш
кання.
На відміну від співробітників дипломатичних представництв, співро
бітники консульських установ користуються дещо  меншими  привілеями 
та імунітетами. До особистих привілеїв та імунітетів відповідно до даної
Конвенції належать:
— особиста недоторканність консульських посадових осіб, що означає,
що особа не підлягає ні арешту, ні попередньому ув’язненню інакше як на 
підставі постанов судової влади у разі вчинення тяжких злочинів. При цьо
му поняття «тяжкий злочин» визначається за законодавством держави пе
ребування. В окремих двосторонніх конвенціях як тяжкі злочини визначе
ні діяння, за вчинення яких може бути призначене покарання понад п’ять 
років позбавлення волі;
— імунітет від судової й адміністративної юрисдикції держави перебу
вання щодо дій, вчинених консульськими посадовими особами і службов
цями при виконанні ними консульських функцій. До дій, що чиняться ни
ми як приватними особами, застосовна юрисдикція держави перебуван
ня. Працівники консульської установи можуть запрошуватися як свідки 
при виробництві судових і адміністративних справ, але вони не зобов’яза
ні давати показання з питань, пов’язаних із виконанням їх функцій, або 
надавати офіційну кореспонденцію і документи. Вилучення з імунітету в 
сферах цивільної й адміністративної юрисдикції в консульських агентів 
такі самі, як і в дипломатичних агентів;
— фіскальний імунітет — консульські працівники, а також члени їхніх
родин, за винятком обслуговуючого персоналу, звільняються від усіх видів 
податків, мит і зборів, крім непрямих податків, а також зборів, стягнутих
за конкретні види обслуговування. Обслуговуючий персонал звільняється
від податків на заробітну плату;
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— митні привілеї, що надаються державою перебування для консуль
ських посадових осіб і службовців, а також членів їхніх родин, практично 
еквівалентні аналогічним дипломатичним привілеям.
Слід мати на увазі, що обсяг консульських привілеїв та імунітетів, що 
закріплюються в двосторонніх консульських конвенціях і національному
законодавстві  держав, залежить від характеру взаємовідносин між кон
кретними державами. Так, якщо держави підтримують дружні та різно
бічні відносини, вони можуть надати консульські привілеї та імунітети од
на одній в обсязі, що відповідає дипломатичним привілеям та імунітетам
Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. Відповідно до ч. 2
ст. 46 Конвенції 1963 р. штатні консульські посадові особи не повинні зай
матися в державі перебування якоюсь фаховою або комерційною діяльніс
тю з метою одержання особистих прибутків. Якщо ж консульські посадові 
особи займаються такою діяльністю, то на них і членів їхніх родин не по
ширюються консульські привілеї та імунітети. Всі консульські працівники,
що користуються привілеями та імунітетами, зобов’язані шанувати закони 
і правила держави перебування і не втручатися у внутрішні справи цієї
держави.
Функції працівників консульської установи  припиняються на  таких
підставах: а) повідомлення держави перебування державою, що представ
ляється, про те, що її функції припиняються (відкликання); б) анулювання
екзекватури  (оголошення persona non grata); в) повідомлення державою
перебування держави, що представляється, про те, що держава перебуван
ня перестала вважати його працівником консульського персоналу.
Відповідно до міжнародного права консульські установи припиняють 
свою діяльність  у таких випадках: а) закриття консульської установи;
б) вихід території, на якій розташований консульський округ, з-під сувере
нітету держави перебування; в) війна між державами, що раніше встано
вили консульські відносини.
Слід зазначити, що розірвання дипломатичних відносин між держава
ми зазвичай тягне за собою припинення діяльності дипломатичного пред
ставництва, проте консульські відносини між країнами зберігаються. За
криття консульської установи з будь-якої причини (зниження економічної
активності; зменшення кількості громадян держави, що представляється,
які мешкають чи працюють у визначеному регіоні держави перебування)
не тягне за собою припинення дипломатичних відносин між державами.
Важливо зазначити, що особливості територіальної підсудності адміні
стративних справ, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи кон
сульське представництво України, їх посадова чи службова особа, законо
давцем визначені разом з адміністративними справами з приводу оскар
ження нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України, міністерства чи іншого  центрального органу виконавчої влади,
Національного  банку України чи іншого суб’єкта владних повноважень,
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повноваження якого поширюється на всю територію України, та про ану
лювання реєстраційного свідоцтва  політичної партії, про  заборону (при
мусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії, щодо яких у гл. 6 розд. III
КАС України встановлені особливості провадження. Вважаємо за потріб
не, з урахуванням законодавства  та  досвіду зарубіжних демократичних
країн, у разі de lege ferende передбачити і особливості провадження справ,
відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представ
ництво України, їх посадова чи службова особа.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Визначте особливості  територіальної підсудності адміністративних
справ, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське пред
ставництво України, їх посадова чи службова особа.
2. Що таке закордонне дипломатичне представництво України?
3. Що таке закордонне консульське представництво України?
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в адміністративних справах.
Порядок виконання
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в адміністративних справах

Глава 1
Судові рішення
в адміністративних справах
Результатом здійснення правосуддя, тобто  наслідком встановлених у
справі обставин, є ухвалений відповідно до норм матеріального та проце
суального права акт — судове рішення.
Пленум Верховного Суду України у постанові «Про судове рішення» від
29 грудня 1976 р. № 11 зазначив, що судове рішення є найважливішим
актом правосуддя, покликаним забезпечити захист гарантованих Консти
туцією України прав і свобод людини, правопорядку та здійснення прого
лошеного Конституцією принципу верховенства права.
У законодавстві термін «судове рішення» не визначений.
За змістом ч. 5 ст. 124 та ч. 3 ст. 129 Конституції поняття «судове рі
шення» та «рішення суду» вжиті як синоніми і визначають загальну назву
акта застосування права судом. Узагальнюючий підхід до визначення цих
термінів збережено і в КАС (п. 7 ч. 1 ст. 7, п. 12 ч. 1 ст. 3). Поряд з цим,
на відміну від ЦПК та ГПК, КАС містить визначення видів судового рішен
ня (ст. 158), у ньому розкриті поняття постанови та ухвали (пункти 13, 14
ч. 1 ст. 3), що дає змогу вести мову про різновиди судових рішень залежно 
від форми, способу прийняття, за обсягом вирішених у них питань, юри
дичними наслідками тощо.
Залежно від кола питань, вирішених через прийнятий акт, судові рі
шення поділяються на постанови та ухвали. За цим критерієм постанова
є рішенням суду будь-якої інстанції, у якому вирішуються вимоги адміні
стративного  позову, а  ухвала — рішенням, яким вирішуються питання,
пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші проце
суальні питання.
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До постанов (залежно від інстанційної підсудності справ) належать:
— постанови суду першої інстанції (місцевих загальних судів як адмі
ністративних, окружних адміністративних судів, Вищого адміністратив
ного суду як суду першої інстанції у випадку, встановленому КАС), якими 
вирішується адміністративний позов;
— постанови суду апеляційної інстанції (апеляційних адміністратив
них судів, Вищого адміністративного суду), якими вимоги апеляційної скар
ги вирішуються одночасно з адміністративним позовом;
— постанови суду касаційної інстанції: Вищого адміністративного суду
України — якими вимоги касаційної скарги вирішуються одночасно з адмі
ністративним позовом; Верховного Суду України, — якими вирішуються
вимоги скарги за винятковими обставинами або вимоги такої скарги од
ночасно з вимогами адміністративного позову.
Ухвалами є судові рішення:
— будь-якої інстанції щодо вирішення процедурно-процесуальних пи
тань розгляду адміністративного спору (про прийнятність, вирішення кло
потань, вчинення процесуальних дій тощо);
— апеляційної інстанції (апеляційних адміністративних судів, Вищого 
адміністративного суду), якими вирішуються лише вимоги апеляційної скарги;
— касаційної інстанції (Вищого адміністративного суду України), яки
ми вирішуються лише вимоги касаційної скарги.
Різновидом ухвал є окремі ухвали суду, які мають на меті усунення ви
явлених у процесі розгляду адміністративного позову порушень закону.
Залежно від обсягу вирішених ними питань судові рішення можуть бу
ти основними (завершальними), частковими та додатковими.
Так, до завершальних рішень належать постанови і ухвали, якими пов
ністю вирішені усі правові вимоги, передані на розгляд суду (для постанов),
або всі необхідні для розгляду адміністративної справи процедурні та інші 
процесуальні питання (для ухвал).
Частковими рішеннями вирішуються окремі правові вимоги. Зокрема 
до закінчення судового розгляду, за клопотанням особи, яка бере участь у
справі, суд може прийняти постанову щодо частини заявлених вимог, як
що з’ясовані судом обставини дають можливість без шкоди для справи ви
рішити  зазначену частину вимог (ч. 1 ст. 164 КАС). Таке  рішення може 
ухвалюватися також у разі часткового визнання адміністративного позо
ву відповідачем і прийняття його судом (ч. 3 ст. 112 КАС).
Додатковими судовими рішеннями є додаткова постанова чи додатко
ва ухвала, якими вирішуються окремі правові вимоги, котрі не розв’язані 
основним рішенням та за умови, якщо з приводу позовних вимог досліджу
вались докази (для постанов) або вирішені не всі клопотання (для ухвал).
Крім того, додаткові постанови та ухвали можуть прийматись, якщо судом
при ухваленні основного судового рішення не визначений спосіб його ви
конання або не вирішено питання про судові витрати.
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З аналізу норм чинного законодавства вбачається, що судові рішення
залежно від стадії судового  процесу, на  якій вони  ухвалюються, можуть 
бути  кінцевими, тобто  такими, якими  закінчується розгляд справи  (ч. 1
ст. 14, ч. 1 ст. 158) та проміжними, якими провадження у справі не закін
чено (ст. 115, ч. 1 ст. 227 КАС).
За формою зовнішнього вираження судові рішення можуть бути письмо
вими або усними. Постанови суду можуть мати лише письмову форму, а ухва
ли — письмову або усну. При цьому ухвали за наслідками розгляду апеляцій
них та касаційних скарг викладаються виключно у письмовій формі.
Окремим письмовим документом викладаються ухвали щодо залишен
ня позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, відкриття прова
дження в адміністративній справі, об’єднання та роз’єднання справ, забез
печення доказів, визначення розміру судових витрат, продовження та по
новлення процесуальних строків, передачі адміністративної справи  до 
іншого адміністративного суду, забезпечення адміністративного  позову,
призначення експертизи, виправлення описок і очевидних арифметичних
помилок, відмови в ухваленні додаткового судового рішення, роз’яснення
постанови, зупинення провадження у справі, закриття провадження у
справі, залишення позовної заяви без розгляду та з інших питань, які ви
рішуються поза судовим розглядом.
Наведений перелік не є вичерпним, оскільки окремим документом мо
жуть викладатися також ухвали з інших питань, які вирішуються під час 
судового розгляду (ч. 4 ст. 160 КАС).
Постанови суду та всі ухвали, які викладаються окремим документом,
приймаються (постановляються), складаються (викладаються) і  підпису
ються в нарадчій кімнаті всім складом суду, який розглядав справу. Буде 
такий письмовий документ виготовлений рукописно, за допомогою дру
карської чи комп’ютерної техніки — значення не має.
Оскільки адміністративне судочинство  здійснюється державною мо
вою, то судові документи, у тому числі судові рішення, складаються дер
жавною мовою (ч. 3 ст. 15), а рішення, яким закінчується розгляд справи,
ухвалюється іменем України (ч. 1 ст. 14 КАС).
Ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати, є усними і фік
суються секретарем судового засідання у журналі судового засідання (про
токолі судового засідання).
За юридичними наслідками судові рішення можуть поділятися на рі
шення про присудження (про виконання або утримання від виконання пев
них дій), рішення про визнання (про наявність або відсутність правовідно
син), конститутивні рішення (про перетворення правовідносин, тобто їх
припинення чи зміну).
Судове рішення — це правовий (правозастосовний) персоніфікований 
акт, прийнятий судом на основі нормативно-правового акта, який має ра
зовий характер та є обов’язковим до виконання.
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Виходячи  з важливості судових рішень  для регулювання суспільних
відносин законодавець визначив низку вимог, яким повинні відповідати 
рішення.
Основними є вимоги про законність та обґрунтованість судового рі
шення. Вимоги щодо законності та обґрунтованості рішень суду містилися
і у ЦПК 1963 р. (ст. 202), за правилами якого розглядалися справи, що ви
никали  з адміністративно-правових відносин. Проте  з прийняттям КАС
поняття «законність» та «обґрунтованість» набули законодавчого визначен
ня. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріально
го  права  при  дотриманні  норм процесуального  права, а обґрунтованим
може визнаватися лише  рішення, ухвалене  на  підставі  повно і всебічно 
з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими дока
зами, які були досліджені в судовому засіданні (ст. 159 КАС).
Розкриваючи поняття законності рішення необхідно виходити з того,
що суди, виконавши вимоги процесуального законодавства, не тільки по
становляють рішення на підставі закону, що регулює спірні правовідноси
ни, подібні правовідносини (аналогія закону), або за відсутності такого за
кону — на  підставі конституційних принципів і  загальних засад права 
(аналогія права), а й керуються принципом верховенства права з ураху
ванням судової практики Європейського суду з прав людини.
Концепція справедливого судового  розгляду, яку сповідує Європей
ський суд з прав  людини, передбачає право  на обґрунтоване судове  рі
шення, оскільки просте посилання на положення законодавства не може 
вважатися таким обґрунтуванням. Зокрема у справі «Хаджианастасіу про
ти Греції» Суд зауважив, що договірні держави користуються повною сво
бодою у виборі належних засобів для забезпечення відповідності їх судо
вих систем вимогам ст. 6 Європейської конвенції про захист прав люди
ни та основоположних свобод. Національні суди повинні, однак, наводити 
з достатньою чіткістю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення. Саме 
це, зокрема, робить  можливим для обвинуваченого ефективно викорис
тати власне право на апеляцію («Хаджианастасіу проти Греції», 16 грудня
1992 р.).
До загальних вимог, яким мають відповідати судові рішення, можна 
віднести також повноту, зрозумілість, безальтернативність та справедли
вість. Деякі з цих вимог прямо передбачені законом, а інші напрацьовані 
правовою наукою та судовою практикою.
Так, повнота і всебічність судового рішення, про яку йдеться в ст. 159
КАС, з одного боку, означає, що встановлені судом факти повинні відобра
жати обставини, які існували чи існують об’єктивно, а з іншого — що всім
наведеним обставинам надана вичерпна правова оцінка.
Зрозумілим є рішення, в якому суд у визначеній законом послідовнос
ті, чітко, без неоднозначного трактування дав відповідь на питання, які 
він вирішує при прийнятті постанови (ст. 161 КАС), або щодо суті клопо
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тання, чи іншого  питання, що вирішується ухвалою. У таких рішеннях
вступна, описова, мотивувальна  та  резолютивна частини  узгоджуються
між собою.
Безальтернативним рішення буде тоді, коли його можна виконати ли
ше одним способом, передбаченим законом.
Оскільки у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності су
б’єктів владних повноважень суд, серед іншого, перевіряє, чи прийняті во
ни добросовісно, розсудливо, пропорційно, то, на наше переконання, судо
ве рішення має відповідати вимогам справедливості, тобто узгоджуватися
з принципами моралі та з загальнолюдськими цінностями.
Судові  рішення у письмовій  формі  приймаються, складаються і  під
писуються в нарадчій кімнаті (приміщенні, спеціально призначеному для
ухвалення судових рішень), з додержанням її таємниці складом суду, який 
розглядав справу. Якщо адміністративну справу розглядав і вирішував 
суддя одноособово, то судове рішення ухвалюється ним самостійно, з обо
в’язковим виходом до нарадчої кімнати. У разі ухвалення судового рішен
ня колегією суддів, усі питання вирішуються більшістю голосів. При прий
нятті рішення з кожного питання жоден із суддів не має права утримати
ся від голосування та підписання судового рішення. Правом і обов’язком
головуючого є голосування останнім.
Рішення проголошується негайно після його постановлення. Винятком
є випадки, коли залежно від складності справи складення постанови у пов
ному обсязі може бути відкладено на строк не більше п’яти днів із дня за
кінчення розгляду справи. Вступна та резолютивна частини постанови у
будь-якому разі підписуються всім складом суду, проголошуються у тому
засіданні, в  якому закінчився розгляд, і  приєднуються до справи  (ч. 3
ст. 160 КАС). Зазначені правила поширюються також на судові рішення
(постанови, ухвали) суду апеляційної та касаційної інстанцій за наслідка
ми розгляду відповідно апеляційних та касаційних скарг і не стосуються
ухвал всіх судових інстанцій, через які вирішуються питання, пов’язані з
процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні пи
тання.
Поняття винятковості та складності оціночні, а тому визначаються су
дом для кожного конкретного випадку на підставі об’єктивних критеріїв,
наприклад, великого обсягу матеріалів справи, аналіз і оцінка яких потре
бує багато часу.
Для забезпечення повноти, ясності та чіткості законом встановлена по
слідовність вирішення питань при прийнятті судових рішень. Так, за зміс
том ст. 161 КАС, приймаючи постанову, суд вирішує:
— чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та запе
речення, та якими доказами вони підтверджуються;
— чи є інші фактичні дані (пропущення строку звернення до суду тощо),
які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження;
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— яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин;
— чи належить задовольнити позовні вимоги або відмовити в їх задо
воленні;
— як розподілити між сторонами судові витрати;
— чи є підстави допустити негайне виконання постанови;
— чи є підстави для скасування заходів забезпечення адміністратив
ного позову.
По суті зазначений порядок визначає стадії застосування судом норм
права, оскільки йдеться про встановлення фактичних обставин справи, їх
юридичну кваліфікацію з наступним вирішенням спору і документальним
оформленням рішення.
Послідовність вирішення питань при прийнятті ухвали законом не ви
значена, що не позбавляє можливості застосування для такого різновиду
судового рішення правил, передбачених для ухвалення постанов.
Результат вирішення адміністративного спору викладається у формі 
постанови, зміст якої визначений законом (для постанов суду першої ін
станції — ст. 163 КАС), і складається з вступної, описової, мотивувальної
та резолютивної частин.
Вступна частина  повинна  містити відомості  про  дату, час  та  місце 
прийняття постанови, найменування адміністративного суду, прізвище та 
ініціали судді (суддів) і секретаря судового засідання, імена (найменуван
ня) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, предмет адміністра
тивного позову. Як правило, постанова приймається, складається, підпи
сується та проголошується в один і той самий день. Проте не виключаються
випадки завершення проголошення постанови у наступний за початком
проголошення день або складання постанови протягом кількох днів. У та
ких випадках датою прийняття постанови  є відповідний календарний 
день завершення її проголошення, оскільки саме з моментом проголошен
ня закон пов’язує настання юридичних наслідків (набрання законної си
ли, початок  перебігу строків оскарження тощо). Відкладення складання
постанови у повному обсязі не змінює дати постановлення рішення, тобто 
такою датою залишається день проголошення вступної та резолютивної
частин.
Крім дати, у вступній частині постанови суду першої інстанції необхід
но зазначати час її прийняття.
Вказівкою на найменування адміністративного суду визначається під
судність справи, а зазначення прізвищ та ініціалів суддів (судді) дає змогу
встановити, чи повноважним складом суду вона вирішена. Для належної
ідентифікації постанови суд має повно викладати імена та/або наймену
вання не тільки сторін, а й інших осіб, які беруть участь у справі (третіх
осіб, представників сторін та третіх осіб).
В описовій частині постанови суду першої інстанції зазначається корот
кий зміст позовних вимог і позиція відповідача, пояснення осіб, які беруть 
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участь у справі, інші докази, досліджені судом. Тобто у цій частині рішен
ня у стислій формі суд викладає зміст заявлених вимог та підстави позову
відповідно до позовної заяви; зазначає трансформацію підстав, предмета,
обсягу вимог, якщо таке мало місце у процесі розгляду справи. Стисло ви
кладається також позиція відповідача стосовно пред’явлених до нього ви
мог (якщо позов визнається, то у якій частині, якщо заперечується, то суть 
цих заперечень).
У цій самій частині коротко викладаються пояснення інших осіб (крім
сторін), які беруть участь у розгляді справи. Щодо зазначення інших дока
зів, досліджених судом, то розуміється не формальний їх перелік, а викла
дення суті відомостей та інформації про обставини, які мають значення
для справи, про встановлені експертом факти і висновки (для судових екс
пертиз) тощо.
Мотивувальна частина постанови має містити в собі встановлені су
дом обставини із посиланням на  докази, а  також  мотиви  неврахування
окремих доказів; мотиви, з яких суд виходив при прийнятті постанови, і 
положення закону, яким він керувався.
Встановлення обставин справи — це творча діяльність з їх відтворення
з метою встановлення істини для застосування норм права. Тому суд має
обґрунтувати, чому одні докази для встановлення дійсних обставин він бе
ре до уваги, а інші відхиляє. Вимоги щодо зазначення мотивів, з яких суд
виходив при прийнятті постанови, і положення закону, яким він керував
ся, є, по суті, вимогою юридичної кваліфікації, тобто співвідношенням
встановлених обставин з юридичними нормами. Дотримання зазначеної
послідовності є обов’язковим.
Як зазначалося вище, простого посилання на закон та інші норматив
ні акти матеріального права для визнання рішення обґрунтованим недо
статньо, а  тому закон вимагає наведення у постанові відповідних поло
жень застосованих судом актів.
Вимоги щодо однозначності та безальтернативності судового рішення
дістають вияв у резолютивній частині, яка має містити висновок суду про 
задоволення адміністративного позову або про відмову в його задоволенні 
повністю чи частково; висновки суду по суті вимог; про розподіл судових
витрат; інші правові наслідки ухваленого рішення; про строк і порядок на
брання постановою законної сили та її оскарження. Іншими словами, ре
золютивна частина постанови має містити вичерпні й остаточні відповіді 
на всі вимоги, розглянуті судом, а в ідеалі повинна ліквідувати існуючий 
між сторонами адміністративний спір.
У ч. 3 ст. 105 КАС наведені вимоги, які може містити адміністратив
ний позов, а тому в резолютивній частині постанови можливий висновок 
про:
— скасування або визнання нечинним рішення відповідача—суб’єкта 
владних повноважень повністю чи окремих його положень;
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— зобов’язання відповідача—суб’єкта владних повноважень прийняти 
рішення або вчинити певні дії;
— зобов’язання відповідача—суб’єкта владних повноважень утримати
ся від вчинення певних дій;
— стягнення з відповідача—суб’єкта владних повноважень коштів на 
відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або без
діяльністю;
— виконання зупиненої чи невчиненої дії;
— встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень)
суб’єкта владних повноважень.
Оскільки перелік вимог у зазначеній правовій нормі не є вичерпним,
то, залежно від обставин справи, у рішенні суду по суті позову можуть мі
ститися й інші висновки. Йдеться про тимчасову заборону (зупинення) ді
яльності об’єднання громадян, примусовий  розпуск  (ліквідацію) такого 
об’єднання, про примусове видворення іноземця чи особи без громадян
ства за межі України, про скасування реєстрації кандидата на пост Пре
зидента України тощо.
Для запобігання неясності при виконанні рішень у резолютивній час
тині необхідно зазначати повне і точне найменування юридичної особи та 
ім’я фізичної особи, стосовно яких суд вирішив питання. При цьому пра
вила щодо найменування юридичної особи містяться в ст. 90 ЦК, а щодо 
імені фізичної особи—громадянина України такі правила наведені в ст. 29
цього Кодексу.
Вимоги щодо змісту постанови суду апеляційної інстанції викладені в 
ст. 207 КАС. Суттєвою відмінністю структури постанови суду апеляційної
інстанції від постанови суду першої інстанції є викладення в описовій час
тині стислого викладу постанови суду першої інстанції, узагальнюючих ви
мог апеляційної скарги, обставин, які встановлені судом першої інстанції,
а у резолютивній частині — зазначення висновку по суті вимог апеляцій
ної скарги.
Постанова суду касаційної інстанції (вимоги  щодо  змісту наведені в 
ст. 232 КАС) відрізняється від постанов суду першої та апеляційної інстан
цій тим, що в описовій частині вона містить короткий зміст рішень цих
судів, короткий зміст вимог касаційної скарги, обставин справи, встанов
лених попередніми судовими інстанціями, а у мотивувальній частині має
міститись посилання на право (факти суд касаційної інстанції не встанов
лює). Резолютивна частина повинна містити висновок по суті вимог каса
ційної скарги.
За елементами структури письмові ухвали схожі з постановами (скла
даються з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин). Однак 
зміст ухвал суду першої інстанції має певні відмінності від змісту поста
нов (ч. 1 ст. 165 КАС). Так, у вступній частині відсутня вимога про зазна
чення предмета адміністративного позову. В описовій частині суд вказує
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суть клопотання, ім’я (найменування) особи, що його заявила, чи інше пи
тання, що вирішується ухвалою. Мотиви, з яких суд дійшов висновків, і 
закон, яким керувався суд, постановляючи ухвалу, викладаються у моти
вувальній частині, а у резолютивній частині ухвали суду першої інстанції
зазначаються висновки суду, строк і порядок набрання ухвалою законної
сили та її оскарження.
Вимоги щодо змісту усної ухвали викладені в ч. 2 ст. 165 КАС і стосу
ються висновку суду та мотивів, з яких суд дійшов такого висновку. Тоб
то технічний запис (протокол) судового засідання має містити формулю
вання, аналогічні  за  змістом мотивувальній  та  резолютивній частинам
письмової ухвали.
Структура письмових ухвал судів апеляційної та касаційної інстанцій 
визначена, відповідно, статтями 206 та 231 КАС, а змістовне наповнення
цих ухвал близьке до постанов відповідного суду, за винятком висновків 
щодо суті вимог адміністративного позову (у повному обсязі або частково),
які можуть вирішуватись лише через постанову. Зміст ухвал судів, як пра
вило, залежить від предмета спору, суті процесуальних питань, які вирі
шує суд при розгляді матеріально-правових вимог.
Винятком є окремі ухвали суду, в яких аналізом можуть бути не тільки 
спірні правовідносини, а й причини порушення закону. Так, суд, виявив
ши під час розгляду справи порушення закону, може постановити окрему
ухвалу і  направити  її відповідним суб’єктам владних повноважень  для
вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню
закону. У разі необхідності суд може постановити окрему ухвалу про наяв
ність підстав для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності 
осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними (ст. 166
КАС). У таких самих випадках і в тому самому порядку може постанови
ти окрему ухвалу суд апеляційної інстанції (ч. 1 ст. 208 КАС). Крім того,
суд апеляційної інстанції може постановити окрему ухвалу в разі допущен
ня судом першої інстанції порушень норм матеріального чи процесуально
го права, які не є підставою для зміни або скасування постанови чи ухва
ли суду першої інстанції.
З огляду на повноваження суду касаційної інстанції, який не встанов
лює факти, цей суд може постановити окрему ухвалу лише в разі допущен
ня судом першої чи апеляційної інстанції порушень  норм матеріального 
чи процесуального права, які не є підставою для зміни або скасування су
дових рішень.
Окремі ухвали викладаються письмово, оскільки інша форма не забез
печить їх виконання.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. За відсутності визначення поняття «судове  рішення» у законодавстві 
спробуйте самостійно сформулювати це поняття.
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2. Визначте види судових рішень залежно від: кола вирішуваних у ньому
питань; обсягу вирішених питань; стадії процесу; форми зовнішнього вира
ження; за юридичними наслідками. Для зручності складіть таблицю видів су
дових рішень.
3. Правилами якого нормативного акта визначаються поняття законності 
та обґрунтованості судового рішення?
4. Що означає обґрунтованість рішення у розумінні Європейського суду з
прав людини? Які рішення цього Суду, ухвалені за позовами проти України,
вам відомі?
5. З яких частин складається постанова суду? З якою метою у вступній 
частині зазначається склад суду, дата та час прийняття судового рішення?
6. У чому полягають відмінності між рішеннями суду першої, апеляційної
та касаційної інстанцій?

Глава 2
Порядок виконання
судових рішень
в адміністративних справах
Обов’язковість  рішень суду є конституційною засадою судочинства 
(ст. 129 Конституції), відтвореною у КАС як  принцип адміністративного 
судочинства (ст. 7).
Питаннями виконання судових рішень неодноразово переймався і Євро
пейський суд з прав людини, за висновками якого виконання є складовою
частиною «судового розгляду».
Так, у рішенні від 20 липня 2004 р. (справа «Шмалько проти України»)
Суд нагадав, «…що частина 1 статті 6 (Європейської конвенції) забезпечує
кожному право на розгляд його справи, що стосується цивільних прав та 
обов’язків, судом чи трибуналом, при цьому право на доступ, тобто право 
розпочати провадження в суді цивільної справи, є лише одним із аспектів.
Однак це право було б ілюзорним, якби національна правова система до
зволяла остаточному та обов’язковому судовому рішенню залишатися без
дії на шкоду однієї зі сторін. Було б неприпустимо, якби частина 1 стат
ті 6 детально визначала процесуальні гарантії, надані сторонам у прова
дженні — провадженні, що є справедливим, публічним та оперативним, —
без забезпечення виконання судових рішень».
Законом (ч. 2 ст. 14 КАС) передбачено, що постанови та ухвали суду в 
адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов’язковими до 
виконання на всій території України. Обов’язковість судових рішень, що 
набрали законної сили, полягає у тому, що вони не можуть бути скасовані 
або змінені жодним органом (посадовою чи службовою особою), крім суду
вищої інстанції.
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За загальним правилом, постанова або ухвала суду першої інстанції
набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апе
ляційне оскарження (десять днів для постанови, п’ять — для ухвали), як
що таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне 
оскарження, але апеляційна скарга не була подана у передбачені зако
ном строки (протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне 
оскарження — для постанов, десяти  днів  — для ухвал), постанова або 
ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цьо
го строку.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не ска
совано, набирає законної сили  після закінчення апеляційного  розгляду
справи. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважа
ється, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили.
Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за на
слідками перегляду, постанова Верховного Суду України та ухвали всіх су
дів, які  не  можуть  бути оскаржені, набирають  законної сили  з моменту
проголошення.
Крім обов’язковості, наслідком набрання законної сили судовим рішен
ням є його преюдиціальність, коли обставини, які були встановлені поста
новою, що набрала законної сили, в одній адміністративній справі, не мо
жуть оспорюватися в іншій судовій справі за участю тих самих сторін.
Передбачивши право на апеляційне оскарження судових рішень, зако
нодавець в окремих випадках допускає їх негайне виконання. Так, у не
гайному порядку здійснюється виконання ухвал з питань  забезпечення
адміністративного  позову. В такому самому порядку застосовуються су
дом заходи процесуального примусу (ч. 2 ст. 268 КАС).
Законом (ст. 256 КАС) передбачено, що негайно виконуються постано
ви про:
— присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів із Дер
жавного бюджету або позабюджетних державних фондів — у межах суми 
стягнення за один місяць;
— присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утриман
ня у відносинах публічної служби — у межах суми стягнення за один мі
сяць;
— поновлення на посаді — у відносинах публічної служби;
— припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею ви
мог щодо несумісності;
— уточнення списку виборців;
— обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;
— усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.
Питання про негайне виконання у перелічених випадках є обов’язко
вим, не залежить від бажання сторони і підлягає вирішенню судом у по
рядку прийняття постанови (п. 6 ч. 1 ст. 161 КАС).
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За заявою осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи суд,
який розглядав справу, може (не зобов’язаний) звернути до негайного ви
конання постанову:
— у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, визна
чених пунктами 1 і 2 ч. 1 ст. 256 КАС;
— про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяль
ності об’єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднан
ня громадян;
— про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства. У да
ному випадку йдеться про активну роль осіб, які беруть участь у справі,
та ініціативність самого суду.
Заява  про  звернення постанови  до  негайного виконання або судова 
ініціатива розглядається у триденний строк у судовому засіданні з пові
домленням осіб, які беруть участь у справі. Вважаємо, що у такому само
му порядку мають вирішуватися питання щодо  постанов, зазначених у
ч. 1 ст. 256 КАС, якщо при ухваленні суд помилково не допустив їх до не
гайного виконання.
У разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти по
станову про: визнання протиправними рішення суб’єкта владних повнова
жень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або 
визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот ви
конання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу
його здійснення; зобов’язання відповідача вчинити певні дії або утримати
ся від вчинення певних дій; стягнення з відповідача коштів; тимчасову
заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання грома
дян; примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян; примусове ви
дворення іноземця чи особи без громадянства за межі України; визнання
наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних пов
новажень, а також іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист
прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших осіб у сфері публіч
но-правових відносин.
Крім остаточних постанов, виконанню підлягають судові рішення з ін
ших питань. Прикладом можуть бути судові рішення про застосування за
ходів процесуального примусу.
Очевидно, що такий спектр можливих судових рішень в адміністра
тивних справах мав би спиратися на відповідний механізм їх виконан
ня. Однак на законодавчому рівні зазначені питання чітко не врегульо
вані. У той самий час передбачено, що у разі необхідності спосіб, строки 
і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.
Так само  на відповідних суб’єктів владних повноважень судом можуть 
бути  покладені обов’язки  щодо  забезпечення виконання рішення (ч. 1
ст. 257 КАС).
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Примусове виконання судових рішень є різновидом їх реалізації і по
лягає у застосуванні до недобросовісного боржника заходів примусу. Та
ке виконання рішень в адміністративних справах здійснюється в поряд
ку, встановленому Законом «Про виконавче провадження». Сукупність дій 
органів і посадових осіб, спрямованих на примусове виконання рішень су
дів, законодавцем визначається як  завершальна стадія судового  прова
дження.
При цьому примусове виконання рішень здійснюють державні вико
навці  Департаменту державної виконавчої служби  Міністерства  юстиції
України, відділів державної виконавчої служби Головного управління юсти
ції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, районних, місь
ких (міст обласного значення), районних у містах відділів державної вико
навчої служби відповідних управлінь юстиції. Інші органи, установи, орга
нізації і посадові особи здійснюють виконавчі дії у випадках, передбаче
них законом. Так, рішення судів  щодо стягнення коштів виконуються
податковими органами, установами банків, кредитно-фінансовими уста
новами. Виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких об
ліковуються кошти  Державного  бюджету України  та  місцевих бюджетів 
або з бюджетних установ, здійснюється органами Державного казначей
ства України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ви
конання окремих рішень, зокрема особливості списання бюджетних кош
тів, можуть визначатися законом про Державний бюджет на відповідний 
рік.
За загальним правилом, виконавчі дії провадяться державними вико
навцями районних, міських (міст обласного значення), районних у містах
відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції за міс
цем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його май
на, а у випадку виконання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити пев
ні дії, — за місцем здійснення таких дій.
Особливості  можливі  залежно від суб’єкта  боржника  та суми  боргу.
Так, на відділ примусового виконання рішень Департаменту державної ви
конавчої служби  Міністерства  юстиції України  покладається виконання
рішень:
— за якими боржниками є Апарат Верховної Ради України, Секрета
ріат Президента України, вищий чи центральні органи виконавчої влади,
Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізова
ні суди, Касаційний суд України, апеляційні суди, Генеральна прокуратура 
України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Киє
ва і Севастополя, військові прокуратури регіонів і військова прокуратура 
Військово-Морських Сил України, Вища рада юстиції, Національний банк 
України, Рахункова палата, Управління справами Верховної Ради Автоном
ної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
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Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська та Севасто
польська  міські  державні адміністрації, а  також інші органи  державної
влади;
— за якими стягненню підлягає сума боргу від десяти та більше міль
йонів гривень або еквівалентна сума в іноземній валюті.
На підрозділ примусового виконання рішень відділів державної вико
навчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського 
міських управлінь юстиції покладається виконання рішень:
— за якими боржниками є територіальні підрозділи центральних орга
нів державної влади, місцеві суди, міські або районні ради чи районні дер
жавні адміністрації, міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них
прокуратури, військові прокуратури гарнізонів, а також інші територіаль
ні підрозділи органів державної влади;
— за якими підлягає стягненню сума боргу від п’яти до десяти мільйо
нів гривень або еквівалентна сума в іноземній валюті.
В установленому Міністерством юстиції України порядку на виконан
ня до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної ви
конавчої служби Міністерства юстиції України або підрозділу примусового 
виконання рішень відділів державної виконавчої служби Головного управ
ління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції мо
жуть передаватися інші виконавчі провадження, що знаходяться на вико
нанні в органах державної виконавчої служби.
Законними заходами примусового виконання рішень є: звернення стяг
нення на майно боржника; звернення стягнення на заробітну плату (заро
біток), доходи, пенсію, стипендію боржника; вилучення у боржника і пере
дача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні; інші заходи, пе
редбачені рішенням.
Це означає, що для цілей реального виконання рішення в адміністра
тивній справі резолютивна частина має бути абсолютно чіткою та зрозумі
лою, оскільки у переважній більшості предмет спору немайновий і спосіб
виконання рішення визначається судом при його ухваленні.
Постанови адміністративного суду про зобов’язання суб’єкта владних
повноважень вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення мають ви
конуватися за  правилами ст. 76 Закону «Про виконавче  провадження»,
якими врегульовано загальні умови виконання таких рішень. При цьому
проблемними у виконанні залишаються рішення про зобов’язання вчини
ти певні дії колективним органом. Так, Закон не містить реального меха
нізму виконання та застосування до боржника штрафних санкцій чи ін
ших заходів у разі невиконання рішення про обов’язок відповідної місце
вої ради розглянути належне до її компетенції питання (про погодження
виділення землі, встановлення житлово-комунальних тарифів тощо).
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Стаття 77 Закону передбачає порядок виконання рішень про понов
лення на роботі, де боржником може бути власник або уповноважений ним
орган (посадова особа). У той самий час постає питання про особу борж
ника, коли йдеться про поновлення публічного службовця (голови місцевої
державної адміністрації, судді, заступника міністра), підставою для прий
няття на  посаду якого  є Указ Президента  України, постанова  Верховної
Ради України або Кабінету Міністрів України.
За відсутності можливості притягнути до адміністративної чи кримі
нальної відповідальності колективного органу, необхідним є посилення ци
вільної відповідальності  такого органу, тобто  найбільш повне відшкоду
вання особі матеріальних та моральних збитків за несвоєчасне чи неповне 
виконання судового рішення.
Чинним законодавством до компетенції адміністративних судів відне
сено  розгляд питань  про  тимчасову заборону (зупинення) окремих видів 
або всієї діяльності об’єднання громадян та про примусовий розпуск (лік
відацію) об’єднання громадян (статті 31, 32 Закону «Про об’єднання грома
дян»).
Загальні умови виконання рішення про заборону діяльності об’єднан
ня громадян встановлені ст. 82 Закону «Про виконавче  провадження».
Порядок виконання рішення про тимчасову заборону (зупинення) окре
мих видів або всієї діяльності об’єднання громадян законодавчо не вре
гульований, хоч  така  може  здійснюватись судом шляхом встановлення
заборони видавничої діяльності, проведення банківських операцій, опе
рацій з матеріальними цінностями тощо, тобто підлягає примусовому ви
конанню.
За кожним чинним судовим рішенням, за  заявою осіб, на користь 
яких воно ухвалене, видається один виконавчий лист, який має відповіда
ти вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом «Про вико
навче провадження».
Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адмі
ністративних справах, вирішує суддя адміністративного суду одноособо
во, крім виправлення помилки у виконавчому листі, визнання його таким,
що не підлягає виконанню, стягнення на користь боржника безпідставно 
одержаного стягувачем, видачі дубліката виконавчого листа, поновлення
пропущеного строку для пред’явлення виконавчого  листа  до виконання,
розгляду мирової угоди або заяви стягувача про відмову від примусового 
виконання, відстрочення і розстрочення виконання, зміни чи встановлен
ня способу і порядку виконання, заміни сторони виконавчого проваджен
ня, питання про  поворот виконання судових рішень, які  розглядаються
судом у судовому засіданні.
Стягувачам, які пропустили строк для пред’явлення виконавчого лис
та до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк 
може бути поновлено. Загальні строки пред’явлення виконавчих докумен
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тів до виконання визначені ст. 21 Закону «Про виконавче провадження»
і для виконавчих листів та інших судових документів становлять три роки 
з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення
строку, встановленого у разі відстрочення чи розстрочення виконання, а у
випадках, коли рішення підлягає негайному виконанню, — з дня, наступ
ного після його постановлення.
Спеціальних (скорочених) строків пред’явлення виконавчого листа до 
виконання рішень в адміністративних справах законом не передбачено,
що є суттєвою прогалиною законодавства. Так, правилами ст. 171 КАС ви
значені особливості розгляду адміністративних справ щодо законності (крім
конституційності) постанов  Верховної Ради  України, указів  та  розпоря
джень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів 
України, постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим, законно
сті та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативноправових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміні
страцій, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних пов
новажень.
Однією з особливостей, зокрема, є вимога до відповідача після набран
ня постановою законної сили невідкладно опублікувати резолютивну час
тину постанови  про визнання нормативно-правового акта  незаконним
або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про 
визнання його нечинним у виданні, в якому його було офіційно оприлюд
нено.
Оскільки закон не забороняє позивачу отримати виконавчий лист, то 
сумнівним є обґрунтованість строку в три роки для пред’явлення виконав
чого документа до виконання.
Наслідком пропуску строку для пред’явлення виконавчого документа 
до примусового виконання є відмова у прийнятті такого документа до про
вадження. Визнання пропуску строку з поважних причин, що встановлю
ється у кожному конкретному випадку, може бути підставою для його по
новлення судом.
Законом «Про виконавче провадження» передбачено право сторін на 
укладення мирової угоди про закінчення виконавчого провадження (ч. 3
ст. 111), яка затверджується судом і є підставою для закінчення виконав
чого провадження (п. 2 ч. 1 ст. 37).
Кодексом адміністративного судочинства  запроваджено  нове  понят
тя — «примирення». На етапі виконання рішення примирення можливе у
двох формах. Це мирова угода або відмова стягувача від примусового стяг
нення.
Визначення поняття «примирення» Кодекс не містить. За змістом ч. 1
ст. 113 КАС сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на 
основі взаємних поступок. Взаємність  поступок  є обов’язковою умовою
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примирення, а його  досягнення має наслідком закриття провадження у
справі.
Тому, ухвалюючи рішення про визнання мирової угоди або про прий
няття відмови стягувача від примусового виконання і закінчення виконав
чого провадження, суд обов’язково має встановити, на яких умовах відбу
вається примирення, і врахувати, що мирова угода може стосуватися лише 
прав, свобод, інтересів та обов’язків сторін і предмета адміністративного 
позову.
Питання відстрочення і розстрочення виконання, зміна, встановлен
ня способу і порядку виконання судового рішення у КАС (ст. 263) та у За
коні «Про виконавче провадження» (ст. 33) врегульовані дещо по-різному.
Так, Кодекс  містить  перелік  (не вичерпний) обставин, що  ускладнюють 
виконання судового  рішення, надає право ініціативи суду, встановлює
форму звернення з такою ініціативою державного виконавця (подання
замість заяви) та передбачає винятковість випадків відстрочення і роз
строчення виконання, зміни, встановлення способу і порядку виконання
рішення.
У той самий час у Законі наведені обставини, що зумовлюють обов’яз
кове  зупинення виконавчого  провадження, та випадки, коли виконавче 
провадження може бути зупинене, чого не передбачає Кодекс.
Вважаємо, що  пріоритетним є КАС, а  Закон «Про виконавче  прова
дження» — субсидіарний, підлягає застосуванню до відносин, не врегульо
ваних Кодексом.
За загальним правилом, суд апеляційної чи касаційної інстанції, ухва
люючи нове судове рішення, яким закриває провадження у справі, зали
шає позовну заяву без розгляду або відмовляє у задоволенні адміністратив
ного  позову чи  задовольняє позовні вимоги  у меншому розмірі, повинен
зобов’язати позивача повернути відповідачеві безпідставно стягнене з ньо
го за скасованим судовим рішенням або визначити інший спосіб і порядок 
здійснення повороту виконання.
Якщо  питання про  поворот виконання судового  рішення помилково 
не було вирішене судом апеляційної чи касаційної інстанції, заява відпові
дача про поворот виконання розглядається адміністративним судом, у яко
му знаходиться справа. Заява про поворот виконання може бути подана 
протягом одного року з дня виникнення підстав для повороту виконання.
Суд розглядає заяву про поворот виконання у судовому засіданні з пові
домленням осіб, які беруть участь у справі, і постановляє ухвалу, яка може 
бути оскаржена у загальному порядку.
Статтею 266 КАС визначені особливості повороту виконання в окре
мих категоріях справ, якими встановлено, що поворот виконання поста
нови про відшкодування шкоди, завданої суб’єктом владних повноважень 
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, по
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станови про присудження виплати пенсій чи інших періодичних платежів 
з Державного бюджету або з позабюджетних державних фондів, а також 
постанови про присудження виплати заробітної плати чи іншого грошово
го утримання у відносинах публічної служби допускається лише у випад
ках, якщо скасована постанова була обґрунтована повідомленими позива
чем завідомо неправдивими відомостями або поданими ним підробленими 
документами.
Законом (ст. 267 КАС) встановлена нова форма судового контролю за 
виконанням рішень. Так, крім розгляду справ з приводу рішень, дій або 
бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної
виконавчої служби, суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній 
справі, має право  зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не  на ко
ристь якого ухвалене рішення, подати у встановлений строк звіт про його 
виконання. За наслідками розгляду звіту або у разі його ненадходження у
встановлений строк може постановлюватись окрема ухвала з метою вжит
тя заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону
при виконанні рішень боржником.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Наведіть своє бачення підстав віднесення до конституційних засад обо
в’язковість рішень суду. У чому воно полягає?
2. Які умови набрання законної сили рішень судів першої, апеляційної та 
касаційної інстанції?
3. Які постанови суду виконуються негайно? Поясніть, чому.
4. Що вам відомо про строки пред’явлення виконавчого документа до при
мусового виконання?
5. Які органи (посадові особи) наділенні повноваженнями відстрочення і 
розстрочення виконання судового рішення?
6. Наведіть відомі вам форми судового контролю за виконанням рішень.

Глава 3
Заходи
процесуального примусу
в адміністративному судочинстві
Процедура розгляду справ в адміністративних судах вимагає чіткого 
виконання правил адміністративного процесу від усіх його учасників. Для
забезпечення ефективності діяльності суду від учасників процесу вимага
ється певний рівень правової поведінки, відповідна культура юридичної
практики та професійно-правова культура з боку суддів та інших учасни
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ків адміністративного процесу. Дотримання правил поведінки у судовому
засіданні досягається завдяки заходам процесуального примусу.
Заходи процесуального примусу — новий інститут процесуального пра
ва, який має місце також і в цивільно-процесуальному судочинстві. Зазна
чений інститут не був представлений у ЦПК 1963 р., відсутній він і в Ро
сійському ЦПК (прийнятий 14 листопада 2002 р.).
Законодавцем встановлено, що  заходами  процесуального  примусу є
процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встанов
лені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню адміні
стративного судочинства.
У той самий час теоретики права пропонують вважати заходи проце
суального примусу формою процесуальної відповідальності учасників про
цесу за невиконання процесуальних обов’язків.
Існує також точка зору, що заходи процесуального примусу — це ре
акція суду на  ті  правопорушення, яких припустилися учасники  проце
су або інші особи, присутні в залі судового засідання, і які заважають по
дальшому розгляду справи. Тому їх застосування є виключним правом
суду.
Разом із тим, не  можна  не вказати  на  те, що  заходи  процесуального 
примусу — це об’єктивно необхідний метод, цілеспрямований спосіб пове
дінки, набір певних дій та засобів, які сприяють вирішенню поставленого 
завдання, що застосовується на базі переконання у сфері реалізації судо
вої практики, та мають офіційний і владний характер.
Тому вважаємо логічно обґрунтованою таку дефініцію зазначеного тер
міна: заходи процесуального примусу — це нормативно визначені способи
офіційного впливу суддів на осіб, які порушують встановлені у суді прави
ла або протиправно перешкоджають здійсненню адміністративного судо
чинства.
Ознаками заходів процесуального примусу є: офіційність, владний ха
рактер, немайновий характер впливу, примусовий характер, спрощеність,
оперативність, економічність процесуального режиму застосування, пра
вовий характер.
Підставою застосування заходів процесуального примусу є порушення
встановлених у суді правил (ст. 134 КАС України), у тому числі й тих, що 
встановлюються безпосередньо судом, або протиправне перешкоджання
здійсненню адміністративного судочинства.
Застосування заходів  процесуального  примусу можливе судами всіх
ланок судової системи, однак виключно під час судового засідання.
Заходи процесуального примусу слід відрізняти від заходів забезпечен
ня провадження у справах про адміністративні  правопорушення (гл. 20
КУпАП) та  заходів  процесуального  примусу, передбачених Кримінальнопроцесуальним кодексом України (гл. 13; гл. 33, розд. 5).
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Так, заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення застосовуються для припинення адміністративних пра
вопорушень, коли вичерпано інші  заходи впливу, встановлення особи,
складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі немож
ливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складан
ня протоколу є обов’язковим, забезпечення своєчасного і правильного роз
гляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні право
порушення допускаються адміністративне  затримання особи, особистий 
огляд, огляд речей і вилучення речей та документів.
Заходи процесуального примусу, передбачені Кримінально-процесуаль
ним кодексом України, — це, насамперед, запобіжні заходи, що застосову
ються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою
протистояння їхнім спробам ухилитися від дізнання, слідства або суду, пе
решкодити встановленню істини  у кримінальній справі або  продовжити 
злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних
рішень.
Суд застосовує заходи процесуального примусу негайно після вчинен
ня особою порушення шляхом постановлення відповідної ухвали, яка за
носиться до журналу судового засідання. Така ухвала не впливає на рух
справи, а тому не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо 
від рішення суду. Проте зацікавлені особи можуть оскаржити цю ухвалу
разом із рішенням відповідного суду.
До участі в адміністративному процесі головуючим у судовому засіданні 
може залучатися судовий розпорядник, який у разі винесення судом ухва
ли  про  застосування заходів  процесуального  примусу (видалення із зали 
судового засідання учасників судового процесу, інших осіб, які порушують 
порядок) забезпечує виконання такого рішення.
До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів процесуально
го примусу за одне й те саме порушення.
Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її
від виконання обов’язків, які встановлені Кодексом адміністративного су
дочинства України.
Вичерпний  перелік  заходів  процесуального  примусу, що  можуть  за
стосовуватися судом до осіб, які порушують у суді встановлені правила 
або  перешкоджають  здійсненню адміністративного судочинства, пред
ставлений у КАС України. Розширити цей перелік може тільки законода
вець.
Заходи процесуального примусу залежно від їх призначення можна по
ділити на групи:
ті, що застосовуються до порушників правопорядку в залі судового за
сідання (попередження, видалення із зали судового засідання);
ті, що забезпечують процес доказування (тимчасове вилучення доказів 
для дослідження судом, привід).
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Важливою гарантією захисту прав, свобод та інтересів особи є недопу
щення застосування кількох заходів процесуального примусу за одне й те 
саме правопорушення до однієї особи. Це положення деталізує конститу
ційний принцип (ст. 61 Конституції України) про те, що ніхто не може бути 
двічі притягнутий до юридичної відповідальності за одне й те саме право
порушення.
Застосування заходів процесуального примусу до порушників правил
судочинства не звільняє особу від виконання обов’язків, передбачених за
коном.
Під час судового засідання всі присутні повинні дотримуватися вста
новленого  порядку. Це  є важливою умовою правосуддя. Однак  законом
не встановлено, які дії можуть бути кваліфіковані як порушення правопо
рядку в залі судового засідання. Тому в кожному конкретному випадку суд
(суддя), користуючись своїм внутрішнім переконанням про громадський 
порядок, вирішує, чи порушує особа, присутня в залі судового засідання,
встановлений порядок, чи ні.
Разом із тим, порушенням порядку під час судового засідання вважа
ється, наприклад, перебування у залі суду в  нетверезому стані, паління,
сварка, бійка  та інші  хуліганські  дії, гучні  репліки, жвава жестикуляція
присутніх, користування мобільними  телефонами, псування майна суду
тощо.
За перераховані порушення та інші протиправні дії під час судового 
засідання до учасників адміністративного процесу та інших осіб, присут
ніх у залі судового засідання, застосовується попередження.
Попередження — це захід процесуального примусу, який застосову
ється судом, що застерігає особу, винну в порушенні порядку під час су
дового засідання або невиконанні розпоряджень головуючого, про непри
пустимість зазначених дій і можливість видалення її із зали судового за
сідання.
Попередження не  може  бути  застосоване  до особи, якщо  порушення
мали місце не в судовому засіданні, а поза ним. Суб’єктом попередження
може бути будь-який учасник адміністративного процесу, а також будьяка особа, присутня на судовому засіданні.
Законодавець не встановив кількості можливих попереджень, винесе
них головуючим у засіданні. У той самий час існують позиції вчених, що 
суд може  застосовувати кілька  заходів  у вигляді  попередження за  пору
шення порядку в залі судового засідання або невиконання розпоряджень 
головуючого. Це твердження вважається суперечливим, оскільки попере
дження як захід процесуального примусу обов’язково фіксується в ухвалі 
суду, а повторне вчинення зазначених дій тягне за собою видалення осо
би із зали, яке також обов’язково фіксується в ухвалі суду. Водночас мож
ливість застосування кількох заходів попередження за порушення поряд
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ку в залі судового засідання або невиконання розпоряджень головуючого 
має місце, але тільки як профілактичних заходів попереджувального харак
теру, які не є заходами процесуального примусу і про застосування яких
не фіксується в ухвалі суду.
Видалення із зали судового засідання — це захід процесуального приму
су, що  застосовується судом до  учасників судового  засідання або інших
осіб, присутніх у судовому засіданні, які повторно вчинили порушення.
Повторність порушення — це вчинення таких самих дій особою, яка 
вже була попереджена за такі самі дії. Повторність має місце і тоді, коли 
вчинено інше порушення порядку, ніж те, за яке було застосоване попере
дження.
Крім застосування вказаних заходів  процесуального  примусу, до  по
рушників можуть бути застосовані також заходи адміністративної відпо
відальності за прояв неповаги до суду (ч. 1 ст. 1853 КУпАП).
Про порушення порядку в судовому засіданні та про застосування су
дом заходів  процесуального  примусу робиться запис  у журналі судового 
засідання.
Тимчасове вилучення доказів для дослідження їх судом є заходом про
цесуального примусу, який застосовується судом у зв’язку з неподанням
без поважних причин письмових та речових доказів, що витребовувалися
судом, та неповідомлення про причини їх неподання.
Особи, яким надіслано ухвалу суду про витребування доказів, зобов’я
зані неухильно її виконати і надати суду наявні в них докази. Якщо такі 
особи не мають можливості надати докази, які вимагає суд, взагалі або у
встановлені судом строки, вони зобов’язані повідомити про це суд із зазна
ченням відповідних причин.
Слід зазначити, що доказами в адміністративному судочинстві є будьякі фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсут
ність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, котрі беруть 
участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного 
вирішення справи. Ці  дані встановлюються судом на  підставі  пояснень 
сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і 
речових доказів, висновків експертів.
Докази в адміністративному судочинстві можна класифікувати за різ
ними ознаками, основними з яких є:
за способом формування: первісні та похідні;
за  характером зв’язку змісту доказів  з тими  фактами, які  необхідно 
встановити: прямі та непрямі;
за джерелом одержання: особисті та предметні;
за нормативно-правовим визнанням: письмові та речові.
Первісні докази — це докази-першоджерела, а похідні — це ті, які від
творюють зміст іншого доказу.
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Прямі докази вказують на наявність чи відсутність факту, а непрямі 
дозволяють зробити не один, а кілька імовірних висновків про факт.
В основі особистих доказів лежить фізичний об’єкт, наприклад пояс
нення сторін, третіх осіб, а  предметні  — це  ті, в основу яких покладено 
матеріальний об’єкт.
Письмовими доказами є документи, акти, листи, телеграми, будь-які 
інші письмові записи, що містять у собі відомості про обставини, які ма
ють значення для справи.
Речові докази — це предмети матеріального світу, що містять інформа
цію про обставини, які мають значення для справи. Речовими доказами є
також магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізу
альну інформацію про обставини, що мають значення для справи.
У разі неподання без поважних причин доказів, що витребувані судом,
та неповідомлення причин їх неподання суд постановляє ухвалу про при
мусове вилучення цих доказів для дослідження судом.
У той самий час законодавцем не визначено, хто має виконувати таку
ухвалу. Згідно зі ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» рішен
ня, ухвали та постанови суду виконуються державною виконавчою службою.
Ухвала суду про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом
повинна відповідати  загальним вимогам до  ухвали суду, встановленим
ст. 165 КАС України.
Узагальненими реквізитами ухвали є: ім’я (найменування) особи, в якої
знаходиться доказ; місце проживання (перебування, знаходження) особи.
Одночасно в ухвалі повинні бути відображені: назва або опис письмо
вого чи речового доказу; підстави проведення тимчасового вилучення до
казів; відомості про особу, якій доручається вилучення доказів.
Зазначена ухвала не впливає на хід розгляду адміністративної справи,
а тому не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішен
ня суду. Ухвала надсилається у виконавчу службу для виконання.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 65 КАС України особа, особисту участь 
якої визнано судом обов’язковою, та свідок зобов’язані з’явитися до су
ду у визначений час і дати правдиві показання про відомі їм обставини.
У разі  неможливості  прибуття за викликом суду особа, особисту участь 
якої визнано судом обов’язковою, та свідок зобов’язані повідомити про це 
суд. У разі відмови без поважних причин прибути в судове засідання або 
неповідомлення про причини неприбуття, зазначені суб’єкти можуть бути 
піддані приводу через органи внутрішніх справ.
Привід — це  засіб примусового впливу, що  застосовується до особи,
особисту участь якої в судовій залі визнано судом обов’язковою, та свідка,
які без поважних причин не прибули в судове засідання або не повідоми
ли про причини неприбуття, для забезпечення їхньої присутності при роз
гляді справи в адміністративному суді.
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Особа, особисту участь якої судом визнано обов’язковою, та свідок вва
жаються належно викликаними, якщо у справі є розписка про одержання
судової повістки.
Якщо особа, особисту участь якої судом визнано обов’язковою, та сві
док повідомили про причини неявки, їх викликають повторно, але привід
не застосовують.
Привід застосовується:
до осіб, які за рішенням суду обов’язково повинні особисто брати участь 
у судовому засіданні;
до свідків, які без поважних причин не прибули в судове засідання або 
не повідомили про причини неприбуття.
Привід не застосовується:
до осіб, які не підлягають допиту як свідки;
до осіб, яких не можна примусити з’явитися до суду на підставі пря
мої вказівки закону: малолітні та неповнолітні особи, вагітні жінки, інвалі
ди І та ІІ груп, особи, які доглядають дітей віком до шести років або дітейінвалідів.
Привід до свідка може бути застосовано за таких умов:
а) його  належним чином повідомили  про час і  місце судового  засі
дання;
б) він не з’явився в судове засідання без поважних причин або не по
відомив про причини своєї неявки;
в) він не підпадає під категорію осіб, до яких не дозволяється застосо
вувати привід.
Привід застосовується органами внутрішніх справ за державний раху
нок, але в подальшому свідок відшкодовує в дохід держави всі витрати,
понесені  у зв’язку з його  приводом. Тому орган внутрішніх справ, який 
здійснив привід, надає суду розрахунок витрат, пов’язаних із його здійс
ненням.
Застосування приводу оформлюється ухвалою суду, в якій зазначають
ся необхідні для її виконання реквізити:
ім’я фізичної особи, яка підлягає приводу;
місце проживання (перебування), роботи, служби чи навчання фізич
ної особи, яка підлягає приводу;
підстави застосування приводу;
коли і куди ця особа повинна бути доставлена;
якому органу внутрішніх справ доручається здійснення приводу.
Ухвала оформлюється окремим документом, не підлягає апеляційному
оскарженню і виконується негайно.
Органи внутрішніх справ  здійснюють  привід на  підставі  Інструкції
про порядок виконання постанови прокурорів, суддів, слідчих, органів ді
знання і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачуваних, підсуд
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них, свідків і потерпілих, затвердженої наказом МВС України від 28 груд
ня 1995 р. № 864.
Привід виконується органом внутрішніх справ за місцем проживання,
роботи чи навчання особи, яка ухиляється від явки до суду.
Ухвала  про  привід розглядається начальником органу внутрішніх
справ, який повинен невідкладно забезпечити її точне виконання. За від
сутності начальника органу внутрішніх справ ухвала про привід розгляда
ється його заступником.
На посадову особу органу внутрішніх справ, яка виконує привід осо
би, особисту участь якої визнано судом обов’язковою, та свідка покладено 
обов’язок оголосити зазначеним суб’єктам зміст відповідної ухвали, а та
кож доставити їх у час і до місця, вказаних у ній.
Привід не може застосовуватися у нічний час (з 22 до 6 годин за міс
цевим часом).
Орган внутрішніх справ, на який покладається привід, вживає особли
вих заходів до його обов’язкового здійснення. Для забезпечення виконан
ня приводу чи  усунення причин, які  перешкоджають  явці  за викликом,
орган внутрішніх справ, якщо це необхідно, може звертатися щодо спри
яння до адміністрації підприємств, організацій, установ за місцем роботи 
чи навчання особи, яка підлягає приводу.
Якщо здійснення приводу свідка є неможливим з об’єктивних причин
(хвороба, відсутність можливості встановити фактичне місце проживання,
роботи; відрядження тощо), то особа, яка виконує ухвалу про привід до су
ду, через начальника органу внутрішніх справ негайно повертає її суду з
письмовим поясненням причин невиконання.
Слід зазначити, що попередження та примусове видалення із зали су
дового  засідання як  заходи  процесуального  примусу застосовувалися у
2007—2008 рр. головуючим у судовому засіданні в адміністративних су
дах України лише один раз, це зафіксовано в ухвалі Харківського окружно
го адміністративного суду. Тимчасове вилучення доказів для дослідження
судом як захід процесуального примусу за вказаний період був застосова
ний: Київським районним судом міста Донецька — чотири рази, Окруж
ним адміністративним судом міста Києва — два рази, Харківським окру
жним адміністративним судом — один раз. Привід за цей період був засто
сований: Окружним адміністративним судом міста  Києва  — один раз,
Вінницьким окружним адміністративним судом — два рази (про це свід
чать ухвали, постановлені зазначеними судами).
На підставі наведеного можна зробити висновок, що на сьогодні прак
тика застосування заходів процесуального примусу є досить обмеженою,
що дає можливість говорити: по-перше, про недосконалість процесуальної
регламентації заходів процесуального примусу; по-друге, про відносну дис
циплінованість суб’єктів адміністративного процесу.
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Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Що таке захід процесуального примусу?
2. Якими суб’єктами юрисдикції реалізовується ухвала про тимчасове ви
лучення доказів для дослідження та привід?
3. В яких випадках до учасників адміністративного процесу та інших осіб
застосовується такий вид процесуального примусу, як видалення із зали судо
вого засідання?
4. Якими процесуальними строками регламентовано заходи процесуаль
ного примусу?
5. До  яких учасників адміністративного судочинства  не  застосовується
адміністративний привід?
6. Що повинна містити ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослі
дження судом?
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Розділ VIII
ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО
ПРАВА УКРАЇНИ ТА
ЙОГО ДОКТРИНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Глава 1
Предмет, метод і принципи
адміністративного права
Необхідність створення
нової доктрини українського
адміністративного права
Фундаментальна конституційна формула: «Права і свободи людини та 
їх гарантії визначають  зміст і спрямованість  діяльності  держави» (ч. 2
ст. 3 Конституції України) вимагає підпорядкування діяльності усіх дер
жавних інститутів потребам реалізації та захисту прав людини, утверджен
ня пріоритетності цих прав перед усіма іншими цінностями демократич
ної, соціальної, правової держави. Подібний суспільний стандарт взаємо
стосунків  між  публічною владою (що охоплює державну владу і  місцеве 
самоврядування) і людиною вже тривалий час панує у розвинених країнах
світу.
Вирішальна роль у закріпленні й фактичному втіленні цього суспільно
го стандарту належить галузі адміністративного права, яка є необхідною
умовою і  засобом функціонування публічної влади  щодо  забезпечення
прав і свобод людини і громадянина в ході практичного виконання зако
нів та інших правових актів держави.
Між тим існуюче на цей час в Україні адміністративне право поки що 
не здатне відповісти на цей «виклик часу» — і, перш за все, через те, що 
справжня роль цієї галузі права залишається істотно деформованою. Адже 
й досі не тільки у суспільній свідомості, а й серед фахівців-юристів зберіга
ється властива радянському періоду певна абсолютизація лише двох аспек
тів суспільного призначення адміністративного права. А саме адміністра
тивне право продовжує тлумачитись:
з одного боку, як засіб управлінського впливу держави на суспільні від
носини і процеси (тобто як право «управління»);
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з другого — як «юрисдикційне» (або «поліцейське») право, тобто таке,
що регламентує застосування державою у відносинах з громадянами різ
номанітних засобів адміністративного примусу, включаючи, передусім, за
ходи адміністративної відповідальності.
Цілком природно, що подібне уявлення консервує властиву тоталітарно
му суспільству ідеологію панування держави над людиною, в котрій людині 
відводилось місце суто керованого об’єкта, на який з боку державних орга
нів спрямовані винятково владно-розпорядчий вплив і адміністративний 
примус. Дана ідеологія аж ніяк не відбиває суспільної ролі адміністративно
го права як провідної галузі публічно-правового забезпечення пріоритету
прав людини, що давно вже є загальноприйнятим у демократичних країнах.
Вітчизняне адміністративне право натомість має далеко не європейсь
кий вигляд. А звідси, і це найгірше, маємо цілком незадовільний стан адмі
ністративного  законодавства, і особливо  — правозастосовчої практики.
Головний же вияв «неєвропейськості» адміністративного права полягає в 
тому, що воно більшою мірою обслуговує потреби й інтереси державного 
апарату (зрештою — чиновників), ніж забезпечує дієву реалізацію і захист
прав громадян.
У вітчизняних наукових джерелах (включаючи і  провідні вітчизняні 
підручники з адміністративного права), а також у правничій діяльності за
звичай ігнорується спрямованість цієї правової галузі на створення най
кращих умов для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадяни
на. Це виявляється, наприклад, у тому, що:
— у визначеннях адміністративного права, як правило, немає навіть 
згадки про права людини, а тим більше про їх пріоритетне місце у відно
синах, що є предметом адміністративно-правовому регулювання;
— у науці традиційно не висвітлюються (а часто навіть не згадуються)
завдання і механізми надання населенню багатоманітних адміністративних
та інших публічних послуг, так само як і процедурні аспекти адміністра
тивних правовідносин;
— у теорії та практиці панує стереотипне тлумачення адміністратив
них правовідносин як суто односторонніх владовідносин, в  яких людині 
вочевидь відводиться місце «підвладного (керованого) об’єкта», цілком не
рівноправного і залежного від носія публічно-владних (тобто державних і 
самоврядних) повноважень;
— у наукових джерелах не приділяється пріоритетна увага судовим за
собам захисту і поновленню порушених прав громадян, обмежуючись стан
дартним розглядом лише позасудових (адміністративних) засобів забезпе
чення законності у державному управлінні;
— нарешті, фактично повністю відсутнє вивчення сучасної європей
ської доктрини і практики функціонування адміністративного права.
Змінити існуюче становище і провести цілеспрямоване реформування
галузі адміністративного права неможливо без створення нової адміністра
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тивно-правової доктрини. Її головне завдання — утвердити справжню ви
значальну спрямованість цієї галузі, а саме спрямованість на забезпечення
реалізації та захисту прав громадян. Наголосимо, що саме цього вимагає,
зокрема, припис ч. 2 ст. 3 Конституції України: «Утвердження і забезпечен
ня прав і свобод людини є головним обов’язком держави». В результаті мо
дернізації адміністративного права на таких засадах ця галузь має стати 
основним засобом гармонізації відносин між публічною владою і людиною.
Визначальними елементами нової доктрини адміністративного права 
є тлумачення предмета, методу і принципів цієї правової галузі.

Предмет
адміністративного права
За загальним правилом, в основу визначення поняття будь-якої галузі 
права  покладається те чи інше  розуміння його  предмета  регулювання.
Предмет регулювання (у загальновживаному обігу — предмет) будь-якої
галузі  права  — це  певна сукупність однорідних суспільних відносин, що 
регулюються (опосередковуються) нормами відповідної галузі права.
У вітчизняному правознавстві традиційно вважалося, і багатьма вва
жається дотепер, що адміністративне право є самостійною галуззю права,
за допомогою якої держава регулює суспільні відносини, що складаються
в сфері державного управління з метою організації й спрямування важли
вих процесів суспільного розвитку.
Наприклад, у виданих останнім часом підручниках та навчальних по
сібниках автори формулюють поняття адміністративного права, спираю
чись на наукову базу минулих часів, коли адміністративне право, можна 
сказати, було підпорядковане виключно завданням майже всеохоплюючо
го тоді державного управління. Відповідно, дотепер адміністративне пра
во більшістю авторів тлумачиться переважно як право «управлінське» —
що регулює владно-організуючий вплив держави, охоплюючи цим також 
і застосування засобів адміністративного примусу, насамперед, у вигляді 
заходів адміністративної відповідальності.
Отже, найчастіше предмет адміністративного права визначають як су
купність відносин, які складаються в ході державного управління.
Аналогічне визначення адміністративного права поширене, до речі, і 
в більшості пострадянських країн. Наприклад, в одному з найпопулярні
ших підручників виокремлюється лише частина предмета правового регу
лювання, а саме  — державно-управлінська  діяльність. Адміністративне 
право, на  погляд авторів  підручника, являє собою сукупність  правових
норм, призначених для регулювання суспільних відносин, що виникають 
«Доктрина» у даному контексті означає не всю суму теоретичних і прикладних
знань щодо адміністративного права, а сукупність ключових положень, визначальних
засад, теоретичних домінант, що утворюють своєрідну ідеологію (або «дух») галузі адмі
ністративного права.
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у зв’язку та з приводу практичної реалізації виконавчої влади (у більш ши
рокому розумінні — в процесі здійснення державно-управлінської діяль
ності). Ще один відомий російський автор Ю. О. Тихомиров також на пер
ше  місце висуває «організацію та  здійснення державного  управління», а 
тільки потім — «державне регулювання, захист публічних інтересів і само
реалізацію прав громадян у сфері державного управління».
Не вдаючись до подальшого цитування аналогічних позицій інших авто
рів підсумуємо: загалом у більшості варіантів визначення предмета адміні
стративного права за сукупністю управлінських (точніше державно-управ
лінських) відносин зберігається переважне місце.
Тим не менш, подібне тлумачення сьогодні слід вважати явним пере
більшенням. Насправді, пріоритет управлінських відносин був виправда
ним лише для правового регулювання радянського періоду, оскільки тоді 
управління з боку держави дійсно домінувало фактично в усіх сферах су
спільного розвитку. Зараз же ситуація змінилася — сфера подібних управ
лінських відносин кардинальним чином звузилась.
Проте ця обставина, на жаль, ще недостатньо враховується багатьма 
представниками вітчизняної науки адміністративного права. І хоча наяв
ність управлінського аспекту не викликає сумніву, але ж ця констатація є
неповною і, головне — науково некоректною, оскільки лише цим аспектом
обмежувати  предмет адміністративного  права аж  ніяк  не  можна. Адже 
при цьому інші важливі його аспекти — регламентація порядку надання
адміністративних (управлінських) послуг, механізмів реалізації та захисту
прав і свобод громадян тощо — фактично не враховуються.
Отже, існує потреба уточнити перелік суспільних відносин, що утворю
ють предмет адміністративного права.
При цьому, розглядаючи суспільні відносини, що є предметом адмініс
тративно-правового регулювання, не можна обійти увагою коло можливих
учасників цих відносин, щодо яких норми адміністративного права закріп
люють певні права і обов’язки, а також встановлюють заходи юридичної
відповідальності.
Завдяки цьому означені учасники набувають статусу суб’єктів адміні
стративного права. Ними можуть бути громадяни України, іноземці та ін
ші фізичні особи, а також органи виконавчої влади, інші державні органи,
органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, різні організа
ції та інші юридичні особи.
Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право Россий
ской Федерации : учеб. / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов. — М. : Зерцало,
1997. — С. 31.

 Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса / Ю. А. Тихомиров. —
М. : Юринкомцентр, 1998. — С. 79.

Докладніше види суб'єктів адміністративного права висвітлюються у наступному
підрозділі цього посібника.
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Якщо узагальнити різні погляди щодо предмета адміністративного пра
ва, то стає очевидним, що його складають  групи однорідних суспільних
відносин, котрі виникають:
• у процесі державного управління сферами економіки, соціально-куль
турної та адміністративно-політичної діяльності; а також у процесі реалі
зації повноважень виконавчої влади, делегованих державою органам міс
цевого самоврядування та деяким іншим недержавним інституціям;
• у процесі діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб щодо забезпечення реалізації та захисту
в адміністративному порядку прав і свобод громадян, і надання їм, а та
кож юридичним особам різноманітних адміністративних (управлінських)
послуг;
• у процесі внутрішньої організації та діяльності апаратів усіх держав
них органів, адміністрацій (органів управління) державних підприємств,
установ та організацій, а також у зв’язку з проходженням державної служ
би або служби в органах місцевого самоврядування;
• у процесі застосування заходів адміністративного примусу, включа
ючи адміністративну відповідальність стосовно  фізичних і  юридичних
осіб;
• у зв’язку з реалізацією юрисдикції адміністративних судів, поновлен
ня порушених прав громадян та інших суб’єктів адміністративного права.
Наведений перелік суспільних відносин, що перебувають у сфері регу
лювання адміністративного права, свідчить, що певна частина цих відно
син є справді «управлінською».
Але для того, щоб зрозуміти природу управлінських відносин, їх відмін
ність від інших суспільних відносин, необхідно з’ясувати поняття «управлін
ня». Адже тільки здійснення управління надає відносинам характер «управ
лінських».
У найбільш загальному значенні «управління» визнається родовим по
няттям, що характеризує впорядкування взаємозв’язків і взаємодії певної
множини елементів (складових частин) природи, техніки, суспільства, що 
здійснюється за участю самої людини.
На відміну від саморегуляції, управління завжди передбачає свідоме,
вольове втручання людини і здійснюється у системах «людина—природа»,
«людина—техніка», «людина—людина» і тому подібних. Управління у влас
ному розумінні починається тоді, коли в яких-небудь явищах і процесах
мають місце свідомі інтереси, цілі і воля, енергія і дії людини.
Залежно від об’єкта, щодо якого здійснюється управління, — керова
ного об’єкта, прийнято виділяти технічне, біологічне і соціальне (суспільне)
управління.
Принципова відмінність соціального (суспільного) управління полягає
в тому, що тут і керуючими суб’єктами, і керованими об’єктами виступа
ють люди та їх утворення. Звідси і назва такого управління — соціальне 
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(суспільне), що свідчить про належність цього явища до суспільства у ви
гляді його окремих частин (органів, організацій, об’єднань тощо).
Враховуючи, що докладніша характеристика природи соціального управ
ління, його видів, і, в першу чергу, державного управління наводиться у
подальшому висвітленні владних управлінських функцій, тут достатньо по
слатися на широковживане визначення поняття управління як владного
організуючого впливу керуючих суб’єктів на спільну (колективну) діяль
ність людей з метою ефективного досягнення загальних (спільних) резуль
татів відповідно до наявних суспільних потреб.
З’ясувавши поняття «управління» можна більш точно визначити част
ку управлінських відносин у предметі адміністративного права. Зокрема 
стає очевидним, що управлінські відносини аж ніяк не домінують у змісті 
цього предмета. Адже не можна вважати управлінською, — звісно, якщо 
виходити з наведеного вище загальноприйнятного у вітчизняній науці ро
зуміння поняття «державне управління», — різноманітну діяльність органів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо:
• розгляду і вирішення різного роду індивідуальних адміністративних
справ за зверненнями приватних (фізичних і юридичних) осіб, включаю
чи і надання багатоманітних адміністративних послуг у вигляді дозвільноліцензійних, реєстраційних та інших проваджень;
• забезпечення умов для виконання приватними особами покладених
на них законодавством обов’язків (наприклад справляння податків і т. ін.);
• прийняття зобов’язуючих рішень щодо приватних осіб у процесі ви
рішення різного роду «публічних» справ (наприклад, будівництво шляхів,
енергетичних мереж, відведення земель для будь-яких загальнодержавних
потреб тощо); натомість  тут управління має місце стосовно  працівників 
організацій, що зайняті виконанням зазначених «публічних» справ;
• позасудового порядку захисту порушених прав і свобод осіб (тобто 
адміністративного розгляду скарг);
• застосування до осіб заходів адміністративного примусу (в тому чи
слі адміністративних стягнень).
Зазвичай всі суспільні відносини, що складаються у процесі цієї діяль
ності, здійснюються, врешті-решт, у зв’язку або з урахуванням необхідно
сті вирішення завдань і функцій державного управління, однак за своєю
суттю не є управлінськими. Причому саме наведені напрями діяльності за
галом складають  переважний обсяг функціонування органів виконавчої
влади, що потрапляє в сферу регулювання адміністративного права.
Цим підтверджується принциповий висновок про те, що управлінсь
кі (державно-управлінські) відносини, всупереч традиційному погляду, не 
можна вважати переважною складовою предмета адміністративного права.
На жаль, ця обставина дотепер недостатньо враховується багатьма су
часними українськими фахівцями з адміністративного права. Більше того,
деякі з них настільки гіпертрофують управлінську спрямованість адміні
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стративного права, що навіть пропонують вивести за межі його предмета 
будь-які відносини тільки на тій підставі, що вони не є управлінськими.
Наприклад, у такий спосіб інколи намагаються обґрунтувати тезу про на
чебто «штучне» віднесення адміністративно-деліктних відносин до предме
та адміністративного права, що є очевидним перебільшенням.
Інша ж крайність полягає у тому, що вся сфера регулювання адмініст
ративного права без достатніх підстав проголошується або «управлінням»,
або «сферою управління». Зокрема, деякі дослідники вважають, що навіть 
у частині, коли адміністративне  право  регулює відносини  між  управлін
ням і  громадянами, воно  (право) «визначає права і обов’язки  громадян,
але тільки стосовно управління й у сфері управління».
Суперечливість тут у тому, що не можна звести до управління чи сфери 
управління будь-яку діяльність органів виконавчої влади та органів місце
вого самоврядування. Адже обов’язкова участь цих органів у відносинах
з приводу реалізації численних суб’єктивних прав  громадян (наприклад
видача громадянину акта приватизації земельної ділянки) чи застосуван
ня засобів адміністративного примусу (наприклад зняття номерного знаку
з автомобіля) аж ніяк не свідчить про наявність тут «управління» чи «сфе
ри управління».
У разі ж протилежного тлумачення ми повернемося до повної змістов
ної невизначеності (тобто безрозмірності) поняття «управління» і довільно
го його використання для характеристики будь-яких відносин чи процесів 
у сфері діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самовря
дування. Відтак категорія «управлінські відносини» втрачає видову специ
фіку, оскільки просто дублює собою будь-який вид суспільних відносин, в 
яких так чи інакше беруть участь зазначені органи.
Насправді, теоретично виважена оцінка ролі управлінської складової
у предметі адміністративного права повинна означати відмову від абсолю
тизації (тобто перебільшення) цієї ролі. Слід зрозуміти, що сфера регулю
вання цієї правової галузі набагато ширша: вона далеко не вичерпується,
як  було  підтверджено вище, одним тільки  управлінням, а  тим більше  —
управлінням державним.
Разом із тим, наведений висновок закономірно породжує принципове 
запитання: якщо у предметі адміністративного права управління (за тра
дицією — державне) не є домінантою, то яка складова (чи складові) набу
ває переважного значення в доктринальній оцінці цього предмета?
Відповідаючи на це запитання слід виходити з того, що, всупереч по
ширеним поглядам, ця галузь покликана переважно регулювати далеко не 
тільки управлінські відносини між публічно-владними органами, з одного 
боку, і підвладними керованими об’єктами — з другого (хоча управлінська 
спрямованість адміністративного права зберігає безперечно важливе зна
Старилов Ю. Н. Курс общего административного права : в 3 т. / Ю. Н. Старилов. —
М., 2002. — Т. 1. — С. 313.
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чення). Адже  не  менш вагоме суспільне  призначення адміністративного 
права — у регулюванні численних і різноманітних взаємостосунків між ци
ми органами і приватними (фізичними і юридичними) особами стосовно 
забезпечення згаданими органами необхідних умов для ефективної реалі
зації, а за необхідності — і захисту належних приватним особам прав і охо
ронюваних законом інтересів. Тобто «управлінська» (за загальнозрозумілою
етимологією цього терміна — власне «адміністративна») складова предме
та адміністративного права не є домінуючою, а виступає лише однією з
основних складових, причому не першорядною.
У сучасних умовах людина, що потрапляє у сферу дії адміністративно
го права, повинна позиціонуватись не як об’єкт управління з боку держа
ви, а, перш за все, як головний адресат виконуваних публічною владою
обов’язків (у першу чергу, шляхом надання адміністративних послуг), тоб
то як суб’єкт, котрому повинна «служити» держава. Відтак розглядувану
складову предмета адміністративного права можна назвати публічно-сер
вісною (від англ. to serve — служити). Йдеться про  правове  регулювання
діяльності відповідних публічно-владних органів щодо своєрідного обслу
говування конкретним приватним особам шляхом створення належних
умов для ефективної реалізації та захисту останніми своїх прав і охороню
ваних законом інтересів. Відносини, що при цьому виникають, також мо
жуть мати назву «публічно-сервісні».
Прикметно, що  подібна  характеристика адміністративного  права  не 
суперечить й етимології назви  цієї галузі. Адже одним із мовних джерел
даної назви можна вважати не тільки латинські «administratio» — керуван
ня, управління, а й «administro» — прислуговую, допомагаю. Інакше кажу
чи, у назві адміністративного права вже етимологічно присутній зв’язок 
не тільки з «управлінням», а й зі «служінням», «допомогою».
Цілком природно, що переважний акцент в адміністративно-правовій 
доктрині має бути зроблений на публічно-сервісній складовій предмета цієї
галузі. Звідси базовою категорією адміністративного права має бути визна
но  не  «державне  управління», а  «забезпечення пріоритету прав  людини».
На практиці це означає, що адміністративне право повинне забезпечити 
становище  приватної особи  як суб’єкта, котрий  наділений конкретними 
правами щодо публічної влади, а остання має перед цією особою так само 
конкретні, чітко визначені обов’язки і відповідальна за належне виконан
ня даних обов’язків. У цьому і полягає, зрештою, публічно-сервісна харак
теристика адміністративного права.
Отже, виходячи  з наведеної характеристики  предмета  регулювання,
адміністративне право (точніше — поняття цієї правової галузі) слід ви
значити як сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини,
що складаються в ході різноманітних взаємостосунків органів виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування з приводу реалізації та захисту
прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесі дер
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жавного і самоврядного управління в економічній, соціально-гуманітарній
та адміністративно-політичній сферах.
Відсутність у даному визначенні згадки про адміністративне судочин
ство  пояснюється тим, що  розгляд і вивчення його  на сьогодні  у межах
предмета  регулювання чинного адміністративного  права слід вважати 
тимчасовим заходом. Адже  найближчим часом має бути створена  само
стійна судово-процесуальна галузь, яка матиме своїм окремим предметом
регулювання судочинство в адміністративних судах, тобто галузь «адміні
стративне судочинство».
Пропоноване визначення адміністративного права має на меті набли
зити цю галузь українського права до стандартів адміністративного зако
нодавства країн Європейського Співтовариства.

Метод
адміністративного права
Адміністративне право як самостійну галузь права характеризує, по
ряд з предметом, відповідний метод правового регулювання (загальнопо
ширеним є спрощене визначення «метод»). Метод адміністративного права 
разом з його предметом дає цілісну характеристику галузі права і дозво
ляє відмежувати її від інших профілюючих галузей права (цивільного, кри
мінального тощо).
Метод правового регулювання визначається як сукупність певних за
гальних і специфічних способів, що використовуються законодавцем для
забезпечення регулюючої дії норм відповідної галузі. Вітчизняна  теорія
права виокремлює два загальних методи правового регулювання — імпе
ративний (для галузей публічного права) і диспозитивний (для галузей при
ватного права).
Традиційний погляд на сутність методу адміністративного права харак
теризується наступними рисами. По-перше, в адміністративному праві ви
користовуються способи регулювання, притаманні обом загальним мето
дам правового регулювання — імперативному та диспозитивному.
Такими універсальними способами адміністративно-правового регулю
вання слід вважати: а) використання приписів (встановлення обов’язків);
б) встановлення заборон; в) надання дозволів.
Використання приписів в адміністративному праві означає покладен
ня обов’язку здійснити відповідні дії в умовах, що передбачені адміністра
тивно-правовою нормою. Згідно з висновками сучасної теорії права, йдеть
ся фактично про використання такої категорії, як «позитивні зобов’язан
ня». Приписи використовуються в  різних формах, а саме, це  може  бути 
встановлення відповідних дій, порядок їх здійснення, забезпечення вико
нання обов’язків тощо. За допомогою приписів встановлюються також за
вдання, функції та повноваження органів виконавчої влади, інших суб’єк
тів адміністративного права.
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Встановлення заборон — це покладення на суб’єкта правових відно
син прямих обов’язків утримуватись від вчинення в умовах, передбачених
нормою, тих чи інших дій або утримуватись від них на свій розсуд.
За часів  панування командно-адміністративної системи, переважно 
застосовувались заборони та приписи. Значно рідше використовувався та
кий спосіб, як надання дозволів.
У демократичному суспільстві посилюється увага до правових гаран
тій реалізації прав і свобод людини. Тому в адміністративно-правовому ре
гулюванні суспільних відносин має ширше застосовуватись надання дозво
лів. Використовуючи правові дозволи, громадяни та інші приватні особи 
мають змогу найповніше користуватися наданими їм правами, ефективні
ше захищати їх у разі порушення.
По-друге, класичним для галузі адміністративного права, тобто таким,
що найбільше відповідає її природі, вважається імперативний метод пра
вового регулювання (або метод владних приписів).
Завдяки застосуванню цього методу домінуючим типом адміністратив
но-правового відношення визнається так  зване  «владовідношення», яке 
здійснюється за схемою «влада—підпорядкування». Тут існує, за усталеною
термінологією, «вертикаль» між суб’єктом владних повноважень, який на
ділений правами здійснювати односторонній вплив на керований об’єкт —
людину (або іншу приватну особу), а остання зобов’язана підкорятися та
кому впливу, що  утворює певну «субординацію» між  даними сторонами.
Невипадково, що подібні правовідносини називаються «вертикальними».
Дійсно, за такою схемою будується значна частина адміністративноправових відносин, а саме відносини, що виникають у зв’язку зі здійснен
ням органами виконавчої влади власне управлінської та адміністративноюрисдикційної діяльності. Однак решта адміністративно-правових відносин
будується за принципово іншою схемою. Так, усі так звані «публічно-сер
вісні» (тобто обслуговуючі) відносини передбачають не односторонній вплив 
уповноваженого суб’єкта на керований об’єкт, а їх двосторонню взаємо
дію: суб’єкт владних повноважень має право вимагати від приватної осо
би виконання конкретно визначених обов’язків, тобто її належної поведін
ки, а приватна особа має аналогічне право стосовно зазначеного суб’єкта.
Принагідно нагадаємо, що саме за такою схемою побудовані пошире
ні зобов’язальні правовідносини у сфері регулювання цивільного права (хоча 
тут сторони називаються «кредитор» та «боржник»). У більшості цих право
відносин кожен з учасників зобов’язання є одночасно і кредитором, і борж
ником (наприклад, продавець і покупець у договорі купівлі-продажу, орен
додавець та орендар у договорі оренди та т. ін.). Причому в подібних право
відносинах, які отримали назву взаємних (зустрічних) зобов’язань, права та 
обов’язки сторін повинні виконуватися, за загальним правилом, одночасно.
Подібно до цього, в адміністративно-правових відносинах публічно-сер
вісного  типу кожна сторона  наділена, з-поміж своїх суб’єктивних прав,
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правом вимагати від другої сторони її належної (тобто передбаченої зако
нодавством) поведінки. Наприклад, орган виконавчої влади має право ви
магати від заявника надання усіх необхідних для розгляду та вирішення
певного питання документів, а заявник, зі свого боку, має право вимага
ти від даного органу дотримання встановленого законодавством порядку
та строку для обґрунтованої відповіді на подане звернення.
Такі відносини будуються не за схемою «влада», з одного боку,—«підпо
рядкування», з іншого боку, а за схемою «взаємного права вимоги», що на
лежить обом сторонам правовідношення. Інакше кажучи, у принциповому
вигляді «публічно-сервісні» відносини за своєю схемою наближені до біль
шості зобов’язальних правовідносин. Відтак «взаємне право вимоги» — це,
врешті-решт, не  менш поширена  риса адміністративно-правових відно
син, аніж односторонність впливу однієї сторони на іншу за схемою «вла
да—підкорення».
З огляду на  наведене, традиційний  підхід до  «класичного» розуміння
методу адміністративного права, як переважно імперативного, вочевидь 
потребує переосмислення. І перш за все, в частині заперечення застаріло
го наукового постулату, згідно з яким використання елементів (ознак) дру
гого загального методу правового регулювання — диспозитивного — вва
жалось другорядним і в цілому неприродним для адміністративного права.
Але ж чи дійсно це так? Адже вище з’ясовано, що в структурі адміністра
тивно-правових відносин усі взаємозв’язки, що виникають на основі «вза
ємного права вимоги», будуються (звісно, в рамках цих взаємозв’язків) за 
схемою зобов’язального правовідношення.
Саме ж «право вимоги», яким одночасно наділені обидві сторони адмі
ністративного правовідношення, має розглядатися з теоретико-правових
позицій як своєрідне «дозволення», що інтерпретується через поняття «до
зволена поведінка». А подібна побудова правовідносин, як відомо, досяга
ється за допомогою саме диспозитивного методу правового регулювання.
Отже, доходимо висновку, що в адміністративно-правовому регулю
ванні, на противагу традиційному погляду, домінує не один із двох відо
мих методів, а сформувався і діє своєрідний метод особливого характеру,
в якому органічно переплетені (змішані) елементи та ознаки як імператив
ного, так і диспозитивного методів правового регулювання.
Саме через оновлення методу адміністративного права можна досягти 
відповідно до проголошеного у Конституції України (ст. 3) пріоритету прав 
людини у відносинах з державою, що вимагає принципово нових засобів 
регулятивного впливу адміністративно-правових норм. В узагальненому
вигляді це означає, що адміністративне право має більше встановлювати 
обмеження — через приписи і заборони — для держави (точніше, для всі
єї публічної влади), і менше — для людей (так само, як і загалом для при
ватних осіб) — через дозволи і приписи. Саме ця позиція повинна стати 
визначальною у трансформації метода регулювання цієї правової галузі.
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Але найголовніше — у тому, щоб це знайшло практичне підтверджен
ня у новій  якості  національного адміністративного  законодавства, яке 
всім своїм змістом повинно всіляко сприяти забезпеченню реалізації та за
хисту прав людини, її законних інтересів, вимог та очікувань.

Принципи
адміністративного права
Найбільш яскраво природа галузі адміністративного права, її суспіль
не призначення та місце в правовій системі виражається в принципах цієї
галузі. Принципи адміністративного права слід розуміти як засадничі (осно
воположні) ідеї, положення, вимоги, що характеризують сутність, природу
адміністративного права, відбивають існуючий стан і тенденції його роз
витку, мають визначати напрями і засоби адміністративно-правового ре
гулювання суспільних відносин.
Принципи адміністративного права вказують на закономірні риси, сві
тоглядні характеристики і суспільне призначення всієї галузі адміністра
тивного права. Вони випливають або з окремих правових норм, або фор
мулюються на основі групи норм даної галузі права і пов’язані з іншими 
принципами, що регулюють суспільну поведінку людей.
На жаль, у нас, за  традицією, що склалася ще  у радянський  період,
принципи адміністративного права сприймаються не як керівні настано
ви, положення, а як щось суто декларативне та абстрактне. Насправді ж,
правові принципи загалом виступають своєрідними «нервовими центрами 
права», вимогам яких повинні відповідати і підкорятися усі правові нор
ми, щодо яких принципи мають пріоритет.
Проте, всупереч об’єктивній  логіці, у радянський  період адміністра
тивне право залишалося чи не єдиною галуззю права, яка не мала власних
правових принципів  як  таких, а  базувалася на  принципах державного
управління. Хоча зрозуміло, що державне управління та адміністративне 
право — суть різні явища, і тому принципи адміністративного права не 
можуть підмінятися принципами державного управління.
Враховуючи те, що у загальноприйнятому сенсі для державного управ
ління головним є досягнення найбільш раціональним шляхом запланова
них результатів владно-організуючого впливу на керовані об’єкти, але аж 
ніяк  не  прагнення до всебічного  забезпечення пріоритету прав  людини,
стає зрозумілим, чому саме завдяки своїм принципам адміністративне пра
во в Європі однозначно зорієнтоване на права та інтереси людей, забезпе
чення гарантій їх ефективної реалізації та захисту, тоді як у нас — на по
треби  функціонування державного апарату управління, створення умов 
для «зручного» (з точки зору чиновників) адміністрування.
Цвік М. В. Фундаментальні проблеми теорії права / М. В. Цвік // Антологія україн
ської юридичної думки. — в 10 т. — К. : Юридична книга, 2005. — Т. 10. — С. 58.
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Серед принципів сучасного адміністративного права можна виділити 
загальні і спеціальні принципи. Перші мають наскрізне, всеохоплююче зна
чення для всієї галузі адміністративного права. Так чи інакше вони знахо
дять свій конкретний прояв і деталізацію в принципах спеціальних, тобто 
властивих окремим інститутам адміністративного права: принципах дер
жавної служби; принципах адміністративної відповідальності; принципах
адміністративного судочинства і т. ін. У в межах цього видання доцільно 
окремо зупинитися на загальних принципах.
Загальні принципи українського адміністративного права закріплені 
в  Конституції України, конкретизуються і  розвиваються в  законодавчих
та інших нормативно-правових актах.
Серед цих принципів необхідно наголосити на основоположному зна
ченні принципу верховенства права. При цьому, на відміну від більш по
ширеного у вітчизняних джерелах принципу верховенства закону (тобто 
законності), принцип верховенства права доцільно тлумачити як двоєди
ну вимогу щодо:
— визнання пріоритетності прав людини перед усіма іншими ціннос
тями демократичної, соціальної, правової держави;
— підпорядкування діяльності усіх без винятку державних інститутів 
потребам ефективної реалізації та захисту прав людини.
З огляду ж на потреби практичного застосування в адміністративноправовому регулюванні принципу верховенства права, увага має бути при
вернута  до  двох відносно самостійних аспектів конституційної формули 
(ч. 3 ст. 3 Конституції України): «Утвердження та забезпечення прав і сво
бод людини є головним обов’язком держави» (курсив наш. — Авт.).
Переважного наголосу потребує саме аспект «забезпечення» прав люди
ни. Це пояснюється тим, що у вітчизняній юридичні науці та практиці тра
диційно забагато говориться про власне наявність прав, хоча саме по собі 
легальне визначення (тобто «утвердження») навіть найширшого кола прав 
ще не означає, що людина в змозі фактично скористатися цими правами,
тобто що вони реально забезпечені. Це з одного боку. З іншого боку, не менш
поширена традиція зводити проблематику прав людини лише до можливос
тей судового захисту порушених прав.
Проте слід бачити, що основний обсяг діяльності держави (як і всієї пуб
лічної влади) щодо забезпечення прав людини зводиться не стільки до реа
гування — через судовий розгляд — на аномальні діяння, що порушують 
зазначені права, скільки до позитивних дій зі створення умов для ефекти
вної реалізації людьми своїх прав. Це  якраз і складає справжній  зміст
принципу верховенства права в його практичному втіленні в публічно-пра
вовій сфері.
Тому єдино можливим шляхом забезпечення реалізації принципу вер
ховенства права в сфері адміністративно-правового регулювання слід ви
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знати перехід до так званої «людиноцентристської» ідеології, в основу якої
покладено інститут прав людини.
Подальший перелік загальних принципів адміністративного права (який,
до речі, тільки починає формуватися у вітчизняній науці) складають прин
ципи: законності; рівності громадян перед законом; демократизму нормо
творчості і реалізації права; взаємної відповідальності держави і людини;
гуманізму і справедливості у взаємостосунках між державою і людиною.
Принцип законності слід розглядати як необхідність додержання вер
ховенства вимог і положень Конституції та законів України в ході адміні
стративно-правового регулювання суспільних відносин.
Цей принцип не можна тлумачити односторонньо — тільки стосовно 
державних органів. Він стосується також і громадян, які щоденно стика
ються з цими органами. Щодо них громадяни повинні бути лояльними, доб
росовісно виконувати покладені на них правом обов’язки. І це лише основ
ні елементи принципу законності.
Принцип рівності громадян перед законом виявляється в тому, що не 
може бути жодних привілеїв чи обмежень за ознаками раси, політичних,
релігійних переконань, соціального походження, та іншими обставинами.
Всі громадяни мають рівні права і обов’язки в сфері адміністративно-пра
вових відносин: право на державну службу, на освіту, обов’язок відповіда
ти за адміністративні правопорушення.
Принцип демократизму нормотворчості і реалізації права виявляєть
ся в можливості громадян як безпосередньо, так і через своїх представни
ків, через різного роду формування брати участь у формуванні правової
політики, в  управлінні справами  держави. Демократизм проявляється в 
розширенні повноважень органів місцевого самоврядування. Його можна 
вважати формою забезпечення прав і свобод громадян і одночасно мето
дом управління та пошуку компромісу, поєднання свободи і порядку в до
триманні прав і свобод громадян.
Принцип взаємної відповідальності держави і людини означає, що дер
жава і особа пов’язані взаємно кореспондуючими правами і обов’язками.
Порушення однією із сторін своїх адміністративно-правових обов’язків тяг
не за собою юридичну відповідальність. В тому числі держава зобов’язана 
відшкодувати людині завдану їй матеріальну і моральну шкоду (ст. 56 Кон
ституції України).
Принцип гуманізму і справедливості у взаємостосунках між держа
вою і людиною повинен пронизувати всі норми адміністративного права,
які  закріплюють відносини  між суспільством, державою і  людиною. Він
проявляється, передусім, у вимозі шанобливого ставлення представників 
держави до людської гідності.

Доцільно спиратися на вдалу позицію (автор — Г. Й. Ткач), наведену у книзі: Адмі
ністративне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / ред. кол. : В. Б. Авер’янов 
(гол.) та ін. — К., 2007. — Т. 1. Загальна частина. — С. 98—100.
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Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Чим зумовлена потреба в оновленні вітчизняної адміністративно-право
вої доктрини?
2. Дайте публічно-сервісну характеристику адміністративного права.
3. Яких змін зазнає метод регулювання адміністративного права в сучас
них умовах?
4. У яких принципах відображена природа і сутність адміністративного 
права?

Глава 2
Джерела
адміністративного права
та його суб’єкти
Поняття джерел
адміністративного права
В юридичній  літературі  поняття «джерело  права» не  є однозначним.
Проте найчастіше під ним розуміють зовнішню форму виразу загальнообо
в’язкових правил поведінки, насамперед правових норм.
Згідно з положеннями теорії права джерелами права можуть виступати 
нормативно-правові акти, правові звичаї, судові прецеденти, правові угоди.
Суто адміністративно-правових нормативних актів доволі мало. Як при
клад, це — Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП),
Закон України  «Про адміністративний  нагляд за особами, звільненими  з
місць позбавлення волі» і деякі інші закони.
Якщо нормативно-правовий акт охоплює, поряд з нормами адміністра
тивного права, норми інших галузей права (фінансового, цивільного тощо)
то для адміністративного права він буде джерелом лише у тій частині, котра 
містить адміністративно-правові норми.
Помітне місце серед джерел адміністративного права посідають акти 
органів місцевого самоврядування, в тому числі так звані загальнообов’яз
кові рішення. Вони носять локальний характер і в них вирішуються (регу
люються) важливі питання місцевого значення.
Судовий прецедент легально не визнається джерелом права у правовій 
системі України. Однак з певними застереженнями слід віднести цю тезу
до рішень Конституційного Суду України. Адже він може приймати рішен
ня, які тягнуть фактичне скасування чи зміну норм правових актів Верхов

При розгляді джерел адміністративного права поділяємо позиції, викладені у підруч
нику: Адміністративне право України. Академічний курс : у 2 т. / ред. кол. : В. Б. Авер’я
нов (гол.) та ін. — К., 2007. — Т. 1. Загальна частина. — С. 135—142.
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ної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верхов
ної Ради Автономної Республіки Крим.
У ст. 74 Закону України «Про Конституційний Суд» сказано, що «Кон
ституційний Суд може вказати на преюдиційність свого рішення при роз
гляді судами загальної юрисдикції позовів у зв’язку з правовідносинами,
які виникли внаслідок дії неконституційного акту». Це означає, що рішення
Конституційного Суду має загальнообов’язкову силу при вирішенні необ
меженої кількості індивідуальних спорів, тобто фактично набуває норма
тивного характеру.
Значення джерела права може мати і правовий звичай — правило по
ведінки людей, яке складається історично і набуває загального визнання
внаслідок багаторазового повторення. Однак на сьогодні в Україні не зустрі
чається випадків прямого санкціонування державними органами правових
звичаїв у сфері публічного (державного і самоврядного) управління, оскіль
ки вони вже давно трансформувалися у діюче адміністративне право.
Таким чином, джерела адміністративного права треба розуміти як зов
нішні форми встановлення і вираження адміністративно-правових норм —
акти правотворчості державних органів та органів місцевого самовряду
вання, прийняті в  межах їх встановленої законом компетенції, а  також 
міжнародні угоди (договори) та інші міжнародно-правові акти, ратифіко
вані Україною.
Нормативно-правові акти — найбільш численна група джерел адмініс
тративного права. Вони побудовані відповідно до принципу верховенства 
закону. Причому місце конкретного джерела адміністративного права ви
значається поняттям «юридична сила». Вона характеризує певне співпід
порядкування нормативно-правових актів, а саме:
— усі вони ґрунтуються на нормах Конституції i законів України, які 
мають вищу юридичну силу;
— нормативно-правові акти вищих органів виконавчої влади слугують 
юридичною базою для актів, що приймаються органами виконавчої влади 
нижчого рівня;
— акти центральних органів виконавчої влади мають більший терито
ріальний масштаб дії, ніж аналогічні акти нижчих органів;
— нормативно-правові акти галузевого (відомчого) характеру ґрунту
ються на джерелах загальнодержавного характеру.

Основні види нормативно-правових актів
як джерел адміністративного права
Основними видами нормативно-правових актів як джерел адміністра
тивного права, за їх юридичною силою, є наступні.
Закони як форма виявлення волі народу України закріплюють i регу
люють найбільш важливі аспекти організації i діяльності органів виконав
чої влади, державної служби, правового статусу особи у сфері державного 
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управління, встановлюють заходи відповідальності, а також регламенту
ють порядок реалізації повноважень органів управління, правоохоронних,
судових та інших органів.
Конституція України  як  Основний Закон має вирішальне  значення у
встановленні основ правового регулювання державного управління, аку
мулює головні засади, задає адміністративно-правовим відносинам цільо
ву спрямованість. В Основному Законі визначаються «параметри» системи 
органів виконавчої влади, їх найважливіші повноваження, організація ді
яльності, зовнішні форми правових актів. Конституційні положення вста
новлюють основи адміністративно-правового статусу громадян, закріплю
ють право на участь об’єднань громадян i трудових колективів в управлін
ні державними i громадськими справами, ключові вимоги до обов’язків i
відповідальності органів і посадових осіб, найважливіші засоби забезпечен
ня законності у державному управлінні.
Проте  засаднича  роль  Конституції України  щодо адміністративного 
права  не  може  бути  підставою для визнання її безпосереднім джерелом
адміністративно-правових норм. Натомість окремі конституційні  норми 
передбачають видання спеціальних (так  званих органічних) законів  — з
метою конкретизації та деталізації конституційних положень, на яких ба
зуватиметься поточне адміністративно-правове регулювання відповідних
суспільних відносин.
Постанови Верховної Ради мають переважно поточний характер i по
сідають, за юридичною силою, наступний після законів рівень. Ці акти бу
вають двох видів.
По-перше, з їх допомогою парламент може вирішувати невідкладні пи
тання керівництва державою, які віднесені до його компетенції, але не вре
гульовані у законах.
По-друге, парламент постановами  раніше вводив  у дію нові  закони,
відміняв i змінював застарілі. Подібні акти у більшості випадків не містять 
правових норм, є нормативно-допоміжними. Але з огляду на їх правотвор
че значення, а також на те, що вони діють неодноразово — протягом існу
вання головного акта (закону), їх також слід відносити до джерел права.
Укази Президента України — акти глави держави, що видаються у ме
жах його  повноважень  на основі  та  на виконання Конституції i законів 
України. На цей час обсяг повноважень Президента в сфері виконавчої вла
ди, які передбачають видання нормативно-правових актів, значно зменшено.
Такі акти Президента України, як розпорядження, мають індивідуаль
ний характер і норм права, зазвичай, не містять.
Акти Кабінету Міністрів України (Уряду), що мають нормативний ха
рактер, називаються постановами. Постанови уряду приймаються колегі
ально на його засіданнях. Ними, як правило, конкретизуються положення
законів України i указів Президента України, в тому числі з питань, які є
предметом адміністративно-правового регулювання.
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Постановами уряду затверджуються статути, положення, правила, ін
струкції та деякі інші акти, що містять адміністративно-правові норми.
Статут, положення — акт, який визначає організацію та  діяльність 
окремих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, їх
службовців  та інших осіб у певних сферах діяльності  (наприклад Статут
про дисципліну працівників зв’язку).
Правила — акт, що конкретизує норми права більш загального харак
теру з метою регулювання поведінки суб’єктів правовідносин у певних сфе
рах державного  управління i носить  процедурний  характер (наприклад
Правила надання послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення).
Інструкція — акт, яким роз’яснюється порядок  застосування закону
чи іншого акта більшої юридичної сили, створюється механізм їх реаліза
ції (наприклад, Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Респуб
ліки Крим, місцевих органах виконавчої влади).
Окрім постанов, Кабінет Міністрів України видає і такі акти, як розпо
рядження, котрі мають, як правило, індивідуальний характер.
Накази міністерств та інших центральних органів виконавчої вла
ди — акти відомчого (галузевого) характеру, які видаються міністром, ке
рівником іншого  центрального органу виконавчої влади  у одноосібному
порядку. Накази можуть мати галузевий або міжгалузевий характер. Іноді 
центральні органи виконавчої влади видають спільні акти.
Нормативно-правові акти Верховної Ради i Ради міністрів Автономної
Республіки Крим (АРК). Верховна  Рада  АРК приймає Конституцію АРК,
яка затверджується Верховною Радою України, та інші нормативно-пра
вові акти у формі рішень та постанов. Актами Верховної Ради АРК може 
здійснюватися самостійне адміністративно-правове  регулювання із на
лежних до її відання питань: сільського господарства, лісів; меліорації та 
кар’єрів; громадських робіт, ремесел i промислів благодійної діяльності; ку
рортно-рекреаційної сфери та деяких інших.
Нормативно-правовими актами Ради міністрів АРК є постанови, які мо
жуть прийматися з питань розвитку економіки, соціальної сфери, фінансо
вої, кредитної та цінової політики, промисловості, паливно-енергетичного 
комплексу, водогосподарського  будівництва  i зрошуваного  землеробства 
та інших.
Акти місцевих державних адміністрацій — розпорядження їх голів прий
маються в одноосібному порядку i є обов’язковими для виконання на від
повідній території (область, місто, район) всіма органами, підприємства
ми, установами, організаціями, посадовими особами, громадянами.
Рішення місцевих рад (органів  місцевого самоврядування) також  мо
жуть містити норми адміністративного права. Зокрема органи місцевого 
самоврядування встановлюють загальнообов’язкові правила з питань бла
гоустрою території населеного пункту, забезпечення у ньому чистоти i по
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рядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, бороть
би зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями (пункти 44, 45 ст. 26 За
кону України  «Про  місцеве самоврядування», ст. 5 Кодексу України  про 
адміністративні правопорушення).
Акти органів управління (адміністрацій) державних підприємств, уста
нов, організацій — накази їх керівників. Право  цих керівників  приймати 
так звані локальні норми права пов’язане з необхідністю реалізації компе
тенції власника майна, зокрема держави в особі її органів. Накази прийма
ються одноособово і поширюються, як правило, на структурні підрозділи,
відділи, служби, працівників відповідних утворень.
Крім нормативно-правових актів, окремим видом джерел адміністра
тивного права є i міжнародні угоди (договори) України та міжнародно-пра
вові акти, ратифіковані  Верховною Радою України. Відповідно  до ст. 9
Конституції України вони є частиною національного законодавства.
Міжнародно-правові акти регулюють i питання, які належать до адмі
ністративно-правової сфери: захист прав i свобод людини i громадянина;
правовий статус іноземців; порядок  перетинання державного кордону;
взаємодія прикордонних військ та митних служб сусідніх держав; міжна
родне транспортне сполучення; співробітництво у різних галузях народно
го господарства; боротьба зі злочинністю.

Поняття суб’єктів
адміністративного права
Норми кожної окремої галузі права поширюються на певне коло осіб,
які, підпадаючи під дію цих норм, виступають суб’єктами відповідної га
лузі права.
Суб’єкти адміністративного права — це учасники суспільних відно
син, які мають суб’єктивні права та виконують юридичні (суб’єктивні) обо
в’язки, встановлені адміністративно-правовими нормами. Подібне стано
вище носіїв суб’єктивних прав і обов’язків визначається терміном адміні
стративна правосуб’єктність.
Адміністративне право наділяє правосуб’єктністю велике коло учасни
ків суспільних відносин, про що свідчить величезна кількість подібних від
носин у різноманітних сферах реалізації публічної влади. Невипадково, що 
перелік суб’єктів адміністративного права значно об’ємніший, ніж у будьякій іншій галузі права.
Найбільш поширеним і практично вживаним є виділення таких основ
них видів суб’єктів адміністративного права: а) фізичні особи — громадя
ни України, іноземці, особи без громадянства; б) юридичні особи — орга
ни виконавчої влади, будь-які інші державні органи, органи місцевого са

Див.: Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / ред.
кол. : В. Б. Авер’янов (гол.) та ін. — К., 2004. — Т. 1. Загальна частина. — С. 185—196;
229—241.
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моврядування, об’єднання громадян, підприємства, установи, організації
(в особі  їхніх керівників, які очолюють органи  управління цих підпри
ємств, установ, організацій); в) певні колективні суб’єкти (утворення), які 
не мають ознак юридичної особи, але тією чи іншою мірою наділені нор
мами адміністративного права певними правами і обов’язками — струк
турні підрозділи державних і недержавних органів, підприємств, установ,
організацій, деякі інші громадянські утворення (на кшталт загальних збо
рів громадян за місцем проживання).
У сфері адміністративно-правового  регулювання суб’єктивні  права  i
обов’язки мають як загальні ознаки, так й ознаки, що дозволяють їх розме
жовувати. Відмінності полягають у тому, що: права реалізуються в інтере
сах їх носія, а обов’язки в інтересах інших осіб; права — це міра можливої
(допустимої) поведінки, а обов’язки — міра належної поведінки.
Поняття адміністративної правосуб’єктності слід визначити  як  здат
ність особи  мати і  реалізовувати  (здійснювати) безпосередньо або через
свого представника надані їй нормами права суб’єктивні права і обов’яз
ки. Зміст даного поняття складають два елементи:
— здатність мати суб’єктивні права i обов’язки — адміністративна пра
воздатність;
— здатність реалізовувати надані права i обов’язки — адміністративна
дієздатність.
Специфічною рисою адміністративної праводієздатності (правосуб’єкт
ності) є адміністративна делiктоздатнiсть, тобто здатність суб’єкта нести 
за  порушення адміністративно-правових норм юридичну (як  правило,
адміністративну) відповідальність.
Оскільки наявність адміністративної правосуб’єктності певним чином
випереджає наявність у конкретної особи певних суб’єктивних прав і обо
в’язків, слід відмітити важливе значення, яке має для характеристики су
б’єктів адміністративного права поняття адміністративно-правового ста
тусу. Цим поняттям прийнято визначати комплекс конкретно визначених
суб’єктивних прав і обов’язків, які закріплені за відповідним суб’єктом нор
мами адміністративного права.
Іншими словами, говорячи, з одного боку, про потенційну здатність су
б’єкта адміністративного права мати певні права і виконувати обов’язки,
наголошується на його адміністративній правосуб’єктності, а з другого —
говорячи про наявні у того самого суб’єкта права і обов’язки, йдеться про 
його адміністративно-правовий статус.

Адміністративно-правовий
статус
Людину в системі суспільних зв’язків загальноприйнято називати фізич
ною особою. Під фізичною особою в Україні розуміються громадяни Украї
ни, іноземці та особи без громадянства.
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Адміністративно-правовий статус  громадян визначається Конститу
цією України, Законом України «Про громадянство України» та іншими за
конодавчими актами. Сукупність конкретних прав і обов’язків, які особа 
може мати відповідно до закону, слід класифікувати на три групи: 1) осо
бисті, 2) політичні та 3) соціально-економічні.
Особисті права і свободи громадянина — це  можливості  задоволення
їх особистих потреб. До особистих прав належать право на повагу до гід
ності, право на свободу та особисту недоторканність, свободу пересуван
ня, право вільного вибору місця проживання, право на таємницю листу
вання, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції тощо.
Політичні права і свободи громадян виражаються в їх можливостях ре
алізувати своє волевиявлення, щодо об’єднання в політичні партії, право 
на збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно 
сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самовряду
вання, та інші права і свободи.
Соціально-економічні права громадян також стають можливими у зв’яз
ку із використанням норм адміністративного  права. Це  — забезпечення
можливості  зайняття підприємницькою діяльністю, реалізації права  на 
працю, відпочинок, соціальний захист, достатній життєвий рівень, освіту
і здоров’я.
До змісту адміністративно-правового статусу входять також і обов’язки.
Це — обов’язки захисту незалежності і територіальної цілісності України,
відбування військової служби, сплачування податків і зборів тощо.
Нині адміністративно-правовий статус громадян поступово оновлюється
у зв’язку з реформуванням даної галузі права та проведенням адміністра
тивної реформи в цілому.
Згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» іноземцями визнаються іноземні  громадяни, тобто особи,
які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами Украї
ни. Особами без громадянства є особи, які не належать до громадянства 
будь-якої держави.
Відповідно до ст. 26 Конституції України іноземці та особи без грома
дянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються
тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки як 
і громадяни України. Передбачається також, що винятки з цього правила 
для іноземців можуть бути встановлені Конституцію, законами чи міжна
родними договорами України.
Основою адміністративно-правового статусу іноземців і осіб без грома
дянства в Україні є Конституція України, закони України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства», «Про імміграцію», «Про біжен
ців» тощо.
Іноземці є рівними перед законами України незалежно від походжен
ня, соціального і майнового стану, расової та національної належності, ста
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ті, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин. Як
що іноземною державою встановлено обмеження щодо  реалізації прав і 
свобод громадянина України, Кабінет Міністрів України може прийняти 
рішення про встановлення відповідного порядку реалізації прав і свобод
громадянами  цієї держави  на  території України. Це  рішення може  бути 
скасоване, якщо зникнуть підстави, за яких воно було прийняте.

Органи виконавчої влади
як суб’єкти адміністративного права
Органи виконавчої влади є ключовими суб’єктами адміністративного 
права, оскільки їм належить провідне місце і роль у виникненні і функціо
нуванні суспільних відносин, що складають предмет адміністративно-пра
вового регулювання.
Органи виконавчої влади мають певні особливі ознаки, котрі обумов
лені їх належністю до відносно самостійної частини державного механіз
му — системи органів виконавчої влади. Ця система органів має досить 
поширену назву — апарат державного управління (або інакше — управлін
ський апарат). Зважаючи на це, термін «органи державного управління»
є цілком прийнятним для характеристики органів виконавчої влади, і на 
цей час дуже часто виступає фактично другою загальнопоширеною їх на
звою.
У той самий час слід бачити, що не всі органи державного управління
можуть  бути визначені  як власне органи виконавчої влади. Зокрема, до 
органів виконавчої влади не належать такі органи державного управління,
як адміністрації (органи управління) державних підприємств, об’єднань,
установ, а також будь-яких інших організацій державної форми власнос
ті. Ці керуючі суб’єкти мають значну специфіку, яка пов’язана лише з внут
рішньою — в межах відповідної організації — спрямованістю їх управлін
ських функцій та повноважень. Отже, стосовно подібних суб’єктів слід за
стосовувати тільки назву «органи державного управління», але не «органи 
виконавчої влади».
До особового складу органів виконавчої влади входять державні служ
бовці, тобто працівники, які перебувають на державній службі та обійма
ють певні посади в органах виконавчої влади. Ці працівники складають 
в кожному органі певне організаційне утворення, яке прийнято називати 
«апаратом органу». З огляду на наведене, необхідно розрізняти апарат дер
жавного управління у зазначеному вище розумінні його як системи орга
нів і «апарат» окремих органів виконавчої влади.
Види органів виконавчої влади розмежовуються за різними підставами 
(ознаками). Зокрема ці органи поділяються на види залежно від: характеру
компетенції (або змісту функцій) — на органи загальної галузевої, функціо
нальної або змішаної компетенції; сфери дії — на органи управління еконо
мікою (народним господарством), соціально-культурним розвитком, в адмі
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ністративно-політичній сфері; способів прийняття владних рішень — на 
колегіальні та єдиноначальні (одноособові) і т. ін.
Найбільш вагоме значення має класифікація видів органів виконавчої
влади, що міститься безпосередньо в Конституції України. Вона виділяє,
за критерієм організаційно-правового рівня, наступні види:
1) вищий орган у системі органів виконавчої влади — Кабінет Міністрів 
України (Уряд);
2) центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) — міністерства та інші 
ЦОВВ;
3) місцеві органи виконавчої влади — обласні (Київська і Севастополь
ська міські), районні державні адміністрації.
Разом із тим, конституційне визначення згаданих трьох видів органів 
означає лише те, що існування даних видів є обов’язковим для системи ор
ганів виконавчої влади в Україні. Водночас зміст Конституції аж ніяк не 
виключає можливостей існування якихось додаткових (звичайно ж, за тим
самим критерієм) видів органів виконавчої влади, що посідали б місце по
ряд (чи поміж) зі згаданими видами.
Отже, Конституція не містить вичерпного визначення всіх елементів 
системи органів виконавчої влади, а відносить вирішення питання про 
можливість існування у системі органів виконавчої влади, поряд з наведе
ними видами, деяких інших на розсуд законодавця — шляхом прийняття
поточних законів. Тож виникнення будь-яких інших видів органів вико
навчої влади — це справа практичного державотворення.
Зокрема цей висновок стосується таких новостворених (з грудня 1999 р.)
органів, що були запропоновані Концепцією адміністративної реформи в 
Україні як урядові органи державного управління (департаменти, служби,
інспекції). Вони належать саме до одного із додаткових видів органів ви
конавчої влади.
При характеристиці системи органів виконавчої влади певні складно
щі виникають у зв’язку з тим, що встановлена Конституцією України рес
публіканська  форма  державного  правління змішаного  типу закономірно 
пов’язана з так званим «дуалізмом» виконавчої влади. Він означає, що пов
новаження вищого суб’єкта повноважень виконавчої влади певним чином
поділені між Президентом України і Кабінетом Міністрів України. Специ
фіка зазначеного співвідношення полягає в тому, що Президент України,
обіймаючи пост глави держави, Конституцією не наділений ознаками «орга
ну виконавчої влади».
Кабінет Міністрів України (Уряд) є вищим органом у системі органів 
виконавчої влади (ч. 1 ст. 113 Конституції України). Це положення озна
чає, що  Кабінет Міністрів  України очолює систему органів виконавчої
влади і, отже, усі інші органи виконавчої влади повинні бути підпоряд
кованими  Кабінету Міністрів  України, йому підконтрольними і  підзвіт
ними.
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Наведене положення ст. 113 Конституції є принциповим, оскільки до 
прийняття Конституції України 1996 р. Президент України був водночас 
главою держави і главою виконавчої влади, тобто він формально очолю
вав систему органів виконавчої влади.
Статус Кабінету Міністрів України як вищого серед органів виконавчої
влади підтверджується також п. 9 ст. 116 Конституції, згідно з яким Кабі
нет Міністрів України «спрямовує і координує роботу міністерств, інших
органів виконавчої влади».
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і за
конів  України, указів  Президента  України  та  постанов  Верховної Ради 
України видає у межах своєї компетенції акти — постанови і розпоряджен
ня, обов’язкові для виконання. Акти нормативного характеру видаються
у формі постанов Кабінету Міністрів. З організаційно-розпорядчих та ін
ших поточних питань акти видаються у формі розпоряджень Кабінету Мі
ністрів.
Центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ) є органи, котрі без
посередньо підпорядковані Кабінету Міністрів України. До ЦОВВ віднесе
но: а) міністерства; б) державні комітети (державні служби); в) центральні 
органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Правове регулювання організації та діяльності ЦОВВ здійснюється за 
допомогою Загального  положення про  міністерство, інший  центральний 
орган державної виконавчої влади  (затвердженого  Указом Президента 
України від 12 березня 1996 р.), а також конкретних положень про відпо
відні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.
Провідне місце серед центральних органів посідають міністерства Украї
ни. Їх керівники — міністри — входять до складу Кабінету Міністрів і без
посередньо беруть участь у формуванні державної політики в країні.
Державні комітети (державні служби) — це центральні органи вико
навчої влади, які, на відміну від міністерств, безпосередньо не формуючи 
урядову політику, покликані сприяти міністерствам та уряду в цілому в 
реалізації цієї політики шляхом виконання функцій державного управлін
ня, як правило, міжгалузевого чи функціонального характеру. Державні ко
мітети очолюються головами, які не входять до складу Кабінету Міністрів 
України.
Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом — це від
носно новий вид ЦОВВ, утворений згідно з Концепцією адміністративної
реформи в Україні. Їх особливість полягає в тому, що вони мають визначе
ні Конституцією та законодавством України специфічні завдання та пов
новаження, щодо них може встановлюватися спеціальний порядок утво
рення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а  також 
призначення і звільнення керівників, вирішення інших питань.
Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених на утримання
органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи державного 
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управління (департаменти, служби, інспекції). Ці органи були запроваджені 
Указом Президента від 15 грудня 1999 р. «Про систему центральних орга
нів виконавчої влади» для здійснення: а) управління окремими підгалузями 
або сферами діяльності; б) контрольно-наглядових функцій; в) регулятивних
та дозвільно-реєстраційних функцій щодо фізичних і юридичних осіб.
Виконавчу владу на територіальному рівні здійснюють місцеві органи
виконавчої влади — обласні, районні, Київська та Севастопольська міські 
державні адміністрації, а також місцеві (територіальні) органи централь
них органів виконавчої влади.
Місцеві державні адміністрації є єдиноначальними органами виконав
чої влади загальної компетенції.
У межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць функ
ціонують  також  територіальні органи  (підрозділи) міністерств  та інших
центральних органів виконавчої влади.

Інші види суб’єктів
адміністративного права
Суб’єктами адміністративного права є, — крім органів виконавчої вла
ди — також інші державні органи. Вони вступають у адміністративно-пра
вові відносини з приводу виконання покладених на них обов’язків і реалі
зації належних їм прав у сфері державного управління.
За загальним правилом, серед державних органів, які не належать до 
виконавчої гілки влади, переважна більшість бере участь в адміністратив
но-правових відносинах не безпосередньо, а через апарат відповідних ор
ганів. Це стосується, насамперед, органів законодавчої і судової влади, а 
також органів прокуратури.
В той самий час існує низка специфічних державних органів, які тією
чи іншою мірою здійснюють  права і обов’язки  у сфері адміністративноправового  регулювання не  тільки через свій апарат, а й  безпосередньо,
тобто  як власне органи. До  таких органів  належать: Національний  банк 
України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення,
Рада національної безпеки і оборони України, Центральна виборча комісія,
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, деякі 
інші органи.
Виходячи з наведеного, адміністративно-правовий статус інших (крім
органів виконавчої влади) державних органів треба характеризувати, ма
ючи на увазі дві групи суб’єктів адміністративного права, які представле
ні: по-перше, апаратом певних державних органів; по-друге, безпосеред
ньо самими державними органами, не розмежовуючи суворо адміністра
тивну правосуб’єктність власне органу та його апарату.
Апарат Верховної Ради України (далі — Апарат) є органом, який здійс
нює правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, кадро
ве, фінансово-господарське, матеріально-технічне, соціально-побутове та 
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інше забезпечення діяльності Верховної Ради України, народних депутатів 
України.
До складу Апарату входять головні управління, управління, відділи, сек
ретаріати Голови Верховної Ради України та його заступників, секретаріати 
комітетів Верховної Ради України, секретаріати зареєстрованих депутат
ських фракцій та груп і інші структурні підрозділи.
Серед найближчих до  гілки виконавчої влади органів  Національний
банк України є особливим органом державного управління. Його юридич
ний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації ви
значаються Конституцією України, Законом України «Про Національний 
банк  України», іншими  законами  України. Він підзвітний  Президенту
України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повнова
жень.
Національний банк України видає нормативно-правові акти, які є обо
в’язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядуван
ня, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм влас
ності, а також для фізичних осіб.
До важливих функцій  Національного  банку України  належить  дер
жавне регулювання діяльності банків (воно здійснюється як безпосеред
ньо, так і через створений  ним орган банківського  нагляду); зберіган
ня та управління державними цінними паперами й іншими цінностями;
управління у сфері валютних операцій (видання та відкликання ліцензій,
здійснення планових і  позапланових перевірок, застосовування мір від
повідальності до банків, юридичних та фізичних осіб (резидентів та нере
зидентів) за порушення правил валютного регулювання і валютного кон
тролю).
Рада національної безпеки і оборони України (далі — Рада) — орган при 
Президентові України. Як самостійне структурне утворення, вона передба
чена ст. 107 Конституції України. Відповідно до неї Рада є суб’єктом дер
жавно-управлінського впливу на органи виконавчої влади у сфері націо
нальної безпеки і оборони. Формами такого впливу з боку Ради визначені 
координація діяльності органів виконавчої влади у сфері національної без
пеки і оборони та контроль за їх діяльністю у зазначеній сфері.
Головою Ради  є Президент України. За  Конституцією України  до  її
складу входять Прем’єр-міністр, Міністр оборони, Голова Служби безпеки 
України, Міністр внутрішніх справ, Міністр закордонних справ. Відповід
но до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України»
її членами можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої
влади.
Серед державних органів, котрі не мають підстав бути віднесеними до 
сфери державного управління, Центральна виборча комісія (ЦВК) є постій
но діючим, незалежним, колегіальним державним органом, який забезпе
чує організацію підготовки і проведення виборів Президента України, на
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родних депутатів України, а також всеукраїнських референдумів. Члени 
Комісії, керівник та інші посадові особи секретаріату Комісії є державни
ми службовцями.
Ознаками ЦВК як суб’єкта адміністративного права є наявність у неї
низки повноважень владно-розпорядчого характеру. Так, її рішення підля
гають обов’язковому розгляду і виконанню організаціями і  посадовими 
особами, яких вони стосуються, у строки встановлені ЦВК.
Органи місцевого самоврядування. Ці органи мають визначену норма
ми адміністративного  права компетенцію — предмети відання, права і 
обов’язки (повноваження), несуть відповідальність за дії або бездіяльність 
у межах власної чи делегованої компетенції, виконують публічні, виконав
чо-розпорядчі, дозвільно-реєстраційні, контрольні функції, беруть участь 
в адміністративних правовідносинах регулятивного чи  правоохоронного 
характеру.
Передусім адміністративна  правосуб’єктність виявляється у органів 
місцевого самоврядування при  здійсненні  функцій, які виконуються на 
підставі делегованих їм повноважень. Про це йдеться в п. 5 ст. 3 Всесвіт
ньої Декларації місцевого самоврядування, п. 5 ст. 4 Європейської хартії
про місцеве самоврядування та має відбиття в Конституції України (ч. 3
ст. 143), законах України про місцеве самоврядування та про місцеві дер
жавні адміністрації.
Конституція України передбачає можливість «надання» органам місце
вого самоврядування повноважень органів виконавчої влади (ч. 3 ст. 143)
та «делегування» повноважень районних та обласних рад місцевим держав
ним адміністраціям (ч. 4 ст. 118). Закон про місцеве самоврядування пе
релічує вісімдесят таких повноважень і близько сімдесяти — власних щодо 
органів місцевого самоврядування.
Отже, окремою групою повноважень органів місцевого самоврядуван
ня як суб’єктів адміністративного права є їх власні повноваження, завдя
ки яким ці органи виконують свої завдання і функції.
Об’єднання громадян. Діяльність об’єднань громадян носить найрізно
манітніший характер. Вона може бути спрямована на участь у розроблен
ні державної політики, розвиток науки, культури, відродження духовних
цінностей, розв’язання конкретних соціальних проблем окремих категорій 
та груп громадян, здійснення благодійної діяльності, охорону навколишньо
го природного середовища, обумовлюватися спільністю професійних та ін
ших інтересів громадян тощо.
Одним з найпоширеніших варіантів класифікації об’єднань громадян
є застосований у Законі України «Про об’єднання громадян» розподіл об’єд
нань громадян на політичні партії та громадські організації.
Політичною партією визнається зареєстроване згідно з законом доб
ровільне об’єднання громадян—прихильників певної загальнонаціональної
програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуван
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ню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших
політичних заходах.
На відміну від політичної партії, громадською організацією є об’єднан
ня громадян, створене для задоволення та захисту своїх законних соціаль
них, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних
та інших інтересів.
Найбільш розгорнуту характеристику об’єднань громадян дозволяє да
ти їх класифікація за організаційно-правовими властивостями, згідно з чим
виділяються:
масові об’єднання громадян (політичні партії, творчі спілки, релігійні 
організації, добровільні товариства, професійні спілки тощо);
органи  громадської самодіяльності  (народні  дружини  з охорони  гро
мадського порядку);
органи громадського самоврядування (ради і колективи мікрорайонів,
домові, вуличні комітети тощо).
Особливе місце серед об’єднань громадян займають професійні спілки.
Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гаран
тії діяльності» професійна спілка — це добровільна неприбуткова громад
ська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами 
за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
На відміну від правового регулювання об’єднань громадян, основним
законодавчим актом, який визначає правове становище релігійних органі
зацій, а також їх взаємостосунки з державою, є Закон України «Про свобо
ду совісті та релігійні організації».
Органи управління підприємствами, установами, організаціями. У зміс
ті  загальної правосуб’єктності  підприємств, установ, організацій  (далі  —
підприємств) певне місце відведено і адміністративній правосуб’єктності.
Її специфіка полягає в тому, що в адміністративно-правових відносинах
підприємство бере участь, як правило, в особі свого керівника або інших
суб’єктів управління даного підприємства.
Відповідно до чинного законодавства України суб’єктами управління
підприємством можуть виступати: а) власник майна підприємства: приват
на особа; загальні збори кооперативу, трудового колективу як колективу
власників, акціонерного  товариства, іншого  господарського  товариства 
тощо; б) уповноважені власником органи — правління кооперативу, підпри
ємства, заснованого на власності трудового колективу; рада акціонерного 
товариства (спостережна рада); директор і правління інших господарських
товариств з обмеженою (додатковою) відповідальністю; органи управління
державним майном, органи управління комунальним майном; в) адміністра
ція (орган управління), очолювана керівником підприємства; г) органи, що 
реалізують повноваження трудового колективу.
Окрім зазначених, суб’єктом управління підприємством можуть бути 
ще органи, яким право на управління підприємством надане власником
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чи уповноваженим ним органом в порядку делегування. Але за умови, що 
на існування такого органу управління буде пряме посилання у статуті під
приємства щодо того, що він представлятиме водночас інтереси як влас
ника, так і трудового колективу.
Адміністрація підприємства — це специфічна частина трудового ко
лективу, яка здійснює управління в процесі професійної діяльності. Її при
рода  подвійна: з одного  боку, через неї забезпечується участь  підпри
ємства як суб’єкта права у різного роду правовідносинах, з іншого — це 
орган управління підприємством, наділений владними  повноваженнями 
стосовно трудового колективу як керованого об’єкта і очолюється її керів
ником.
Адміністративно-правовий статус керівника підприємства охоплює:
а) визначення його місця і ролі в системі управління підприємством,
які характеризують організаційно-правові способи заміщення посади, під
порядкування, способи реалізації єдиноначальності, співвідношення єди
ноначальності керівника із самоуправлінням трудового колективу;
б) компетенцію керівника, необхідність використання як елементу
адміністративно-правового статусу підприємства  зумовлена  тим, що  це 
поняття притаманне  лише  діяльності органів  управління та  посадових
осіб. У загальних (щодо різних форм власності) рисах компетенція керівни
ка підприємства окреслюється державою з допомогою правових норм, які 
регулюють відносини: між уповноваженими державою органами та керів
ником підприємства; між керівником підприємства та об’єктами управлін
ня; між керівником підприємства та іншими органами управління підпри
ємством;
в) обов’язок керівника нести адміністративну відповідальність (в чому
виражається його так звана адміністративна деліктоздатність) у передба
чених законом випадках за неналежне виконання повноважень чи пере
більшення їх обсягу.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Які види нормативно-правових актів виступають джерелами адмініст
ративного права?
2. Чи можна вважати джерелом адміністративного права рішення Консти
туційного Суду України?
3. Назвіть основні види суб’єктів адміністративного права.
4. Як співвідносяться поняття адміністративної правосуб’єктності та адмі
ністративно-правового статусу?
5. Які державні органи виступають суб’єктами адміністративного права?
6. У чому полягає специфіка органів управління підприємств як суб’єктів 
адміністративного права?
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Глава 3
Владні управлінські
функції
У Кодексі адміністративного судочинства України визначено обов’яз
ковою стороною публічно-правових спорів, що розглядаються адміністра
тивними судами, суб’єкта, який здійснює владні управлінські функції на 
основі  законодавства, в  тому числі  на виконання делегованих повнова
жень (пункти 1, 7 ст. 3 КАС). З огляду на те, що у вітчизняному законодав
стві немає чіткої інтерпретації поняття «владні управлінські функції», воно 
потребує науково-правового тлумачення.
Базовою у змісті  названого  поняття виступає формула  «управлінські 
функції». Оскільки вона є похідною від категорій «управління», «управлін
ська діяльність», доцільно почати із загального розуміння соціального (су
спільного) управління, тобто такого, що здійснюється в суспільстві в його 
складових частинах і елементах.

Управління в суспільстві
та його види
У сучасній суспільній науці загальновизнано, що управління існує там
і тоді, де і коли виникає необхідність в об’єднанні дій певної кількості лю
дей задля досягнення єдиної (спільної) мети. Кожна окрема людина здатна 
сама керувати своїми вчинками, але для того, щоб група людей здійснила 
певні узгоджені дії, необхідно не тільки встановити загальні, спільні цілі 
(завдання), а й визначити шляхи їх реалізації і — головне — спрямувати і 
скоординувати відповідно до таких цілей поведінку кожного члена спіль
ноти. В цьому полягає організуюча природа управління, яке здійснюється
з боку суб’єктів управління (керуючих суб’єктів) стосовно об’єктів управлін
ня (керованих об’єктів).
Разом із тим, початковим моментом управління виступає ціле встанов
лення, тобто усвідомлення мети спільної діяльності людей та визначення
її проміжних і кінцевих результатів, заради досягнення яких і здійснюєть
ся управлінський вплив. Це цілком природно, оскільки і особисте, і колек
тивне життя людей складається з постійного визначення цілей і вирішен
ня завдань щодо їх досягнення.
Спрямовуючи суспільні процеси на досягнення певних цілей, організу
ючи в них взаємодію людей, суб’єкти управління повинні мати здатність 
впливати на волю і вчинки решти учасників спільної діяльності, а останні 
зобов’язані  підкорятися такому впливу. Ця здатність керуючих суб’єктів 
свідчить про владний характер їх діяльності, а сам управлінський вплив 
набуває ознак владно-організуючого впливу.
Отже, без актів реалізації влади з боку керуючих суб’єктів управлінсь
ка діяльність неможлива. Враховуючи, що у соціальному управлінні задо
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вольняються загальні інтереси різного роду спільнот (від суспільства в ці
лому до окремих локальних об’єднань  людей), то  у переважній  більшості 
випадків  управлінський вплив  передбачає реалізацію публічної влади. Її
головними джерелами виступають або власне суспільство (через дієздат
них громадян), або держава (через її органи, посадових осіб, а також будьяких уповноважених суб’єктів), або територіальна громада (через її орга
ни, посадових осіб).
Владний характер соціального управління виявляється також у здат
ності конкретно  регулювати  поведінку і відносини  учасників суспільних
процесів за допомогою різного роду соціальних норм, які зобов’язують лю
дей до певних формально визначених дій. Право і мораль, традиції і зви
чаї, релігійні, технічні, корпоративні та інші види соціальних норм висту
пають  як  регулятори, які  допомагають  розумніше і  більш впорядковано 
організовувати суспільне життя.
Таким чином, поняття соціального управління слід визначити як здій
снення цілевстановлюючого, організуючого і регулюючого владного впливу
на спільну (колективну) діяльність людей, з метою ефективного досягнен
ня спільних (загальних) результатів відповідно до реальних суспільних по
треб.
Соціальне управління є складним і багатоаспектним явищем, що охоп
лює різноманітні види  управління. Найбільш поширеною класифікацією
видів соціального управління виступає його поділ за ознакою характеру ді
яльності суб’єктів управління на такі види:
— державне управління (суб’єкти управління — держава, її органи);
— самоврядне, або муніципальне, управління (суб’єкти управління —
органи місцевого самоврядування);
— корпоративне управління, яке виявляється в основному як:
— громадське управління (суб’єкти управління — органи громадських
організацій, інших об’єднань громадян);
— корпоративне  управління (суб’єкти  управління — органи  підпри
ємств, господарських товариств та об’єднань підприємств, інших органі
зацій).
Провідне місце і роль державного управління серед видів соціального 
управління пояснюється, насамперед, тим, що воно пов’язане із застосу
ванням повноважень державної влади з боку відповідних органів держа
ви з метою виконання її основних цілей, завдань і функцій. Тобто катего
рія державного  управління відображає окремий, відносно самостійний 
вид діяльності держави, що його здійснює відповідні державні органи.
Причому тут важливо врахувати, що критерії класифікації видів дер
жавної діяльності, з-поміж яких виокремлюється «державне управління», —
у порівнянні з колишньою радянською традицією, — принципово змінилися.
Зокрема за радянських часів державне управління визначалося як один з
чотирьох основних видів діяльності держави — поряд із такими її видами,
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як  здійснення: а) власне державної влади  — це  діяльність  рад депутатів 
усіх рівнів; б) правосуддя; в) прокурорського нагляду.
Натомість нині, із запровадженням в Україні конституційного принци
пу поділу державної влади, така класифікація видів державної діяльності 
втратила своє значення. Основними видами діяльності держави тепер вва
жається здійснення: 1) законодавчої влади; 2) виконавчої влади; 3) судової
влади.
Отже, такий вид, як «державне управління» за новою класифікаційною
схемою не потрапляє до переліку основних видів державної діяльності. Але 
це аж ніяк не означає, що власне явище «державне управління», а отже, і 
відповідна категорія (поняття) зникає зі змісту державної діяльності. Нав
паки, державне управління у тому чи іншому обсязі знаходить прояв у ді
яльності різних державних органів, котрі належать до усіх гілок державної
влади.
З огляду на це, поняття державного управління потребує окремого роз
гляду.

Поняття
державного управління
Категорія «державне управління» посідає не просто надзвичайно важ
ливе місце в теорії та практиці адміністративного права. За радянською
науково-правовою традицією вона вважалася базовою й  домінуючою.
Власне кажучи, загалом зміст вітчизняної адміністративно-правової нау
ки, включаючи, насамперед, її понятійно-термінологічний апарат, багато 
в чому сформувався з огляду на потреби вивчення побудови і функціону
вання системи державного управління та її складових елементів.
Свого часу об’єктивні причини такого надмірного «ухилу» адміністра
тивно-правової науки пояснювались тим, що у період відновлення радян
ської науки адміністративною (з 1938 р.) тривалий час дослідження проб
лем державного управління здійснювалось винятково представниками цієї
науки. Це вже само по собі змусило виходити за її природні межі і охоплю
вати тематику державного управління.
Більше того, вже пізніше, з початку 60-х років минулого століття, коли 
тільки почала формуватися так звана теорія державного управління, в ба
гатьох працях адміністративістів з’явилася тенденція невиправданого зо
середження уваги на проблематиці цієї теорії — замість того, щоб точніше 
визначитись із самостійним предметом власне адміністративно-правової
науки, чітко відмежувавши його в необхідних випадках від новостворюва
них наук соціально-управлінського циклу. Оскільки ж останнього, на жаль,
не сталося, переважаюча (хоч об’єктивно і не виправдана) увага в адміні
стративно-правових дослідженнях стала приділятись саме з’ясуванню по
нятійного ряду, в якому ключовою виступала категорія «державне управ
ління».
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Тим не менш, у минулий час зазначена категорія так і не отримала ціл
ком однозначного тлумачення. Зокрема досить поширеною була позиція
про розмежування так званого широкого і вузького розуміння державно
го управління.
Причому з часом дедалі більшої переваги набувала тенденція широко
го його розуміння, тобто як такого, що здійснюється не лише спеціалізова
ними так званими органами державного управління, а всіма видами дер
жавних органів (у зв’язку з цим іноді  пропонувався і окремий  термін —
«управління державними справами», на  противагу терміну «державне 
управління»).
Між цим згадана позиція була доволі надуманою і, головне, як зреш
тою з’ясувалося, безплідною. Адже кожний з наведених варіантів тлума
чення має сенс лише на конкретно визначеному пізнавальному рівні роз
гляду управління в суспільстві.
Так, широке розуміння державного управління зводиться до його ви
значення як сукупності діяльності усіх органів держави, тобто означає фак
тично усі форми реалізації державної влади в цілому. Очевидно, що таке 
тлумачення виправдане лише на рівні розгляду загальносоціальної систе
ми управління, оскільки у даному випадку категорія «державне управлін
ня» дає змогу відмежувати державу як суб’єкт управлінського впливу від
впливу з боку усіх інших, тобто недержавних, суб’єктів. Фактично ж за тако
го тлумачення категорія «державне управління» лише дублює поняття «реа
лізація державної влади».
Дещо вдалішим виглядає вузьке розуміння державного управління, де 
держава розглядається вже не в цілому, а диференційовано — як сукуп
ність державних органів, між якими певним чином розподілені різні види 
діяльності держави. Відтак категорія державного управління у вузькому
значенні відображає відносно самостійний вид діяльності держави, що його 
здійснює певна частина державних органів. У радянський період це були 
органи державного управління, а нині відповідно до Конституції України 
це — органи виконавчої влади.
Отже, у вузькому значенні державне управління розуміється як владноорганізуючий вплив з боку певних державних органів на суспільні відно
сини і процеси з метою їх впорядкування шляхом різного роду нормотвор
чих (видання нормативно-правових актів) і розпорядчих (прийняття інди
відуальних рішень) дій  на виконання законів  та інших правових актів 
держави. Звідси, до речі, походить загальнопоширена характеристика дер
жавного управління як «виконавчо-розпорядчої» діяльності.
Неважко помітити, що за такого тлумачення державне управління ото
тожнюється з «реалізацією виконавчої влади», тобто вся діяльність органів 
Див.: Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / ред.
кол. : В. Б. Авер’янов (гол.) та ін. — К., 2004. — Т. 1. Загальна частина.
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виконавчої влади визнається державним управлінням (управлінською ді
яльністю). Цим визначенням можна продовжувати користуватися в адмі
ністративному праві — за умови збереження колишньої радянської науко
во-правової традиції.
Разом із тим необхідно врахувати, що завдяки науковим досягненням
кібернетики і циклу соціально-управлінських наук, зміст поняття держав
ного управління набув досить суворої визначеності. Адже тлумачення цьо
го видового  поняття має ґрунтуватись  на  загальнонауковому розумінні 
категорії «соціальне  управління». Йдеться про  ще одне, справді наукове,
розуміння державного управління, а саме, як владно-організуючого впли
ву керуючих суб’єктів (державних органів, посадових осіб) на спільну ді
яльність  людей  з метою її спрямування, координації та впорядкування
задля ефективного досягнення загальних (спільних) цілей і завдань цієї ді
яльності.
Виходячи з цього визначення у діяльності органів виконавчої влади,
беззаперечно, не можна віднести до державного управління усі дії, пов’я
зані:
1) по-перше, із забезпеченням реалізації приватними особами їхніх різ
номанітних суб’єктивних прав (у тому числі шляхом надання адміністра
тивних послуг), а також обов’язків;
2) по-друге, із забезпеченням захисту порушених прав приватних осіб
шляхом розгляду і розв’язання адміністративно-правових спорів;
3) по-третє, із застосуванням до приватних осіб заходів адміністратив
ного примусу.
Таким чином, широко вживане «вузьке» розуміння державного управ
ління є ширшим за справді  наукове  тлумачення цього  поняття. Зі свого 
боку, власне управлінська діяльність як у цілому, так і у вигляді своїх окре
мих функцій, у тому чи іншому обсязі здійснюється всіма державними ор
ганами, що належать до різних гілок державної влади. Але для органів ви
конавчої влади державне управління означає профілюючий напрям діяль
ності, хоча і далеко не всеохоплюючий, а тим більше не єдиний. Тоді як для
органів інших гілок влади — законодавчої і судової, а також решти дер
жавних органів (наприклад, органів прокуратури, Рахункової палати, Ви
щої ради юстиції тощо) — здійснення державного управління обмежується
винятково внутрішньо-організаційними рамками відповідного органу, ма
ючи допоміжне значення стосовно основних завдань і функцій органу. Отже,
тут йдеться про специфічний вияв державного управління — так зване 
внутрішньоорганізаційне управління.
Саме у поєднанні зовнішньої і внутрішньоорганізаційної спрямованос
ті державного управління полягає одна із суттєвих відмінностей традицій
ного підходу до його визначення як самостійного виду діяльності держави 
від сучасного погляду на державно-управлінську діяльність, що виступає,
по-перше, складовою частиною реалізації виконавчої влади і, по-друге,
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має похідне, обслуговуюче значення щодо функціонування усіх державних
органів.
Оскільки тлумачення державного управління органічно пов’язане з ре
алізацією виконавчої влади, багатьма  фахівцями опускається пряме чи 
опосередковане змішування відповідних понять. Тому це питання потре
бує окремого розгляду.

Державне управління
і виконавча влада
Існуючу звичку до змішування понять «державне управління» і «вико
навча влада» можна пояснити тим, що той вид діяльності держави, котрий 
в радянський період визначався як «державне управління», вітчизняні до
слідники почали механічно ототожнювати з реалізацією (здійсненням) ви
конавчої влади. Це цілком допустимо в окремих випадках, але аж ніяк не 
прийнятно з наукової точки зору.
Дійсно, певне коло  повноважень виконавчої влади, як  підтверджено 
у попередньому параграфі, реалізується у формі державного управління.
У цьому разі обсяги понять «державне управління» і «виконавча влада» прак
тично співпадають. Хоча завжди треба пам’ятати, що сама по собі «влада» та 
«реалізація влади» — нетотожні явища: тут приблизно така ж залежність,
як і при співвіднесенні категорій «функція» і «функціонування», тобто вона 
більш характерна для співвідношення між «статикою» і «динамікою».
Але зовсім інша справа, коли йдеться про реалізацію багатьох інших
повноважень виконавчої влади, наприклад у частині: а) надання адміні
стративних послуг; б) стягнення податків чи інших обов’язкових зборів;
в) застосування адміністративних стягнень щодо правопорушників тощо.
У всіх цих та аналогічних випадках у діяльності органів виконавчої влади 
немає ознак державного управління — звичайно, у власне науковому тлу
маченні цього поняття.
Отже, виконавча влада  реалізується не  тільки  у формі  державного 
управління, а й в різноманітних інших формах державної діяльності. У свою
чергу, сфера державного управління не обмежується тільки діяльністю орга
нів виконавчої влади. Тобто розглядувані явища і категорії за своїм зміс
том не збігаються. Їх співвідношення виглядає наступним чином.
І. Сфера державного управління визначається тим, що воно здійсню
ється:
1) у межах діяльності органів виконавчої влади, а саме:
• в ході реалізації їх повноважень стосовно керованих об’єктів зовніш
нього суспільного (економічного, соціального тошо) середовища;
• в ході виконання місцевими державними адміністраціями повнова
жень органів місцевого самоврядування, делегованих відповідними місце
Див.: Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / ред.
кол. : В. Б. Авер’янов (гол.) та ін. — К., 2004. — Т. 1. Загальна частина.
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вими радами, враховуючи, що самій виконавчій владі дані повноваження
первісно не належать;
• в ході керування вищими органами виконавчої влади роботою ниж
чих органів;
• в ході керування роботою державних службовців всередині кожного 
органу (його апарату) виконавчої влади (останні два напрями належать до 
згадуваного вище «внутрішньоорганізаційного управління»);
2) поза межами діяльності органів виконавчої влади, а саме:
• всередині апаратів будь-яких інших (крім органів виконавчої влади)
органів державної влади: в ході керування роботою державних службов
ців (наприклад, в апараті парламенту, судів, органів прокуратури тощо);
• всередині державних підприємств, установ і організацій: в ході ке
рування роботою персоналу їх адміністрацій (перші два напрями належать 
до згадуваного «внутрішньоорганізаційного управління»);
• з боку відповідних уповноважених державою суб’єктів у процесі управ
ління державними корпоративними правами;
• з боку різноманітних дорадчо-консультативних органів, утворюва
них державними органами  (наприклад Президентом України) у частині 
виконання наданих їм організаційно-розпорядчих повноважень щодо ін
ших органів і посадових осіб.
До того ж, слід врахувати, що владно-організуючий вплив у різних сфе
рах суспільного розвитку здійснюється не тільки державними органами ви
конавчої влади, а й органами місцевого самоврядування, останнє доцільно 
визначити терміном «самоврядне управління». Як державному, так і само
врядному управлінню притаманні такі ознаки, як публічність, владно-орга
нізуюча спрямованість, визначеність у законі меж повноважень, що свід
чить  про  змістовну однорідність суспільних відносин, що складаються в 
сферах державного і самоврядного управління.
ІІ. Сфера виконавчої влади визначається тим, що:
1) поряд з тими напрямами реалізації виконавчої влади, котрі опосе
редковуються у вигляді власне державно-управлінської діяльності (тобто 
державного управління), значне місце посідають ті напрями, в яких від
сутні характерні ознаки поняття «державне управління». А саме, крім
перелічених вище прикладів «неуправлінської частини» діяльності орга
нів виконавчої влади, при оцінці  будь-якого іншого  напряму реалізації
виконавчої влади слід обов’язково виходити  з його конкретного  змісту,
а точніше, зі змісту закріплених за даними органами функцій і повнова
жень — на предмет з’ясування їх управлінської чи неуправлінської спря
мованості;
2) у випадках, коли здійснення виконавчої влади відбувається у формі 
власне управлінської діяльності, слід врахувати, що у демократичній дер
жаві ця діяльність може здійснюватись не тільки виключно державними 
органами, а й окремими недержавними суб’єктами — адже повноваження
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виконавчої влади можуть бути делеговані державою іншим суб’єктам, а 
саме: а) органам місцевого самоврядування; б) деяким іншим недержав
ним інституціям (наприклад окремим громадським організаціям) тощо.
Підсумовуючи наведене залишається зробити висновок, що як держав
не управління у певній своїй частині реалізується поза межами виконав
чої влади, так і виконавча влада у певній своїй частині реалізується (або 
може реалізовуватися) поза межами державного управління.
Розглянувши суттєві ознаки державного управління слід розуміти, що 
вони є спільними (окрім засобів державного примусу) для всіх різновидів 
соціального управління, які здійснюються носіями повноважень публічної
влади. Невипадково, що для узагальнюючої характеристики згаданих різ
новидів дедалі більше поширюється термін «публічне управління». Щоправ
да, ним найчастіше охоплюється головним чином сфери державного і само
врядного управління.
Якщо ж контекст «публічності» не потребує додаткового доведення, то 
цілком прийнятно  говорити  з аналогічним значенням про  «управління»,
«управлінську діяльність», «управлінські відносини» тощо. Це стосується і 
формули  «владні  управлінські  функції», що використана  у тексті  КАС.
Оскільки самі управлінські функції, зазвичай, пов’язують із змістом управ
лінської діяльності, їх треба розглядати саме як одну із складових цього 
змісту.

Функції у змісті
управлінської діяльності
Управлінська  діяльність  характеризується своїм особливим змістом і 
проявляється у відповідних формах.
Зміст — це сукупність елементів, процесів, зв’язків, відносин, що утво
рюють даний феномен, а форма — спосіб зовнішнього прояву, вираження
змісту явища.
Кожен об’єкт має зовнішню і внутрішню форми. Зовнішня форма — це 
зовнішнє вираження об’єкта, що забезпечує як його відокремленість, так 
і зв’язок з іншими об’єктами. Під внутрішньою формою розуміють спосіб
зв’язку елементів цілого, що свідчить про його структуру. Тому коли спів
відносяться форма і зміст будь-якого явища, переважно йдеться про зов
нішню форму (форми), адже внутрішня форма скоріше характеризує його 
зміст.
В адміністративно-правовій науці немає єдності в розумінні того, як 
співвідносяться елементи змісту та форми управлінської діяльності. На
приклад, пропонується розглядати процес управління (як форму діяльно
сті суб’єкта) через єдність стадій, функцій, методів управління й управлін
ських відносин. У цьому випадку невиправдано змішуються різні й цілком
самостійні характеристики як змісту, так і форми державного управління
(далі — управління).
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Насправді до основних елементів змісту управлінської діяльності нале
жать: а) цілі та завдання; б) функції; в) методи.
Щодо кожного з цих елементів у науковій літературі висловлені неод
нозначні погляди. Але найбільш точне і послідовне, на нашу думку, їх тлу
мачення виглядає таким чином.
Цілі  та  завдання — це уявлення про напрями та очікувані наслідки
управлінської діяльності. Відмінність  між вказаними однопорядковими 
категоріями полягає у ступені узагальненості відтворення у них напрямів 
та наслідків, а саме: у цілях відтворюються більш тривалі та значущі, ніж 
у завданнях, показники діяльності.
Таке тлумачення відрізняється від існуючих визначень мети як власне 
кінцевого  результату, на  досягнення якого спрямоване  функціонування
системи. Адже результат як мета існує лише у вигляді образу майбутнього.
Коли результат досягнутий, він вже не може виступати як мета.
Окрім того, що  принципово спільною для всіх суб’єктів  управління є
цільова спрямованість на задоволення суспільно значущих, тобто публіч
них потреб, кожний керуючий суб’єкт додатково націлений на специфічні 
потреби кореспондованого йому керованого об’єкта.
Ці потреби надзвичайно різноманітні й можуть бути структуровані за 
різними ознаками, наприклад, залежно від рівня об’єктів (потреби народ
ного господарства, галузі, підгалузі, об’єднання, підприємства) або від змі
сту самих потреб (потреби у прогностичній і плановій інформації, кадро
вих, фінансових та інших ресурсах, у координації зусиль тощо). Складний 
характер потреб суспільного середовища зумовлює так зване «дерево ці
лей», яке одержують шляхом диференціації останніх на підцілі (завдання)
нижчого рівня. Вони деталізують загальні цілі, локалізуються у процесі роз
поділу між суб’єктами управління.
Функції слід розуміти як відносно самостійні складові змісту управлін
ської діяльності.
Методи управління безпосередньо характеризують практичну реаліза
цію функцій, загальноприйняте їх тлумачення як способів здійснення ке
руючими суб’єктами владно-організуючого впливу на керовані об’єкти.
Форми управлінської діяльності — це способи зовнішнього виражен
ня змісту управлінської діяльності в її динаміці, тобто в ході практичного 
функціонування відповідних суб’єктів.
Отже, функції — це відносно самостійні та якісно однорідні складові 
управлінської діяльності, які характеризуються цільовою спрямованістю.
Цільова спрямованість функцій  управління — найважливіший аргу
мент на користь визначення самостійності тієї чи іншої функції. Причому
в даному випадку йдеться не взагалі про будь-які цілі (завдання), адже їх
у керуючих суб’єктів багато, і всі вони різні. Для виокремлення конкрет
них функцій відповідних суб’єктів вирішальне значення має лише певний 
вид (група) цілей (завдань), що стоять перед цими суб’єктами.
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Для точнішого уявлення саме про такі цілі (завдання) доцільно розме
жовувати цілі (завдання) управління на кілька типових груп. Це групи ці
лей (завдань):
• що відображають найбільш загальні потреби і тенденції економічно
го та соціального розвитку суспільства, які вимагають активного владноорганізуючого втручання з боку держави. Це  так  звані спільно  значущі,
або публічні, цілі (завдання);
• що характеризують адресну спрямованість управлінської діяльності 
на конкретні керовані об’єкти — галузі, сфери, регіони, окремі підприєм
ства тощо. Це так звані об’єктні цілі (завдання);
• що відображають  зміст конкретних потреб відповідних керованих
об’єктів. Саме ці потреби визначають спеціалізацію управлінської діяльнос
ті щодо забезпечення тієї чи іншої потреби даного керованого об’єкта. Це 
спеціалізовані цілі, завдання (тобто відповідно до окремих потреб);
• що випливають із внутрішньої «технології» управлінської діяльності 
(розуміється як певний механізм використання методів управління) та від
ображають спрямованість  зусиль керуючих суб’єктів  щодо  забезпечення
як цієї технології, так і процесуальних форм діяльності. Це так звані техно
логічні завдання (цілі).
Така вирішальна ознака поняття функцій управління, як цільова спря
мованість, передбачає наявність у кожній функції не будь-якої мети (завдан
ня), а лише мети (завдання) третьої типової групи, тобто спеціалізованої
мети (завдання). Лише на цій підставі можна більш-менш обґрунтовано і 
переконливо ідентифікувати як самостійні функції досить різноманітні спе
ціалізовані та однорідні частини змісту управлінської діяльності, наприклад
планування і контроль (зауважимо, що цими категоріями можуть характе
ризуватися також відповідні стадії процесу управління).
У правовій літературі є різні варіанти класифікації функцій управлін
ської діяльності. Традиційним є поділ на такі види:
а) загальні (або основні) функції;
б) спеціальні (або спеціалізовані) функції, які відображають специфіку
або конкретного суб’єкта управління, або керованого об’єкта;
в) допоміжні (або обслуговуючі) функції, які обслуговують виконання
загальних і спеціальних функцій.
Але  при  цьому поділі  не виключається використання однакових на
йменувань функцій для характеристики їх різних видів (наприклад, пла
нування, фінансування належать і до загальних, і до спеціальних функцій).
Тому з метою уніфікованого використання усталених термінологічних
позначень реально існуючих функцій, «планування», «фінансування», «ко
ординація» «стимулювання» тощо, — обґрунтованішою виглядає класифі
кація усіх цих функцій за кількома типовими групами за найбільш визна
чальним критерієм — цільовою спрямованістю функцій відповідно до жит
тєво важливих потреб кожного керованого об’єкта. Відтак можна поділити 
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функції управління на види, які відповідають цілям (завданням) щодо за
безпечення керованих об’єктів:
• цілевстановлюючою (цілеорієнтуючою) інформацією — прогнозуван
ня, планування, програмування тощо. Це цілевстановлюючі функції;
• ресурсами, необхідними для їх нормальної діяльності та розвитку, —
фінансування, стимулювання, кадрове забезпечення тощо. Це ресурсоза
безпечувальні функції;
• належної впорядкованості, узгодженості в діяльності керованих об’єк
тів — керівництво, координація, організація, регулювання, нагляд, конт
роль тощо. Це організаційно-розпорядчі функції;
• зусиллями щодо їх первинного формування та наступного удоскона
лення (в органічному поєднанні з такими ж заходами щодо самих керую
чих суб’єктів) — організаційне проектування, реорганізація, раціоналіза
ція тощо. Це трансформаційні функції.
У реальному житті всі перелічені функції тісно взаємозв’язані. Водно
час вони характеризують найбільш однорідні частини (або напрями) діяль
ності керуючих суб’єктів, які тією чи іншою мірою здійснюються на кож
ному рівні їх системи. Отже, для визначення функцій конкретних суб’єк
тів цілком прийнятна вищенаведена термінологія, поширена у вітчизняній 
науці й практиці управління.
Останнім часом у літературі з’являються і спрощені підходи до розумін
ня управлінських функцій  та  їх класифікації. Зазвичай  це  пов’язане  зі 
спробою дохідливо проілюструвати явища, що, як кажуть, лежать «на по
верхні». Наприклад, іноді пропонується виділяти такі групи управлінських
функцій: 1) вироблення (формулювання) політики; 2) правове регулюван
ня; 3) надання адміністративних послуг; 4) нагляд і контроль. Ця спроба,
мабуть, більше нагадує типологію (хоча критерій незрозумілий) основних
сфер (видів) діяльності суб’єктів публічного управління, в яких певне міс
це  можуть  посідати  управлінські  функції. Думається, в  будь-якому ви
падку авторам навіть популярних видань, викладаючи власну позицію за 
управлінською тематикою, доцільно було б чітко висловлювати своє став
лення до базового поняття «управління». Це допоможе уникати можливих
дискусій і непорозумінь у читачів.

Управлінські функції
та компетенція
Маючи уявлення про управлінські функції, залишається розкрити та
ку ознаку, як «владність». Ця ознака означає наявність владних повнова
жень, оскільки  здійснювати  управління керуючі суб’єкти  не  можуть  без
використання певних прав і виконання певних обов’язків, які у сукупнос
ті забезпечують владно-організуючий вплив на керовані об’єкти.
Див.: Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. ком. : у 2 т. /
за заг. ред. Р. О. Куйбіди. — К. : Книги для бізнесу, 2007. — Т. 1. — С. 53.
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Загалом варто нагадати, що «владність» — це атрибутивна риса управ
ління. Без владних важелів здійснювати управління неможливо. Відтак у
формулі «владні управлінські функції» вказівка на «владність» є просто зай
вою. Все, що роблять керуючі суб’єкти у сфері публічного управління, є тим
чи іншим виявом публічної влади.
Тим не менш з’ясування «владності» управлінських функцій необхідно,
позаяк права і обов’язки керуючих суб’єктів набувають правової форми.
У зв’язку з цим нагадаємо, що здатність суб’єкта мати і реалізовувати кон
кретні права і обов’язки у сфері публічного управління визначається по
няттям його адміністративної правосуб’єктності. Стосовно органів держа
ви і місцевого самоврядування головним виявом адміністративної право
суб’єктності органів виступає їх компетенція.
Щодо таких юридичних осіб, як підприємства, установи, організації, то 
тут термін «компетенція» поширюється тільки на органи управління (адмі
ністрації) цих юридичних осіб. Стосовно ж самих юридичних осіб викорис
товується термін не «компетенція», а «адміністративно-правовий статус».
У зв’язку з цим треба нагадати, що питання про співвідношення функ
цій і компетенції органів управління тривалий час дискутувалося в радян
ській адміністративно-правовій  літературі. Основними  були  дві  позиції.
На думку І. Л. Бачило, функції входять як складові елементи до компетен
ції та визначають, «що» робить орган, виступаючи в результаті цього пра
вовим явищем. Б. М. Лазарєв стверджував, що елементами компетенції
органу управління виступають не самі функції як такі, а покладені на ньо
го, по-перше, загальне право (щодо керованого об’єкта) та обов’язок (перед
державою) виконувати певні функції, по-друге, комплекс конкретних прав 
і обов’язків (повноважень), що необхідні для реалізації цих функцій.
У подальшому набув поширення висновок про те, що функції не є одно
порядковими з повноваженнями як елементами компетенції органу, а ви
ражаються у ній шляхом правового закріплення (регламентації) останніх.
Отже, за своєю природою компетенція керуючих суб’єктів — це юри
дичне відображення (опосередкування) покладених на них функцій у спе
ціальних, так званих компетенційних (або статусних) нормативно-право
вих актах шляхом закріплення цілей, завдань і необхідного для їх реаліза
ції комплексу прав і обов’язків, тобто владних повноважень.
Таким чином, наявність у органа публічного управління «владних» управ
лінських функцій означає, що він наділений компетенцією, яка означає
певний обсяг конкретних прав і обов’язків (повноважень), необхідних для
здійснення функцій управлінської діяльності в тій чи іншій сфері публіч
ного управління.
Бачило И. Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и 
реализации) / И. Л. Бачило. — М., 1976. — С. 52—54.

Лазарев Б. М. Компетенция органов управления / Б. М. Лазарев. — М., 1971. —
С. 101—102.
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Підсумовуючи  наведене  зазначимо, що  у формулі ст. 3 КАС «владні 
управлінські функції» застосовано тлумачення управління не у справді нау
ковому сенсі, а у так званому вузькому значенні. І це не виглядає випад
ковим, а тільки доводить, що КАС створено під тягарем старої, сформованої
і пануючої в колишній радянській юридичній науці доктрини адміністра
тивного права. Її ключовою рисою була абсолютизація (тобто перебільшен
ня) ролі державного управління у сфері регулювання адміністративного 
права.
Насправді ж, категорія «управління» має суворо визначений зміст і не 
може ототожнюватися з усіма діями, що вчиняють органи виконавчої вла
ди і місцевого самоврядування. Тим не менше звичний стереотип зводити 
їх діяльність винятково до «управління» настільки міцний, що сприймається
майже як аксіома.
Якщо б КАС виходив зі справді наукового значення управління, то не 
можна було б закріплювати в ньому таку ознаку суб’єкта владних повно
важень, як здійснення ним «управлінських» функцій. Адже тим самим КАС
фактично відсік би від сфери компетенції адміністративних судів величез
ний масив публічно-правових спорів, які виникають при здійсненні саме 
«неуправлінських» функцій органів публічного управління. Тоді як всі по
дібні спори насправді перебувають під впливом норм адміністративного 
права і тому мали б, беззаперечно, визнаватися справами адміністратив
ної юрисдикції.
Але проблему до кінця не вирішує і нинішній варіант норми КАС. Адже 
за умов існуючої невизначеності «управлінських» функцій, в науковій літе
ратурі і в  практиці  постійно  продукуються неоднозначні оцінки одних і 
тих самих явищ. Приміром, автори одного науково-практичного комента
ря КАС відносять до органів державної влади у контексті п. 7 ст. 3 КАС
органи законодавчої влади. У той самий час автори вищезгаданого комен
таря КАС у тому ж контексті додають до цього переліку також Президен
та України, органи прокуратури, суди.
Мабуть, цей приклад не є підтвердженням належної наукової чіткості 
розглядуваної нормативно-правової конструкції. Отже, в інтересах єднос
ті правозастосовчої практики уявляється доцільним наступне удосконален
ня тексту КАС, яке ґрунтувалося б на сучасних науково виважених поло
женнях і висновках.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Назвіть суттєві ознаки соціального управління.
Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. ком. / за ред. С. В. Кі
валова, О. І. Харитонової. — Х. : ТОВ «Одіссей», 2005. — С. 28.

Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. ком. : у 2 т. / за заг.
ред. Р. О. Куйбіди. — К. : Книги для бізнесу, 2007. — Т. 1. — С. 54.


585

Розділ VIII. Основи адміністративного права України…
2. У чому полягає провідна роль державного управління серед різновидів 
соціального управління?
3. Охарактеризуйте співвідношення понять «державне управління» і «ви
конавча влада».
4. Дайте визначення поняття і наведіть класифікації управлінських функ
цій.
5. У чому полягає правова форма управлінських функцій?

Глава 4
Адміністративний процес
і адміністративні процедури
Реалізація владних повноважень з боку органів публічної влади потре
бує відповідної процесуальної (процедурної) форми. Адже стосовно цих ор
ганів діє пряме конституційне застереження: «Органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти ли
ше… у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України»
(ч. 2 ст. 119 Конституції України).
Тому питання про «адміністративні процедури» потребує окремого ви
світлення. Враховуючи, що вітчизняна правова наука традиційно пов’язує
розгляд адміністративних процедур з поняттям «адміністративний  про
цес», необхідно почати із загальної характеристики процесуального аспек
ту адміністративного права.

Процесуальний аспект
адміністративного права
У даному аспекті треба відмовитися від існуючої догматизації поперед
ніх уявлень, що ще має, на жаль, місце у вітчизняній науці.
Докорінна помилка багатьох дослідників полягає в тому, що перева
жає думка про об’єктивне існування якогось окремого правового явища 
під назвою «адміністративний  процес». І головне  — що він кореспондує
відповідній галузі матеріального права. Тобто пропонується міркувати за 
аналогією з класичними зразками видів юридичних процесів. Наприклад:
цивільне право — цивільний процес; кримінальне право — кримінальний 
процес.
Хоча при цьому забувають, що історично таке явище, як «адміністра
тивний процес», пов’язане з функціонуванням лише адміністративної юс
тиції. І тільки в такому розумінні можна було б в принципі проводити ана
логію між «адміністративним» процесом і процесами «цивільним» і «кримі
нальним». Але ж в подібному розумінні у нас «адміністративного процесу»
до останнього часу взагалі не існувало, оскільки не було як такої адміністра
тивної юстиції, тобто власне адміністративних судів.
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Отже, виокремлення процесуальної частини адміністративного  пра
ва принципово не можна розглядати за аналогією з галузями цивільного 
і кримінального права. Якщо в цивільному і кримінальному праві, за за
гальним правилом, їх «процесуальна частина» регулюванням деліктних від
носин і обмежується (щоправда, в цивільному праві до цього додається і 
судовий розгляд спорів), то в адміністративному праві регулювання таких
відносин становить далеко не переважну частку сфери дії процесуальних
норм.
Більше того, процесуальна форма — це необхідна умова належного функ
ціонування будь-яких адміністративних правовідносин, тоді як у сферах
цивільно- і кримінально-правового регулювання процесуальна форма влас
тива лише певним групам відносин — в суворо визначених межах, відпо
відно, цивільного і кримінального процесів (судочинства). Справа у тому,
що в адміністративному праві відповідної процесуальної (процедурної) фор
ми потребує застосування не тільки санкції, а й диспозиції будь-якої мате
ріальної норми.
У протилежному випадку реалізація повноважень з боку суб’єктів пуб
лічної влади набуватиме рис майже необмеженого адміністративного роз
суду (аж до свавілля) у стосунках з іншими учасниками адміністративних
правовідносин, чого допустити не можна.
У той самий час немає підстав говорити про якусь окрему процесуаль
ну підгалузь у складі адміністративного права, оскільки самостійного од
норідного предмета регулювання — що об’єктивно необхідне для виокрем
лення підгалузі права — фактично існуюче розмаїття процесуальних від
носин у сфері адміністративного права не утворює.
Обґрунтованішим і кориснішим виглядає варіант з виокремленням у
структурі адміністративного  права  трьох самостійних процесуальних ін
ститутів, а саме:
а) інституту «внутрішньоорганізаційних» адміністративних проваджень —
регулює різноманітні процедури і провадження або оперативно-розпоряд
чого (наприклад керівництво роботою якогось органу згідно з відповідним
регламентом), або службового (наприклад проведення атестації державних
службовців), або правотворчого (наприклад підготовка і видання норматив
них та індивідуальних правових актів) характеру;
б) інституту так званих сервісних адміністративних проваджень — ре
гулює правореалізаційні і правозахисні провадження, які охоплюють про
цедури розгляду заяв, скарг та інших звернень приватних осіб, в тому чи
слі з питань надання їм різноманітних адміністративних послуг;
в) інституту «юрисдикційних» адміністративних проваджень  — регу
лює адміністративно-юрисдикційні провадження, які охоплюють процеду
ри застосування заходів адміністративного примусу, включаючи застосу
вання адміністративних стягнень, а також заходів дисциплінарної відпо
відальності щодо державних службовців.
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Адміністративний процес
і адміністративні провадження
Як же у світлі наведеного слід ставитися до поняття «адміністративний 
процес»? На наш погляд, такого цілісного явища як «адміністративний про
цес» в реальності не існує. Адже в найширшому вигляді «адміністративним
процесом» допустимо вважати лише процес застосування норм адміністра
тивного права як одну з форм реалізації цих норм. У подібному розумінні 
дане визначення нічого конструктивного в собі не містить, оскільки тільки 
дублює відоме поняття — правозастосування.
Водночас  усі інші варіанти  тлумачення «адміністративного  процесу»
стосуються конкретних процесуальних проявів діяльності, врегульованих
нормами адміністративного права. Фактично можна говорити про чотири 
основні сфери застосування поняття «адміністративний процес». Це:
• порядок розгляду справ у адміністративних судах (тобто адміністра
тивне судочинство);
• порядок реалізації повноважень органів виконавчої влади щодо під
готовки та прийняття нормативних й індивідуальних правових актів (це 
так званий позитивний, адміністративний процес);
• порядок реалізації повноважень органів виконавчої влади з розгляду
скарг приватних осіб (тобто так званий квазіюрисдикційний адміністра
тивний процес);
• порядок застосування заходів адміністративного примусу (тобто юрис
дикційний адміністративний процес).
З усіх перелічених сфер право  називатись власне адміністративним
процесом слід визнати лише за трьома останніми сферами. Адже адміні
стративна  природа  процесу полягає саме в  тому, що він здійснюється в 
адміністративному (або позасудовому) порядку, а саме в межах діяльності 
органів і посадових осіб публічної адміністрації — органів виконавчої вла
ди і органів місцевого самоврядування.
Натомість судовий розгляд справ — це аж ніяк не адміністративний 
порядок. Тому адміністративне судочинство можна лише дуже умовно від
нести до видів адміністративного процесу, хоча і тільки при чіткому наго
лосі на судовому характері процесу, наприклад — адміністративно-судо
вий процес.
Стосовно ж решти видів адміністративного процесу слід розуміти, що 
перелічені вище сфери є цілком неоднорідними за якісними ознаками і тому
потребують конкретного термінологічного визначення. Це зайвий раз під
тверджує думку, що «адміністративний процес» є родовим поняттям (тобто 
науковою абстракцією), матеріальне наповнення якого забезпечується ви
нятково у вигляді конкретних адміністративних проваджень.
Вони включають до свого змісту дії, які об’єднуються в межах таких
основних стадій, властивих кожному адміністративному провадженню:
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1) стадія аналізу ситуації, в ході якої збирається і фіксується інформа
ція про  фактичний стан справ, реальні  факти, оцінюється перспектива 
подальшого розгляду справи, ухвалюється відповідне рішення;
2) стадія вирішення справи і прийняття рішення у справі;
3) стадія виконання (або звернення до виконання) ухваленого рішення;
4) стадія оскарження (або опротестування) рішення у справі (має фа
культативний характер).

Важлива роль
адміністративних процедур
Адміністративні  провадження складаються із множини  послідовно 
здійснюваних дій, які у вітчизняній науці усталено називаються «процеду
рами». Якщо ці дії спрямовані на розгляд і вирішення конкретних адміні
стративних справ і прийняття індивідуальних адміністративних актів, ціл
ком логічно використовувати термін «адміністративні процедури».
У той самий час іноді  пропонується на основі виокремлення масиву
названих вище  проваджень  щодо  розгляду і  розв’язання індивідуальних
адміністративних справ  узагальнити  порядок  проведення кожного виду
провадження єдиним терміном «адміністративна процедура». Хоча у цьо
му є певна логіка і до того ж це більше відповідало би нормотворчим тра
диціям ряду європейський країн, вирішення цього питання, мабуть, зали
шається на подальшу перспективу.
Ці процедури здатні істотно сприяти підвищенню ефективності реалі
зації публічної влади, чіткому виконанню функцій і повноважень органів 
та  посадових осіб. Але  головне  — вони  покликані  забезпечити  необхідну
послідовність у реалізації громадянами своїх прав і охоронюваних законом
інтересів та стати дієвим засобом протидії суб’єктивізму з боку службовців 
органів виконавчої влади.
Крім того, принципово важливим є те, що завдяки адміністративним
процедурам фактично ніби «вирівнюються» правові позиції суб’єктів влад
них повноважень та людини — на противагу відносинам «субординації»,
в яких, зазвичай, перебувають суб’єкти управлінських відносин.
На жаль, у чинному адміністративному законодавстві  України саме 
процедурна частина (за винятком хіба що традиційно розвиненого регулю
вання адміністративно-юрисдикційних проваджень) є найменш об’ємною
та досконалою. За пануючою з радянських часів традицією багатьма фа
хівцями не враховується, що детальна регламентація в законі технологічно 
раціональних та демократичних за своїм змістом процедур розгляду в адмі
ністративному порядку заяв та скарг, інших звернень приватних осіб —
це чи не вирішальна гарантія дотримання під час такого розгляду неупе
редженої, відповідальної та «прозорої» поведінки службовців у відносинах
зі згаданими особами.
Невипадково, що в  більшості  європейських країн існують відповідні 
кодифіковані акти, присвячені дуже детальній регламентації подібних про
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цедур. Причому такі закони складають серцевину адміністративного зако
нодавства і визначають  рівень  демократичності  публічного  управління
цих країнах.
У нашій країні застарілі стереотипи спрощеного ставлення до юридич
ної регламентації процесуальних відносин у діяльності державного апарату
дуже стійкі, навіть в середовищі фахівців. Багато хто з них й нині вважає,
що вимоги до законодавчого врегулювання адміністративних процедур по
винні бути значно «полегшеними», порівняно, наприклад, з правилами судо
вого процесу. На цьому, зокрема, іноді будують критичне ставлення до необ
хідності розробки проекту Адміністративно-процедурного кодексу України.
У цьому зв’язку варто наголосити, що існування можливих складнос
тей для сприйняття пересічним громадянином актів законодавства, при
свячених докладній регламентації адміністративних процедур — це не при
від для відмови, як  дехто  припускає, від подібної регламентації, а  лише 
додатковий чинник, що вимагає серйозного удосконалення якості роботи 
державного апарату за рахунок значного зростання кваліфікації та про
фесіоналізму державних службовців.
Для громадян же складність формалізованих адміністративних проце
дур аж ніяк не повинна бути перешкодою, оскільки для них будь-яка про
цедура має практичну цінність, врешті-решт, тільки у двох значеннях. З
одного  боку, має бути  забезпечена  доступність і  простота  звернення до 
суб’єкта публічно-владних повноважень з певною вимогою або за певною
послугою, а з другого — громадянинові потрібна оперативність (вчасність)
отримання справедливого, об’єктивного і законного результату розгляду по
даної заяви чи скарги.

Європейський досвід
правового регулювання
адміністративної процедури
Європейські дослідники використовують, зокрема, такі англомовні тер
мінологічні  звороти: «administrative process», «administrative procedure»,
«administrative proceedings». Етимологічний аналіз зазначених термінів за
свідчує наявність різних за своїм змістом термінологічних зворотів, що ви
користовуються для позначення процесуальних правових явищ, спільною
ознакою яких виступає належність до сфери адміністративно-правового 
регулювання.
Термін «адміністративна процедура» в європейській правовій практи
ці застосовується для позначення окремої процесуальної дії або певної їх
сукупності, об’єднаних спільною процесуальною метою. Адміністративна 
процедура виступає важливим елементом адміністративних проваджень 
та адміністративного процесу в цілому.
В європейських країнах здебільшого цей термін використовується в однині як уза
гальнюючий для низки процесуальних дій.
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У західноєвропейських країнах теорія адміністративного процесу отри
мала значний розвиток впродовж останніх п’ятдесяти років. До цього ча
су країни—засновниці ЄС традиційно визнавали юридичне значення тіль
ки кінцевого акта або рішення, а підготовчим провадженням надавалось 
незначне значення, оскільки вони здійснювались більшою мірою щодо кри
теріїв належної організації, аніж щодо до правових критеріїв. Відповідно,
процесуальні недоліки мали значення тільки тією мірою, наскільки вони 
впливають  на  недійсність адміністративного акта або  рішення. Заходи,
що призводили до прийняття кінцевого адміністративного акта або рішен
ня, мали незначне внутрішнє значення, і тому вважалися несуттєвими у
стосунках між адміністрацією та громадянами.
В останні  десятиліття ставлення до адміністративної процедури, як 
вже згадувалось, кардинальним чином змінилося. Так, у відомому посібни
ку Ради Європи «Адміністрація і Ви» (1996 р.) виділено основні принципи,
що мають застосовуватися у взаємостосунках між громадянами та органа
ми  публічної адміністрації. Зокрема  при  унормуванні адміністративної
процедури найбільш важливими є такі принципи:
• доступ до публічних послуг — право кожного звертатися до органів 
публічної влади, які, у свою чергу, зобов’язані діяти у належний спосіб. На
лежний спосіб розгляду цих звернень  залежить від характеру останніх і 
визначається законом країни;
• право бути почутим — зацікавлені особи мають право подавати фак
ти, аргументи чи свідчення. В свою чергу, органи публічної влади зобов’я
зані поінформувати зацікавлену особу у відповідний час і у відповідний 
спосіб про початок адміністративного провадження, а також про те, що 
зацікавлена особа має право надати факти, свідчення або докази;
• право бути представленим та право на допомогу — зацікавлена осо
ба має право бути представленою, а також має право на допомогу протя
гом усього адміністративного провадження, в якому вона задіяна;
• розумний строк — обов’язок органів публічної влади проводити адмі
ністративні провадження та приймати за його підсумками кінцевий адмі
ністративний акт протягом розумно обґрунтованого часу;
• повідомлення про підстави та засоби оскарження — адміністратив
ний акт має бути повідомлений усім зацікавленим особам, а також місти
ти підстави, на яких він був прийнятий, або містити чітке посилання на 
те, де викладені такі підстави. Викладення підстав має бути відповідне,
чітке і  достатнє. Акт повинен містити вказівки  на  можливі  засоби його 
оскарження. Ці вказівки мають визначати  природу відповідних засобів,
органи, перед якими ці засоби можуть бути здійснені, часові межі для ре
алізації цих засобів;
За європейською традицією цим терміном охоплюються органи виконавчої влади 
та органи місцевого самоврядування.
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• виконання адміністративних рішень — адміністративні рішення, які 
надають право чи захист інтересу приватної особи повинен бути викона
ний впродовж розумного строку. Нездатність органів публічної влади діяти 
відповідним чином підлягає судовому або позасудовому розгляду та може 
бути підставою для компенсації.
З огляду на євроінтеграційні тенденції розвитку вітчизняного адміні
стративного законодавства нам необхідно вже зараз повною мірою скорис
татися позитивним європейським досвідом правового регулювання адмі
ністративної процедури.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. У чому полягає специфіка співвідношення матеріальної і процесуальної
частин адміністративного права?
2. Як треба розуміти зміст адміністративного процесу та його складові еле
менти?
3. Яку роль відіграють адміністративні процедури у взаємостосунках орга
нів виконавчої влади і людини?
4. Назвіть основні принципи адміністративної процедури в європейських
країнах.

Глава 5
Адміністративно-правові відносини.
Адміністративно-правовий спір
Публічно-правове регулювання правовідносин
Категорія «правовідносини» вважається однією з найбільш фундамен
тальних у кожній галузі права. Вона прямо виходить на специфіку пред
мета регулювання, у ній також найбільш виразно відображається специфі
ка методу регулювання тієї чи іншої галузі.
Правовідносини  є безпосереднім реальним наслідком дії (реалізації)
норм відповідної галузі права. Тому у вітчизняній юридичній науці прий
нято ідентифікувати конкретні правовідносини через зазначення галузе
вої належності норм, що їх врегульовують: наприклад, норми цивільного 
права — цивільно-правові відносини; норми адміністративного права —
адміністративно-правові відносини тощо.
Подібно до цього створюються понятійні конструкції більш загального 
порядку: публічно-правові відносини (або сфери). Хоча тут класифікуючою
ознакою виступає вже не належність норм до окремих галузей права, а ду
алістичний поділ всієї системи права на дві частини — публічне право і 
приватне право.
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З таких позицій слід, зокрема, розглядати зміст поняття «публічно-пра
вові відносини», яке використане в  Кодексі адміністративного судочин
ства України для окреслення сфери юрисдикції адміністративних судів та 
для з’ясування природи спорів, що виступають предметом цієї юрисдикції
(статті 2, 3 КАС).
Як відомо, виокремлення публічного права — давня світова традиція.
Вважається, що публічне право пов’язане, насамперед, з реалізацією пуб
лічної влади. За вітчизняними традиціями, її суб’єктами виступають безпо
середньо народ, а також органи державної влади та органи місцевого са
моврядування (ч. 2 ст. 5 Конституції України).
Визначальною рисою публічного права є притаманний лише йому ім
перативний метод правового  регулювання. Інакше він ще  називається
«методом субординації», оскільки  забезпечує регулювання «згори вниз»
шляхом обов’язкових владних приписів. У результаті правовідносини бу
дуються за схемою «влада—підкорення», що суттєво відрізняє такі відно
сини від договірних (рівноправних), характерних для сфери приватного 
права.
Поділ права на публічне і приватне зводиться, за великим рахунком,
до розмежування адміністративного і цивільного права. Адже саме ці га
лузі уособлюють сутність юридичних режимів, властивих, відповідно, пуб
лічному і приватному праву.
Разом із тим, до переліку галузей публічного права традиційно відно
сять такі фундаментальні (провідні) галузі, як конституційне, адміністра
тивне, кримінальне право, а також судово-процесуальні галузі. До них при
микають і деякі, так звані вторинні (похідні), галузі права: фінансове, по
даткове, митне, інформаційне і т. ін.
Центральне ж місце серед галузей публічного права посідає (не рахую
чи основоположної галузі конституційного права) саме адміністративне
право. Це означає, що ознаки правовідносин, врегульованих нормами адмі
ністративного права, є найбільш типовими для характеристики публічноправових відносин.
В адміністративно-правовій формі можуть проявлятися різні види су
спільних відносин, і, в першу чергу, державно-управлінські відносини, кот
рі складають вагому частку в змісті предмета адміністративно-правового 
регулювання. Норми адміністративного права у необхідних випадках на
дають державно-управлінським відносинам форму адміністративно-пра
вових.
У свою чергу, зазначені відносини можуть існувати у різних формах,
і лише однією з них є адміністративно-правові відносини. Певна частина 
державно-управлінських відносин регулюється конституційним, фінансо
вим, земельним, екологічним та іншими галузями права. Це є закономір
ним, позаяк неможливо усі прояви державного управління охопити у пов
ному обсязі адміністративно-правовим регулюванням.
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Саме  така  багатогалузевість  правового  регулювання споріднених за 
своїм змістом державно-управлінських відносин дозволяє екстраполювати 
ключові ознаки адміністративних правовідносин на сферу публічно-пра
вових відносин.
Зміст і види
адміністративно-правових відносин
Адміністративно-правові відносини — це врегульовані нормами адмі
ністративного права суспільні відносини, в яких сторони (суб’єкти) відно
син взаємозв’язані і взаємодіють між собою шляхом здійснення суб’єктив
них прав і обов’язків, встановлених і гарантованих відповідними адміністра
тивно-правовими нормами.
Найтиповішою особливістю адміністративно-правових відносин є те,
що однією з їх сторін завжди є носій владних повноважень, якими його на
діляють адміністративно-правові норми.
Адміністративно-правові відносини складаються переважною мірою в 
особливій сфері суспільного життя — сфері  державного і самоврядного 
управління, і перш за все, у зв’язку зі здійсненням відповідними органа
ми своїх владно-розпорядчих функцій.
Адміністративні правовідносини можуть виникати за ініціативою будьякої зі сторін. Проте згода або бажання другої сторони не є обов’язковою
умовою їх виникнення. Адміністративні правовідносини можуть виника
ти всупереч бажанню другої сторони. Наприклад, у разі звернення грома
дянина до органу виконавчої влади останній, незалежно від свого «бажан
ня», зобов’язаний на таке звернення відреагувати.
Адміністративні  правовідносини виникають  (рівно  як  змінюються і 
припиняються) лише з настанням конкретних життєвих обставин, які прий
нято називати юридичними фактами. Їх головною властивістю є здатність 
викликати правові наслідки. Ці факти кваліфікуються як юридичні, оскіль
ки вони передбачені в адміністративно-правових нормах (прямо — у гіпо
тезі, опосередковано — в диспозиції або санкції).
Юридичні факти класифікуються за різними критеріями.
• За наслідками, що настали, юридичні факти поділяються на: право
утворюючi; правозмiнюючi; правоприпиняючi.
Правоутворюючi факти тягнуть виникнення правовідносин.
Правозмiнюючi факти змінюють існуючі правовідносини.
Правоприпиняючi факти зумовлюють припинення правовідносин. Таки
ми є дії особи щодо здійснення суб’єктивного права або виконання юридич
ного зобов’язання.
• Залежно від наявності або відсутності зв’язку факту з волею суб’єк
та їх поділяють на дії та події.

 Тут і далі поділяються позиції авторів книги Адміністративне право України. Ака
демічний курс : підруч. : у 2 т. / ред. кол. : В. Б. Авер’янов (гол.) та ін. — К., 2007. —
Т. 1. Загальна частина. — С. 177—186.
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Дії є результатом активного волевиявлення суб’єкта i поділяються на:
дії правомірні; дії неправомірні.
Правомірні дії завжди відповідають вимогам адміністративно-право
вих норм.
Неправомірні дії порушують приписи адміністративно-правових норм.
Для сфери державного управління найбільш характерним видом неправо
мірних дій  є різні  правопорушення, котрі  тягнуть  за собою виникнення
адміністративно-деліктних (юрисдикційних) відносин. Юридичним фак
том цієї ж категорії є неправомірна бездіяльність.
Події, тобто явища, що трапляються незалежно від волі людей, також 
можуть у деяких випадках виступати юридичними фактами, наприклад
стихійне лихо, смерть тощо.
Класифікація адміністративних правовідносин передбачає виділення
їх певних видів за різними критеріями.
1. Залежно від виконуваних функцій зазначені правовідносини поді
ляються на: регулятивні та правоохоронні.
До регулятивних правовідносин належать ті, що пов’язані з реалізацією
управлінської та публічно-сервісної функцій адміністративного права. Це —
організація роботи апарату управління, управління нижчими структура
ми, розгляд звернень громадян, надання послуг тощо.
До правоохоронних правовідносин належать ті, що пов’язані з реаліза
цією юрисдикційної функції адміністративного права. Найбільш пошире
ний різновид правоохоронних відносин — адмiнiстративно-делiктнi, до 
яких належать відносини, що складаються з приводу притягнення до 
вiдповiдальностi за адміністративні проступки.
2. За складом учасників відносини можуть бути двосторонні або бага
тосторонні.
3. Залежно від сфери виникнення виділяють: а) відносини, що виника
ють у сфері виконавчої влади; б) відносини, що виникають у сфері функ
ціонування державних утворень, що знаходяться за межами виконавчої вла
ди; в) відносини, що виникають у сфері недержавного управління (у міс
цевому самоврядуванні, у діяльності громадських організацій).

Специфіка горизонтальних
адміністративних правовідносин
Поширеним є поділ адміністративних правовідносин на так звані вер
тикальні та горизонтальні.
Вертикальні правовідносини найбільшою мірою виражають сутність 
адміністративно-правового регулювання i характер зв’язків у сфері управ
ління. Ці відносини часто називають владовiдносинами. Виникають вони 
між співпідпорядкованими у правовому розумінні сторонами i виражають 
юридичну залежність однієї сторони від другої.
Горизонтальними правовідносинами визнаються ті, в яких юридична 
залежність властива обом сторонам, що робить їх у певному значенні «рів
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ноправними». Оскільки це, ззовні, перебуває у явній суперечності із сутніс
тю адміністративно-правового методу регулювання, доцільно пояснити за
значену властивість сторін даних правовідносин.
Йдеться, як зрозуміло, не про «правосуб’єктну рівність», а про те, що 
поряд з правом уповноважених суб’єктів вимагати від громадян виконання
покладених на них обов’язків, громадяни, зі свого боку, набувають право 
вимагати від органів, посадових осіб виконання їхніх обов’язків, що забез
печують реалізацію конкретних суб’єктивних прав громадян. Тим самим
у нинішніх умовах розвитку українського суспільства у сфері дії адміністра
тивного права має втілюватися новий режим правового регулювання від
носин між публічною владою (її органами та посадовими особами) і гро
мадянами.
Зокрема в  горизонтальних адміністративно-правових відносинах,
коло  яких нині  значно  розширилось, громадянин (або інша  приватна 
особа) стає адресатом надання адміністративних послуг з боку владних
суб’єктів.
Разом із тим, слід бачити, що сам термін «адміністративні  послуги»
спрямований  не  на виокремлення якогось  нового виду відносин між 
владними органами і  приватними  (фізичними і  юридичними) особами,
а  на  змістовну переоцінку характеру існуючих взаємостосунків. Адже 
владне розпорядництво з боку органів, їх посадових осіб — це один фор
мат оцінки їх відносин з громадянами чи юридичними особами, а надан
ня тими самими суб’єктами  послуг останнім — зовсім інший. Саме  це,
як переконливо свідчить світовий досвід, і властиве демократичним дер
жавам.

Ознаки
адміністративно-правового спору
Категорія «публічно-правовий спір» виступає ширшою щодо  поняття
«адміністративно-правовий спір».
Виникнення адміністративно-правового (або адміністративного) спору
є відповідною реакцією на конфліктну ситуацію, коли одна сторона адмі
ністративно-правових відносин, досягаючи  поставленої мети, допускає
вторгнення у сферу реалізації суб’єктивних прав іншої сторони або ство
рює умови, за яких стає неможливою реалізація таких прав.
Специфіка адміністративних спорів полягає в тому, що адміністратив
но-правові відносини природно передбачають юридично (або правосуб’єкт
но) нерівне становище сторін: одна з них має владні повноваження, а інша 
залежить від реалізації цих повноважень.
Наприклад, звернення громадянина до органа виконавчої влади є юри
дичним фактом, що породжує адміністративно-правові відносини, змістом
яких є суб’єктивні права та обов’язки сторін. Порушення владним органом
у цьому разі суб’єктивних прав  громадян, рівно  як і  невиконання своїх
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обов’язків, є підставою для початку правового конфлікту. Остаточно ж він
формується з розумінням громадянином, що його права порушуються або 
створюються перешкоди для їх реалізації, та, з іншого боку, зі стійким не
бажанням органа публічної влади визнавати вимоги громадянина або не
розумінням протиправності управлінських дій чи бездіяльності.
Факт існування конфліктної ситуації сам по собі не породжує адміні
стративного спору. Він є результатом реалізації громадянином ініціативи 
щодо оскарження управлінських рішень чи вжитих до нього органами пуб
лічної вади заходів, якщо він вважає їх неправомірними. Тож правовий 
конфлікт не завжди може перерости в адміністративний спір. Виникнен
ня в адміністративно-правових відносинах конфлікту є підставою для іні
ціювання зацікавленою особою адміністративного спору.
Адміністративний спір також може бути ініційований суб’єктом публіч
ної влади. А саме, такий спір може мати місце в разі, коли громадянин по
рушує порядок управління або вчиняє інші дії, що спричиняють накладен
ня адміністративних стягнень. У цьому разі громадянин несе встановлену
адміністративним законом адміністративну відповідальність.
Хоча переважна частина публічно-правових спорів, що підвідомчі адмі
ністративним судам, мають чітко виражений адміністративно-правовий 
характер, КАС передбачає можливість адміністративних судів розглядати 
й інші публічно-правові спори, котрі пов’язані з реалізацією не тільки орга
нами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування владних
повноважень (наприклад виборчі спори).
На цей час юрисдикція адміністративних судів поширюється на:
— спори  фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повнова
жень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи пра
вових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
— спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її прохо
дження, звільнення з публічної служби;
— спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їх
компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а та
кож спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністра
тивних договорів;
— спори  за  зверненням суб’єкта владних повноважень  у випадках,
встановлених законом;
— спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи про
цесом референдуму.
Загалом же коло  можливих публічно-правових спорів  є значно  шир
шим за наведений перелік, позаяк до цього кола належать і спори, що влас
тиві суспільним відносинам, врегульованим нормами усіх без винятку га

Див.: Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т./ ред.
кол. : В. Б. Авер’янов (гол.) та ін. — К., 2005. — Т. 2. Особлива частина. — С. 474—475,
514—515.
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лузей публічного права (в тому числі кримінального). Тому для з’ясування
предмета юрисдикції адміністративних судів важливо відмежувати спори,
що  розглядаються за  правилами конституційного, кримінального, госпо
дарського судочинства, а також адміністративно-юридисдикційного про
вадження.
Згідно з цим компетенція адміністративних судів не поширюється на 
публічно-правові спори: а) що віднесені  до  юрисдикції Конституційного 
Суду України; б) що належить вирішувати в порядку кримінального судо
чинства; в) про накладання адміністративних стягнень; г) щодо відносин,
які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян відне
сені до його внутрішньої діяльності або виключно компетенції (ч. 2 ст. 17
КАС).

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Назвіть джерела публічно-правового регулювання правовідносин.
2. Наведіть класифікації адміністративно-правових відносин.
3. У чому полягає специфіка горизонтальних адміністративних правовід
носин?
4. Назвіть ознаки адміністративно-правового спору.

Глава 6
Адміністративний акт
та адміністративний договір.
Їх класифікація та види
Адміністративні акти та адміністративні (публічно-правові) договори 
є правовими формами публічного управління. Якщо місце адміністратив
них актів в управлінській практиці вже давно визначене і не оспорюється,
то застосування адміністративних договорів у діяльності суб’єктів владних
повноважень до недавнього часу залишалося питанням виключно науко
вої дискусії.
На сьогоднішній день постала необхідність поглянути на вказані форми 
управління під новим кутом зору, а саме з урахуванням сучасних пріори
тетів публічного адміністрування, суть яких полягає у дотриманні консти
туційного принципу про чітку визначеність і формалізованість діяльності 
державних органів, з одного боку, та виявленні гнучкості для ефективної
реалізації публічних інтересів, з іншого. Таким чином, акцент робиться на 
тому, щоб бюрократичний  механізм працював  на користь суб’єктів  та 
об’єктів управління і не створював штучних перешкод у здійсненні їх прав 
та законних інтересів.
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На наш погляд, висловлена вище позиція має бути покладена в основу
реформи адміністративного  матеріального  права і одночасно виступати 
орієнтиром при відправленні  правосуддя в адміністративних справах,
предметом яких є спірні відносини, що випливають  з адміністративних
актів або адміністративних договорів.
Розглядаючи на сучасному етапі адміністративний акт та адміністра
тивний договір як полярні форми публічного управління, ми дійдемо вис
новку що загальні методи правового регулювання (імперативний та диспо
зитивний) в контексті діяльності суб’єктів владних повноважень зазнають 
суттєвої зміни. Вказане, зокрема, проявляється в тому, що встановлення
імперативу в чистому вигляді використовується дедалі рідше не тільки що
до тих учасників адміністративних правовідносин, які є суб’єктами при
ватного права, а й щодо суб’єктів владних повноважень, які знаходяться
у відносинах адміністративного підпорядкування.
Так, скажімо, передача об’єкта  управління від центрального органу
виконавчої влади місцевому на підставі адміністративного акта чи дого
вору може здійснюватись із застосуванням методу реординації, тобто шля
хом надання підпорядкованому органу права вимагати від керуючого орга
ну створення необхідних умов, надання матеріальних чи фінансових ре
сурсів.
Критерієм розмежування адміністративних актів та адміністративних
договорів виступає відповідно односторонній та дво- (багато)сторонній ха
рактер правовідносин, що виникають  на  їх підставі. Тобто йдеться про 
стійку модель забезпечення прав та інтересів учасників цих правовідно
син, яка полягає у тому, що вони можуть бути змінені та припинені на під
ставі належним чином висловленої волі виключно однієї (управненої) сто
рони — у випадку з адміністративними актами або будь-якої сторони — у
випадку з адміністративними договорами.
Не можна вважати достатнім критерієм розмежування адміністратив
них актів та адміністративних договорів правовий характер наслідків, які 
вони породжують. Слід також взяти до уваги, що нормативний чи індиві
дуальний характер відповідно акта і договору також не може бути покла
дено в основу їх розмежування, оскільки обидві форми управління можуть 
прийматись як такі, що мають індивідуальне спрямування, і такі що ма
ють нормативне значення (адміністративні акти — положення, правила,
порядки, які регулюють абстракті відносини і стосуються невизначеного 
кола осіб, та адміністративний договір нормативного характеру — Гене
ральна угода між Кабінетом Міністрів України та об’єднаннями профспі
лок і роботодавців).
Укладання адміністративних договорів викликане передусім потребою
узгоджувати  позиції учасників  публічних правовідносин, що випливає з
конкретних обставин та цілей таких правовідносин. Разом з тим, в окре
мих випадках адміністративний акт та адміністративний договір мають 
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настільки  подібні  юридичні  характеристики  (мета видання/укладання;
спосіб формулювання прав та обов’язків учасників тощо), що їх відокрем
лення одне від одного стає нелегким завданням.
Проте адміністративний договір та адміністративний акт мають суттє
ві відмінності. Двосторонній характер адміністративного договору в порів
нянні з адміністративним актом виявляється в процесі їх відповідно укла
дання та видання. Адміністративні акти часто видаються за клопотанням
або  після переговорів  з адресатами. Крім того, існують, так  звані  «акти,
що потребують підтримки», які не можуть видаватись без участі зацікав
лених осіб. Наприклад, призначення на посаду державного службовця або 
зарахування студента на навчання неможливе без згоди зазначених суб’єк
тів. Разом з тим, у наведених прикладах йдеться саме про адміністратив
ні акти, а не про договори. Договори укладаються в результаті пропозиції
однієї сторони, яка приймається іншою стороною. Очевидно, що клопотан
ня про видання передбаченого законом адміністративного рішення (напри
клад, про призначення на посаду державного службовця або зарахування
студента на навчання) не є пропозицією укласти договір, хоча й супрово
джується в наведених прикладах укладанням останнього.
Таким чином, адміністративний акт є волевиявленням одного суб’єк
та — його видавника, в той час як адміністративний договір однаковою
мірою відображає волевиявлення всіх його сторін.
Розглянемо детальніше правову природу, особливості та класифікацій
ні ознаки зазначених форм управління.
Адміністративні акти
Законодавче визначення адміністративного акта на сьогоднішній день 
відсутнє, що викликає чимало спорів щодо того, чи можна відносити до 
них, наприклад, дії та бездіяльність суб’єктів управління.
На наш погляд, з теоретичної точки зору доцільно розрізняти адмініс
тративні акти в широкому та вузькому значеннях.
Адміністративні акти в широкому значенні включають в себе всі юри
дично значимі аспекти управлінської діяльності суб’єктів владних повно
важень: рішення, дії та бездіяльність, з якими пов’язується настання юри
дичних наслідків.
При цьому адміністративні акти у вузькому значенні означають лише 
документарну форму управлінської діяльності, тобто рішення.
Вказаний підхід базується на тому, що, по-перше, сам термін «акт» мо
же трактуватись як певний документ або інший належний спосіб вира
ження волі суб’єкта правовідносин, по-друге, рішення, дії та бездіяльність 
суб’єкта  публічного  управління є формалізованими  та в  будь-якому ви

Докладніше про відмінності між адміністративним договором та адміністратив
ним актом див.: Рихтер И., Шупперт Г. Ф. Судебная практика по административному
праву / И. Рихтер, Г. Ф. Шупперт. — М., 2000. — С. 335—336.
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падку мають юридичний зміст, тобто прямо чи опосередковано регулю
ються нормами права.
Слід зазначити, що  широке  тлумачення терміна  «адміністративний 
акт» характерне для адміністративного права зарубіжних країн, де з ним
пов’язується вираження волі публічних адміністрацій як у правовій фор
мі, так і у формі так званих «простих адміністративних дій».
З іншого боку, вітчизняні та російські науковці більшою мірою схильні 
розділяти управлінські правові акти-рішення та інші юридично значущі дії.
Ми не ставили перед собою завдання дослідити наукові позиці з даної
проблеми. Разом з тим вважаємо за потрібне зазначити, що, на наш погляд,
практичного значення для правозастосовної діяльності юрисдикційних орга
нів (адміністративних судів) таке розмежування не має, оскільки за пра
вилами адміністративного судочинства вирішуються всі справи про оскар
ження рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуаль
ної дії), дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, що випливає з
п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС України.
Проте, виходячи  з аналізу правової конструкції п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС
України, можна зробити висновок, що законодавець під адміністративни
ми актами розуміє рішення суб’єктів владних повноважень.
У свою чергу, рішення суб’єктів владних повноважень поділяються на 
нормативно-правові акти та правові акти індивідуальної дії. Таким чином,
законодавчо закріпленим критерієм класифікації адміністративних актів 
є коло осіб, на яких поширюється їх дія.
З процесуальної точки зору важливо звернути увагу, на те, що згідно 
зі ст. 171 КАС України нормативно-правовий акт суб’єкта владних повно
важень  може  бути визнаний  незаконним або  невідповідним правовому
акту вищої юридичної сили, а інше (індивідуального характеру) рішення
суб’єкта владних повноважень, у свою чергу, визнається нечинним і ска
совується, виходячи зі ст. 105 КАС України.
Тобто втрата юридичної сили адміністративним актом нормативного 
характеру формально не пов’язується з його скасуванням у судовому по
рядку, оскільки суд не наділений такими повноваженнями. Натомість від
повідно до ч. 11 ст. 171 КАС України резолютивна частина постанови су
ду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що 
не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його 
нечинним невідкладно публікується відповідачем у виданні, в якому його 
було офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної сили.
Логічно стверджувати, що в момент набрання чинності постановою су
ду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що 
не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, Міністерство юстиції
України зобов’язане скасувати реєстрацію цього акта повністю або внести
Nedjati Z. M., Trice J. E. English and continental systems of administrative law /
Z. M. Nedjati, J. E. Trice. — North-Holland, 1978. — P. 73—74.
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відповідні зміни в нормативний акт, якщо розглядалось питання про його 
незаконність або невідповідність правовому акту вищої юридичної сили в 
частині.
Слід нагадати про ще одну суттєву відмінність у властивостях індиві
дуальних та  нормативних, яка  носить  цього  разу матеріально-правовий 
характер. Йдеться про те, що обидві групи адміністративних актів висту
пають  формами  права  — правовими  формами  управлінської діяльності,
проте із очевидних підстав джерелами права є лише нормативно-правові 
акти.
Щодо інших критеріїв класифікації адміністративних актів пропонує
мо  звернутись  до схеми, в  якій  наведено види  та  документарні  форми 
адміністративних актів залежно від суб’єкта видання, види нормативних
адміністративних актів залежно від території поширення та види індиві
дуальних адміністративних актів залежно від суб’єкта виявлення ініціати
ви щодо видання акта (див. схему на с. 585).
Адміністративні договори
Одне із основних завдань публічного управління полягає в підтриман
ні  балансу між  публічними  та  приватними інтересами осіб, які  беруть 
участь у реалізації державної та муніципальної політики.
Приватні особи, які беруть участь у публічних правовідносинах, сього
дні є не просто виконавцями розпоряджень адміністративних органів, а 
повноцінними активними учасниками взаємних правовідносин, незалежно 
від того, чи діють вони в індивідуальних або колективних інтересах.
Вказані причини обґрунтовують доцільність застосування в управлін
ській практиці конструкції адміністративних договорів, об’єктом регулю
вання яких є публічні правовідносини, по-перше, між суб’єктами владних
повноважень, по-друге, між суб’єктами владних повноважень та суб’єктами 
приватного права. Разом з тим слід зауважити, що укладання адміністра
тивних договорів в управлінській діяльності суб’єктів владних повноважень 
має відповідати, по-перше, вимогам доцільності, законності та правопо
рядку; по-друге, суті публічного (державного та муніципального) управлін
ня. Фактично, адміністративно-договірна практика за будь-яких умов не 
може вважатись вільною в  цивілістичному розумінні, оскільки  характер
та зміст відповідних правовідносин вказує на присутність у них публічного 
інтересу, значення якого видається достатнім, щоб обмежити дію вказано
го принципу договірного права.
Для адміністративних договорів не властиві цивілістичні засади, такі 
як: 1) принцип юридичної рівності сторін, оскільки суб’єкт владних пов
новажень обов’язково наділяється владними контролюючими функції та 
правом накладати санкції; 2) принцип вільного волевиявлення сторін,
оскільки суб’єкт владних повноважень обмежений у виборі контрагента 
чітко прописаною процедурою підготовки та укладання договору і може 
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локальні

місцеві

відомчі

загальні

За територію
поширення

Постанови і розпоряджен
ня Кабінету Міністрів 
України, що носять 
нормативний характер

Укази Президента
України, що носять
нормативний характер

Постанови Верховної
Ради України, що носять
нормативний характер

форми

Нормативно-правові акти
(підзаконні акти)

акти суб’єктів
з делегованими 
владними повно
важеннями

акти органів   
місцевого само
врядування

акти місцевих
органів вико
навчої влади

акти центральних
органів вико
навчої влади

акти Кабінету
Міністрів України

акти Президента 
України

акти Верховної
Ради України

За суб’єктом видання

критерії

За зверненням зацікавленої
особи (наприклад надання
дозволу, видання ліцензії)

акти, видані за рішенням
органу управління (контро
люючого) без попереднього 
звернення (наприклад
податкове повідомленнярішення)

За суб’єктом виявлення ініціативи

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів 
України, що носять індивідуальний характер
(наприклад, про передачу об’єкта в управління)

Укази Президента України, що носять
індивідуальний характер (наприклад,
про призначення на посаду)

Постанови Верховної Ради України,
що носять індивідуальний характер (наприклад,
про присвоєння державних нагород)

форми

Індивідуальні акти

Адміністративні акти — рішення суб’єктів владних повноважень

Схема
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Дозволи, ліцензії,
патенти, рішення про 
застосування санк
цій, рішення про 
передачу в управлін
ня об’єктів, рішення
про виділення в 
користування (орен
ду) об’єктів тощо

Індивідуального характеру

Нормативного характеру

Накази, про затвер
дження положень,
правил, порядків,
форм звітності тощо
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Таблиця
Критерії розмежування
публічно-правових та приватноправових договорів
Критерії
розмежування

Ознаки
приватноправових
договорів

Ознаки
публічно-правових
договорів

Реалізація принципу
«вільне волевиявлення
сторін»

вільне волевиявлення
сторін на укладання

волевиявлення сторін
формалізоване та нор
мативно визначене

Реалізація принципу
«свобода договору»

умови договору встанов
люються сторонами за 
взаємною згодою

умови договору норма
тивно визначені та вре
гульовані

Реалізація принципу
«рівність сторін
договору»

юридична рівність учас
ників договору

юридична нерівність 
сторін договору

Мета договору

реалізація приватних
інтересів сторін дого
вору або третьої особи 
(якщо договір укладено 
в інтересах третьої осо
би) або досягнення со
ціального ефекту

реалізація публічного 
інтересу

Зміст договору

права та обов’язки сто
рін формуються з ураху
ванням рівності їх право
вого статусу та обумов
люється мета договору

права та обов’язки сторін
випливають з владних
управлінських функцій 
суб’єкта владних повно
важень, який є однією
із сторін договору

Характер
законодавства,
що встановлює
підставу укладання
договору

приватне

публічне

відмовити в укладанні договору виключно з визначених законодавством
підстав; 3) принцип свободи договору витісняється детальним норматив
ним регламентуванням його змісту. До того ж хотілося б обговорити, що 
публічно-правовий  характер адміністративного  договору цілковито ви
значає його юридичну природу, проте його умови можуть містити й при
ватноправові елементи і регламентуватись, зокрема, нормами цивільно
го, господарського чи  трудового  права відповідно в  договорах підряду
(наприклад, муніципального чи державного значення), договорах про на
дання соціальних послуг, договорах про проходження державної служби 
(див. табл.).
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Як справедливо зазначає К. К. Афанасьєв, адміністративний договір
наділений універсальним характером, який розкривається через регулятив
ний, правозастосовний та правоохоронний аспекти.
У свою чергу, вважаємо за доцільне конкретизувати, що вказані аспек
ти адміністративного договору випливають з того, що дана договірна кон
струкція складається з трьох взаємодоповнюючих проявів: форми регулю
вання публічних правовідносин (регулятивний аспект); форми  реалізації
управлінських функцій суб’єкта владних повноважень (правозастосовний 
аспект); форми реалізації публічних інтересів (правоохоронний аспект). Біль
ше того, можливо говорити про складне поєднання в адміністративному
договорів матеріальної, процедурної та процесуальної сутностей. В матері
альному плані адміністративний  договір є підставою виникнення, зміни 
та припинення публічно-правових зобов’язань, виступаючи при цьому фор
мою регулювання публічних правовідносин. При цьому адміністративний 
договір завжди пов’язаний з адміністративною процедурою, а іншими сло
вами — з діяльністю органів публічного управління. Слід зазначити, що 
термін «процедура» в цьому контексті розуміється як комплексне поняття,
яке складається з двох видів правозастосовної процедури: процедури ви
конавчо-управлінської діяльності та квазіюрисдикційної процедури. На на
шу думку, саме через діяльність суб’єктів владних повноважень щодо укла
дання, виконання і припинення адміністративних договорів, тобто через
адміністративну процедуру, і проявляється правозастосочний аспект адмі
ністративного договору. Нарешті, в результаті функціонування механізму
захисту прав сторін адміністративного договору здійснюються реалізація
та  дотримання публічного інтересу. Вказаний  правозахисний  механізм
складається з юрисдикційної діяльності адміністративних судів та квазі
юрисдикційної діяльності адміністративних органів.
Доцільно досліджувати адміністративний договір з урахуванням трьох
зазначених вище аспектів, оскільки повноцінне уявлення про його складну
юридичну природу неможливо сформувати без логічного осмислення всіх
її елементів. Необхідно також взяти до уваги історичний фактор, який по
лягає в  тому, що становлення інституту адміністративного  договору но
сить рамковий характер і відбувається на загальному фоні реформування
галузі адміністративного (матеріального і процесуального) права. На наш
погляд, адміністративний договір є збірною юридичною категорією, зміст
якої розкривається через процесуальну та матеріальну сутності. Саме то
му інститут адміністративного  договору як складного  правового  явища 
має відображати тенденції розвитку матеріального і процесуального адмі

Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико-правовий 
аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / К. К. Афа
насьєв; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — С. 1.

Див. Марчук В. М., Ніколаєва Л. В. Нариси теорії права / В. М. Марчук, Л. В. Ніко
лаєва. — К., 2004. — С. 357.
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ністративного права, при цьому адміністративним судам відведено знач
ну роль у формуванні його концептуальних засад.
Поняття адміністративного договору закріплене в ст. 3 КАС України,
відповідно до якої адміністративний договір — дво- або багатостороння
угода, зміст якої складають права та обов’язки сторін, що випливають
із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є
однією із сторін угоди. Відповідно до п. 3 ст. 17 КАС України вирішення
спорів, що виникають з приводу укладання та виконання адміністратив
них договорів, належить до компетенції адміністративних судів.
Вказане визначення встановлює дві кваліфікаційні ознаки адміністра
тивного договору: 1) суб’єктну — хоча б одна зі сторін є суб’єктом владних
повноважень (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх
посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних
управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконан
ня делегованих повноважень); 2) предметну — зміст угоди складають пра
ва та обов’язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій 
суб’єкта владних повноважень.
Очевидно, що визначення, яке міститься в п. 14 ч. 1 ст. 3 КАС, сфор
мульоване  мовою процесуального акта. Іншими словами, дана  дефініція
не визначає ані юридичної природи адміністративного договору, ані його 
предмета. Таким чином, наведене поняття встановлює ознаки, необхідні для
кваліфікації певної групи договорів, з яких виникають спори, підвідомчі 
адміністративним судам. Тому цілком справедливо, що дане визначення
терміна «адміністративний договір» міститься саме в процесуальному акті.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон
ституцією та законами України.
Таким чином, право суб’єкта владних повноважень укласти адмініст
ративний договір має бути передбачене спеціальним законодавством.
Спеціальне законодавство України, що регулює відносини у галузі дер
жавного та самоврядного управління, вказує на те, що конструкція адмі
ністративного договору може застосовуватись для регулювання відносин
у певних сферах.
• Відносини між органами місцевого самоврядування щодо перерозпо
ділу повноважень та власних бюджетних коштів (ч. 7 ст. 16 Закону Украї
ни «Про місцеве самоврядування в Україні»).
• Відносини територіальних громад щодо об’єднання на праві спільної
власності об’єктів права комунальної власності, а також коштів місцевих
бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансуван
ня комунальних підприємств, установ, організацій, а також щодо створен
Самсін І., Іваницька Н. Адміністративний договір — форма реалізації публічного 
інтересу / І. Самсін, Н. Іваницька // Право України. — 2006. — № 6. — С. 115.
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ня для цього відповідних органів і служб (ч. 3 ст. 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»).
• Відносини  між виконавчим органом місцевого самоврядування та 
підприємством, установою, організацією щодо участі останніх у комплекс
ному соціально-економічному розвитку відповідних територій, а також що
до виробництва продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для тери
торіальної громади (підпункти 7, 8 п. «а» ч. 1 ст. 27 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»).
• Відносини між місцевим органом виконавчої влади та органом місце
вого самоврядування щодо здійснення спільних програм, створення спіль
них органів та організацій (ч. 5 ст. 35 Закону України «Про місцеві держав
ні адміністрації»).
• Відносини між місцевим органом виконавчої влади чи органом міс
цевого самоврядування, з одного боку, і недержавним суб’єктом, який на
дає соціальні послуги, щодо умов фінансування та вимог до обсягу, поряд
ку і якості надання соціальних послуг (частини 2 та 4 ст. 13 Закону Украї
ни «Про соціальні послуги»).
• Відносини між центральним органом виконавчої влади, що здійснює
управління державним резервом, та  центральним чи  місцевим органом
виконавчої влади чи підприємством, установою і організацією державної
форми власності про передачу функцій щодо розміщення замовлень на по
ставку матеріальних цінностей до державного резерву (ч. 5 ст. 8 Закону
України «Про державний матеріальний резерв»).
• Відносини між органом державної влади і профспілками на підставі 
Закону України «Про колективні договори і угоди».
• Інші.
Необхідно підкреслити, що наведений перелік не може вважатися ви
черпним або навіть наближеним до такого.
Більше того, цей перелік постійно уточнюється, виходячи із новел за
конодавства, зокрема, розмежування договорів публічних та приватних.
Так, наприклад, Законом від 15 грудня 2006 р. № 483‑V було внесено 
зміни до ст. 12 Господарсько-процесуального кодексу України, яка визна
чає коло справ, підвідомчих господарським судам.
Відповідно до зазначеного законодавчого акта до господарської юрис
дикції було передано також спори, що виникають при укладанні, зміні, розі
рванні й виконанні господарських договорів, у тому числі щодо привати
зації майна.
Із синтаксичної конструкції вказаної норми чітко вбачається, що при
ватизаційні угоди законодавцем тепер розглядаються як господарські, а 
не адміністративні.
З такою позицією погодитися важко, з огляду на те, що визначальною
та основоположною рисою приватизаційного  процесу, а відтак і  метою
укладання приватизаційної угоди, є його спрямованість  на  задоволення
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публічного інтересу. Такий висновок випливає з аналізу положень Закону
України «Про приватизацію державного майна».
Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про приватизацію державно
го майна» метою приватизації є підвищення соціально-економічної ефек
тивності виробництва  та  залучення коштів  на структурну перебудову
економіки України. Тобто мета приватизаційної угоди, на відміну від орди
нарного господарського договору купівлі-продажу полягає не в опосередку
ванні переміщення об’єктів власності від одного суб’єкта до іншого. Оскіль
ки  укладання договору купівлі-продажу об’єкта  приватизації є одним з
етапів процесу приватизації, то справедливо поширити на нього дію ст. 1
Закону, якою визначається мета приватизації, та ч. 1 ст. 2 Закону, якою
визначаються пріоритети приватизації, а саме: підвищення ефективності 
виробництва та мотивації до праці, прискорення структурної перебудови 
і розвитку економіки України.
В основі приватизаційного процесу лежать інші рушійні сили, такі як 
забезпечення сталого економічного розвитку, перебудова економіки, під
вищення виробництва та ВВП. Цими факторами пояснюється наявність 
у приватизаційних угодах часто  невигідних та  незручних для інвестора 
(набувача) умов про забезпечення певного рівня модернізації приватизо
ваних підприємств, соціального забезпечення працівників та гарантії про
ти вивільнення членів трудового колективу, тощо.
Далі, виходячи зі змісту ч. 1 та ч. 3 ст. 7 Закону України «Про прива
тизацію державного майна», укладання договору купівлі-продажу об’єкта 
приватизації випливає з владних управлінських функцій Фонду державно
го майна України, а тому саме реалізація вказаних повноважень і створює
права та обов’язки сторін приватизаційного договору.
Всі ці ознаки вказують на те, що приватизаційні договори регулюються
окремим інститутом законодавства — приватизаційним законодавством,
яке за своєю суттю є публічним.
Вважаємо  за  доцільне висловити  міркування на  теоретичному рівні,
що віднесення приватизаційних угод до господарських і виключення від
повідних спорів із-під юрисдикції адміністративних судів було передчас
ним кроком.
Процесуальний аспект даної проблеми неважко прослідкувати на сут
тєвих відмінностях господарського та адміністративного судочинства, од
на з яких виявляється у покладенні тягаря доведення правомірності дій 
та, рішень на суб’єкта владних повноважень у адміністративному проце
сі, та відповідно, неправовімірності дій відповідача — на позивача у гос
подарському процесу незалежно від належності останнього до приватних
чи публічних осіб права.
Одночасно потрібно підкреслити, що вищевикладена думка є особис
тою позицією автора, деякі вчені навіть до внесення змін до ст. 12 ГПК
України висловлювали протилежні погляди на аналізовану проблему.
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Як бачимо, правова дійсність викликає плюралізм думок серед суддів 
та інших представників юридичної професії. На наш погляд, можливість 
висловити та здатність довести власну правову позицію щодо конкретної
справи та наукові погляди на проблему в цілому, відсутність страху перед
дискусією з колегами безперечно свідчить про високий рівень правової куль
тури, яка має виховуватись у кожного представника юридичної професії.
Таким чином, на сьогоднішній день з урахуванням положень чинного 
законодавства договори щодо приватизації державного майна до адмініс
тративних не  належать, і  тому спори, що  з них випливають, не  повинні 
розглядатися в порядку адміністративного судочинства.
При  цьому потрібно  звернути  увагу на  те, що адміністративні акти,
які стосуються приватизаційного процесу, можуть бути предметом оскар
ження до адміністративного суду, виходячи зі змісту п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС
України.
Аналізуючи сфери застосування адміністративних договорів, а також 
характер правовідносин, які виникають  на  їх підставі, можна  зробити 
висновок про наявність двох основних груп адміністративних договорів:
ті, що виконують координаційні функції, і ті, що мають ознаки суборди
нації.
Так, наприклад, відповідно до ч. 7 ст. 16 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування з урахуван
ням місцевих умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою на 
підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти. Таким
чином, у вказаному випадку органи місцевого самоврядування укладають 
між собою адміністративні договори про перерозподіл повноважень з ме
тою забезпечення всебічної реалізації інтересів  територіальних громад.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 наведеного Закону територіальна громада — жи
телі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що
є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або доб
ровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністра
тивний центр. Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 2 даного Закону призначення
інституту місцевого самоврядування, а отже, і органів, що його складають,
полягає у ефективному вирішенні  питань  місцевого  значення в  межах
Конституції і законів України.
Вбачається, що таким питанням місцевого значення, яке може стати 
предметом регулювання адміністративного договору, укладеного в поряд
ку ч. 7 ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є,
наприклад, відбудова чи ремонт місцевої школи, проведення масових за
ходів та ін.
Що стосується субординаційних адміністративних договорів, то їх за
вдання пов’язані переважно з таким аспектом управлінської діяльності су
Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р.
№ 280/97 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.nau.kiev.ua
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б’єктів владних повноважень, як  здійснення контрольно-наглядових або 
розпорядчих функцій. Іншими словами, в субординаційному адміністра
тивному договорі завжди присутня сторона (далі — управнена сторона),
яка наділена ширшими повноваженнями щодо контрагента. Такі повно
важення не вичерпуються лише владно-розпорядчою функцією. Важливо 
те, що управнена сторона наділена контролюючими функціями, які авто
матично надають договірним відносинам певного субординаційного харак
теру. Очевидно, що управненою стороною в субординаційному адміністра
тивному договорі є неодмінно суб’єкт владних повноважень. Поряд із цим,
іншою стороною можуть бути як суб’єкт публічного права (суб’єкт владних
повноважень), так і суб’єкт приватного права (юридичні та фізичні особи).
Прикладом субординаційного адміністративного договору з різноманітним
суб’єктним складом є договір (контракт), передбачений ч. 5 ст. 8 Закону
України «Про державний матеріальний резерв». Відповідно до зазначеної
норми, центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління дер
жавним резервом, має право на контрактній (договірній) основі передава
ти центральним та місцевим органам виконавчої влади, а також підпри
ємствам, установам і організаціям державної форми власності частину
своїх функцій щодо розміщення замовлень на поставку матеріальних цін
ностей до державного резерву.
Теорія і практика публічного управління зазнала значних змін остан
нім часом. З одного  боку, можна констатувати відмову від абсолютиза
ції та неоспорюваності рішень суб’єктів владних повноважень, а з іншо
го  — спостерігається подальша  формалізація діяльності  управлінських
структур.
У цьому контексті постає питання про переосмислення правової су
ті  форм та  методів  управлінської діяльності  з точки  зору забезпечення
ефективного захисту прав та інтересів всіх учасників публічних правовід
носин.
Ефективність  захисту прав  та інтересів  учасників  публічних право
відносин має два аспекти: матеріально-правовий  та  процесуально-пра
вовий.
Матеріально-правовий аспект полягає у тому, щоб обрати найбільш до
цільне та відповідне оформлення управлінським рішенням. У свою чергу,
процесуально-правовий аспект, безпосередньо пов’язаний зі змістом управ
лінського рішення, визначає процедуру розв’язання публічного спору.
На сьогоднішній день склалась парадоксальна для вітчизняної право
вої системи ситуація, коли процесуальна діяльність судів, а інколи й адмі
ністративних органів, відіграє більш значну роль у розумінні окремих ма
теріально-правових інститутів адміністративного  права, ніж  традиційні 
нормативні джерела.
Про державний матеріальний резерв: Закон України від 24 січня 1997 р. № 51/97
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.nau.kiev.ua
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Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Яка ознака має бути притаманна адміністративному акту для того, щоб
адміністративний спір, який  з нього випливає, був  розглянутий в  порядку
ст. 171 КАС України?
2. У чому полягає концептуальна відмінність між адміністративним актом
та адміністративним договором?
3. Наведіть приклади застосування в управлінській практиці адміністра
тивного договору.
4. До юрисдикції яких судів належать спори, що випливають із договорів 
щодо приватизації державного майна?
5. Змоделюйте ситуацію, за  якої спір, що випливає з приватизаційного 
процесу, буде належати до адміністративної юрисдикції.
6. Які існують критерії розмежування публічних договорів від приватно
правових договорів?

611

Розділ IX
Роль Європейського суду
з прав людини в питаннях
адміністративної юстиції
У 2007 та 2008 роках згідно з повідомленнями Європейського суду з
прав людини (далі — ЄСПЛ, або Суд), Україна перебувала (разом з Туреч
чиною, Росією, Польщею та Румунією) в першій п’ятірці країн, щодо яких
ухвалювалися рішення у зв’язку з принаймні одним порушенням Європей
ської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі —
Конвенція, або  Конвенція з прав  людини). 108 рішень  у 2007 р. та  110
у 2008 р. засвідчують  зростання впливу Суду на  питання правосуддя в 
Україні. ЄСПЛ ще не відіграє значної ролі в адміністративному судочин
стві країни, однак історія його ролі в інших країнах та обсяг його впливу
на їх адміністративне право вказують, що він, імовірно, посяде важливе 
місце в майбутньому в системі адміністративного судочинства України.
У цьому розділі йтиметься про еволюцію ролі Суду в царині адміністра
тивної юстиції, про його нинішній широкий вплив, про нещодавні важли
ві рішення, ухвалені щодо громадянських та політичних прав, гарантова
них Конвенцією (статті 8—11), та про його повноваження щодо забезпечен
ня виконання своїх рішень  у країнах, які  є сторонами  Конвенції з прав 
людини. Метою є представлення в загальних рисах ролі Суду та розкриття
його потенційного впливу на адміністративне судочинство в Україні.

Глава 1
Рішення Європейського суду
з прав людини з питань
адміністративної юстиції
Розвиток судової практики. Коли у 1950 р. було прийнято Конвен
цію, не  планувалося, що  її положення будуть  застосовуватись  до адміні
стративних рішень Високих Договірних Сторін або що юрисдикція Суду
поширюватиметься і на адміністративні справи. Стаття 6 («Право на спра

«Скорочений огляд основних ухвал та рішень, винесених Судом у 2007 р.», с. 63;
«Скорочений огляд основних ухвал та рішень, винесених Судом у 2008 р.», с. 67, вебсайт ЄСПЛ.
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ведливий судовий розгляд») була сформульована для її застосування до ци
вільних спорів між приватними сторонами, а також кримінальних прова
джень усередині країн. В історії Конвенції не зафіксовано обговорення за
стосування зазначеного положення про справедливий судовий розгляд або 
«належний судовий процес» до адміністративних рішень національних су
дів або адміністративних органів.
Проте у 1971 р. Суд постановив, що до сфери застосування п. 1 ст. 6
належать адміністративні  рішення, які стосуються «вирішення питання
щодо... цивільних прав  та обов’язків». У низці  рішень, ухвалених упро
довж кількох наступних років, Суд застосував принципи, викладені в п. 1
ст. 6 до різних адміністративних питань, розширивши діапазон застосу
вання статті настільки, що нею було охоплено якнайширше коло адміні
стративних рішень, що  приймаються у державах-членах. Водночас  Суд
почав визначати  ті  дії, які  порушували  закріплене в  п. 1 ст. 6 право  на 
справедливий судовий розгляд в адміністративних провадженнях. Слід за
уважити, що судова практика Суду з адміністративних справ була засно
вана його  рішеннями і  не  є кодифікованою. Відповідно, більшість  дер
жав—учасниць Конвенції попри те, що вони мають континентальні систе
ми  права, опиняються у становищі вимушеного визнання прецедентної
практики Суду.
Пункт 1 ст. 6 і відповідна частина судової практики Суду стосуються
процедурних вимог Конвенції, покликаних гарантувати, що справи грома
дян будуть  розглянуті  у справедливому судовому процесі, перш ніж  їхні 
права зазнають негативного впливу. Саме до цього положення найчастіше 
апелюють  при оскарженні адміністративних рішень. Проте інші суттєві 
положення Конвенції також  можуть  пов’язуватися з адміністративними 
рішеннями, тож Суд бере до уваги також і порушення передбачених ци
ми  положеннями  прав, які  допущені в адміністративних провадженнях.
В адміністративних справах, які розглядає Суд, часто містяться тверджен
ня про порушення ст. 5 («Право на свободу та особисту недоторканність»)
та ст. 8 («Право на повагу до приватного і сімейного життя»), які оцінюють
ся Судом.
Нижче наведено короткий виклад деяких з найбільш значущих справ 
ЄСПЛ, у яких визначено й розширено діапазон адміністративних справ,
до яких застосовується п. 1 ст. 6.
У справі «Рінґайзен проти Австрії» 1971 р. (Ringeisen v. Austria) Суд по
становив, що рішення Регіональної комісії з питань операцій з нерухоміс
тю, яким було відхилено клопотання Рінґайзена, належало до сфери «вирі
шення питання» щодо цивільних прав та обов’язків, про яку йдеться у п. 1
ст. 6, а тому Рінґайзен мав право на справедливий судовий розгляд. Його 
конкретним правом була можливість придбати землю, і це право було об



Стаття 6 «Право на справедливий судовий розгляд», п. 1.
Рішення від 16 липня 1971 р., серія A № 13.
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межене рішенням комісії. У рішенні Суду визначалося, що ця справа не 
належала  до категорії спорів  між  двома  приватними сторонами, тобто 
спорів, щодо яких, як вважалося до того, застосовується дія п. 1 ст. 6, і 
що йшлося про провадження не в суді, а в адміністративному органі. Суд
дійшов висновку, що п. 1 ст. 6 застосовується до проваджень в усіх орга
нах влади, пов’язаних з регулюванням прав чи обов’язків громадян, і той 
факт, що однією зі сторін спору є уряд, не має значення. Також несуттє
вим було визнано те, що  закон, яким визначаються права чи обов’язки,
має адміністративний характер, і те, що орган, який приймає рішення, є
адміністративною інстанцією, а не судом. Однак при цьому Суд встано
вив, що твердження Рінґайзена про упередженість комісії було необґрун
тованим.
У 1978 р. ЄСПЛ розглянув звернення за п. 1 ст. 6 з приводу скасуван
ня регуляторним органом Німеччини  ліцензії медичної клініки. У справі 
«Кеніґ проти Німеччини» (Konig v. Germany) Суд вирішив, що право ліка
ря керувати клінікою і займатися медичною практикою було «цивільним
правом» відповідно до Конвенції і, зокрема, п. 1 ст. 6, а тому розгляд да
ного питання належав до компетенції Суду. У зазначеній справі, попри те,
що німецькі адміністративні суди залишили рішення про скасування ліцен
зії без змін, ЄСПЛ постановив, що неприйняття судами рішень упродовж 
розумного строку становило  порушення прав  Кеніґа, передбачених п. 1
ст. 6. Після ухвалення Судом цього рішення, невмотивована затримка ви
несення рішення стала найпоширенішою підставою визнання порушення
п. 1 ст. 6.
Суд застосував п. 1 ст. 6 у рішенні від 1979 р., яке стосувалося приму
сового зобов’язання і позбавлення особи права розпоряджатися власним
майном. У справі «Вінтерверп проти Нідерландів» (Winterwerp v. Netherlands)
Суд постановив, що уряд допустив порушення п. 1 ст. 6, оскільки у прова
дженні  щодо  зобов’язання окремо  не  розглядалася цивільна  правоздат
ність  Вінтерверпа  щодо  розпорядження власним майном. Таким чином,
його було позбавлено права на справедливий судовий розгляд, закріплено
го в п. 1 ст. 6. В 1982 р. в іншій справі, пов’язаній з майновими правами,
Суд визнав, що передбачені шведською системою міського планування до
зволи та примусове відчуження суперечили п. 1 ст. 6 з огляду на відсут
ність реальної можливості добитися слухання справи у суді, в якому були 
б враховані всі елементи провадження. У справі «Спорронґ і Лоннрот про
ти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) ЄСПЛ постановив, що хоча 
й існувала процедура перегляду у Верховному адміністративному суді, про
те вона не передбачала перегляду справи по суті, а тому не забезпечувала 
необхідного «справедливого судового розгляду».




Рішення від 28 червня 1978 р., серія A № 27.
Рішення від 24 жовтня 1979 р., серія A № 33.
Рішення від 23 вересня 1982 р., серія A № 52.
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Діапазон судової практики Суду в сфері адміністративного права, по
в’язаної з п. 1 ст. 6, значно розширився завдяки його рішенню у справі 
«Фельдебрюґґе проти Нідерландів» (Feldebrugge v. the Netherlands) у 1986 р.
У зазначеній справі йшлося про припинення надання медичних пільг па
ні Фельдебрюґґе, і це був перший випадок розгляду ЄСПЛ справи у сфері 
соціального страхування. Суд спочатку визначив, що за своїм характером
медичні пільги, зокрема ті, що були передбачені нідерландською системою
охорони здоров’я, були цивільним правом, на яке поширювалися вимоги 
п. 1 ст. 6. У зазначеній справі процес припинення надання медичних пільг
не забезпечував повної участі сторін, яких стосувалося відповідне рішен
ня, що становило порушення вимог Конвенції щодо справедливого судового 
розгляду. Вказане рішення значно розширило сферу судової практики Су
ду, включивши до нього методи, що застосовуються країнами—учасницями 
Конвенції для реалізації програм надання соціальних пільг.
Останній з прикладів становлення й розвитку ролі Суду в адміністра
тивному правосудді — справа 1987 р. «О., Г., В., Б. і Р. проти Сполученого 
Королівства» (O., H.,W.,B. and R. v. United Kingdom), в якій ішлося про на
лежні процедури прийняття рішення щодо встановлення опіки над дітьми.
Суд встановив, що англійські суди не були належним чином уповноваже
ні розглядати по суті спори про опіку і що процедура вирішення питань,
пов’язаних з опікою, була неприйнятно довгою, — обидва ці моменти ста
новили порушення п. 1 ст. 6. Ця справа ілюструє, наскільки ширшим став 
підхід Суду щодо власних повноважень та характеру питань, які належать 
до його компетенції, з моменту ухвалення ним рішення у справі Рінґайзе
на. У наступних главах йтиметься про рішення Суду в сфері адміністратив
ної юстиції та про найважливіші аспекти їх застосування.

Прийнятність заяв — вичерпання
національних засобів правового захисту
Важливим елементом судової практики Суду з адміністративних питань 
є вимога вичерпання заявником національних засобів правового захисту до 
звернення з відповідною заявою до ЄСПЛ. Пункт 1 ст. 35 Конвенції («Кри
терії прийнятності») передбачає, що «…суд може прийняти питання до роз
гляду тільки після того, як було вичерпано всі національні засоби правового 
захисту — відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права …».
Це стосується передбачених національним правом дій у межах адміністра
тивної системи та судів, необхідних для того, щоб держава мала змогу само
стійно вирішити справу, тож ЄСПЛ повинен розглядати лише ті справи, в 
яких сторона-скаржник  залишилася незадоволеною результатом повного 
розгляду справи національними адміністративними та судовими органами.
Рішення від 29 травня 1986 р., серія A № 99.
Рішення від 8 липня 1987 р., серія A № 120-A і -B та 121-A і C.

Пункт 1 ст. 35 Конвенції з поправками, внесеними згідно з Протоколом № 11
(2007).
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Ця вимога не є формально-юридичною, хоча може бути використана 
для уникнення розгляду Судом спору по суті. У кількох справах Суд дійшов 
висновку, що сторона-скаржник не зобов’язана вдаватись до вочевидь мар
них або даремних кроків. Наприклад, двом турецьким заявникам не було 
потрібно звертатися до адміністративних судів Туреччини з позовами про 
відшкодування збитків, коли вони подали заяву щодо серйозних і, за їхні
ми твердженнями, незаконних порушень посадових обов’язків представ
никами  державних органів  безпеки. Метою скарги  було  добитися, щоб
уряд встановив і притягнув до дисциплінарної відповідальності посадових
осіб, винних у порушеннях, і заявники здійснили повне оскарження в Ту
реччині. Суд відхилив аргумент уряду про те, що, перш ніж звертатися до 
ЄСПЛ, заявники повинні були подати ще й додатковий позов про відшко
дування збитків.
У ще одній недавній справі Суд відхилив заперечення Німеччини що
до неподання заявником скарги до Бранденбурзького конституційного су
ду з приводу затримки розгляду своєї заяви регіональними судами з вирі
шення трудових спорів та Федеральним конституційним судом. ЄСПЛ по
становив, що, оскільки ніщо не вказувало на те, що Бранденбурзький суд
міг видавати  ухвали  щодо  прискорення процесу або  прийняти  рішення
щодо компенсації збитків, завданих внаслідок невиправдано довгих затри
мок, той факт, що до нього можна було подати скаргу, не означав, що за
явник не вичерпав національних засобів правового захисту.
Отже, вимоги п. 1 ст. 35 скоріше практичні, ніж юридичні, і не слугу
ватимуть для штучного позбавлення ЄСПЛ судової практики. Про це свід
чить і справа  «Глухар проти  Словенії» (Gluhar v. Slovenia), у якій  Суд не 
погодився з аргументом, що заявник, перш ніж звертатися до ЄСПЛ, по
винен був дочекатися закінчення провадження щодо свого права на дена
ціоналізоване  майно, яке відбувалося з великими  затримками. Послав
шись на кілька попередніх справ Суд постановив, що з огляду на характер
затримок той факт, що провадження ще не було завершене, не мав зна
чення для цілей вичерпання засобів правового захисту.

Адміністративні порушення п. 1 ст. 6 Конвенції
У значній кількості рішень ЄСПЛ деталізовано типи порушень положен
ня п. 1 ст. 6 про «справедливий судовий розгляд». Далі ми зосередимо ува
гу на найпоширеніших практиках державних органів, які призводять до 
визнання порушень. Головним чином це проблеми, пов’язані з затримкою
вирішення справ, хоча виникають і питання щодо безсторонності та фун
даментальної справедливості. На  їхньому прикладі  буде  також  показано 

Справа «Акпінар та ще одна особа проти Туреччини» (Akpinar and Another v. Tur
key), [2007] ECHR 56760/00.

Справа «Кірстен проти Німеччини» (Kirsten v. Germany), [2007] ECHR 19124/02.

[2006] ECHR 14852/03.
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діапазон адміністративної діяльності, що  знаходиться в сфері  повнова
жень  Суду. Це  не  менш важливий аспект, оскільки він підкреслює той 
факт, що практично кожна адміністративна дія державних органів може 
стати предметом розгляду в ЄСПЛ у випадку, коли вона пов’язана з суттє
вим порушенням процедурних прав сторін.
Затримки у провадженні. Найчастіше у заявах, що розглядаються
ЄСПЛ, йдеться про те, що держава не розглянула скаргу заявника вчасно.
У 2003 і 2004 роках такі справи становили третину тих, у яких Суд поста
новив рішення, проте в 2005 р. їх частка знизилася приблизно до 25%.
Справи, в яких фігурує таке порушення, можна зустріти в будь-якій сфе
рі державної діяльності. Суд вивчає питання про причини затримки — на
скільки вона спричинена складністю провадження (або її відсутністю), а та
кож те, яким чином на затримку вплинули поведінка заявника та влади.
У багатьох справах ідеться про майнові права, в тому числі про врегу
лювання спорів та виконання рішень, пов’язаних з урегульованими спора
ми. В скаргах, які було задоволено, часто повторюється такий елемент, як 
посилання на  невиправдану бездіяльність судів або  державних органів 
упродовж тривалого періоду. Надзвичайним прикладом цього є заява, по
дана внаслідок невправності німецьких судів, які вирішували спір щодо 
майна вартістю понад 100 мільйонів євро впродовж 29 років. Десятиріч
на затримка у справі щодо успадкування майна й одинадцятирічна за
тримка з вирішенням питання, пов’язаного з експропріацією майна дер
жавою, також  фігурують серед визнаних Судом порушень, допущених
при врегулюванні  майнових питань. Водночас  у випадку, коли  загальна 
тривалість розгляду державними органами спору заявника склала дев’ять 
років, Суд постановив, що з огляду на обставини, у тому числі на відсут
ність затримок з вини державних органів і на той факт, що остання ста
дія процедури експропріації тривала лише два роки і два місяці, порушен
ня п. 1 ст. 6 не було.
Адміністративні рішення у справах, пов’язаних з господарською діяль
ністю та працевлаштуванням, повністю належать до сфери застосування
Конвенції та юрисдикції ЄСПЛ. Питання затримки з видачею ліцензій на 
ведення комерційної діяльності або інших урядових дозволів або докумен
тів дозвільного характеру, які видаються органами влади, також є предме
том рішень Суду. У справі «ҐС проти Австрії» (GS v. Austria) Суд дійшов 
висновку, що більш ніж п’ятирічний строк розгляду заяви про видачу ліцен

«Скорочений огляд справ, розглянутих Судом у 2005 році», с. 1—2, веб-сайт
ЄСПЛ.

Справа «Ґрассер проти Німеччини» (Grasser v. Germany), [2006] ECHR 66491/02.

Справа «Ґрабінскі проти Польщі» (Grabinski v. Poland), [2006] ECHR 43702/02.

Справа «Оржеховскі проти Польщі» (Orzechowski v. Poland), [2006] ECHR 77795/01.

Справа «Сааренпаан Лома Кі проти Фінляндії» (Saarenpaan Loma Ky v. Finland),
[2007] ECHR 54508/00

[1999] ECHR 26297/95
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зії на фармацевтичну діяльність був невиправдано довгим. Адже справа 
перебувала в Адміністративному суді Австрії більше чотирьох років, з них
три з половиною роки суд не вчиняв дії щодо розгляду цієї справи. Шести
річний строк було визнано занадто довгим для розгляду скарги заявника,
пов’язаної з питанням працевлаштування, так само, як і скарги звільне
ного державного службовця. Було визнано надто довгим і провадження
тривалістю понад вісім років, яке стосувалося відмови у видачі дозволу на 
роботу та винесення судового рішення з приводу обвинувачення у неза
конному працевлаштуванні.
Наявність затримок, достатньо довгих для визнання порушенням по
ложення Конвенції про справедливий судовий розгляд, також часто вста
новлюється і в податкових справах, зокрема в тих, які пов’язані з кримі
нальним переслідуванням. Нещодавно  було визнано, що  дев’ять  років і 
більше семи років є невиправдано довгими строками для прийняття рі
шення щодо скарг та апеляцій з питань оподаткування. У справах, в яких
кримінальне  провадження не  могло  бути відкрите  до  прийняття рішень 
адміністративними органами, Суд визнав, що три роки і п’ять років —
надто  довгі строки  для розгляду адміністративних аспектів справи і  що 
вони спричинили заявникам шкоду.
У справі 2007 р. Суд звернувся до іншого аспекту питання строків та 
затримок. Він постановив, що Конвенція не вимагає від держави встанов
лення граничних строків для подання до національних судів апеляцій на 
адміністративні рішення. Відхиливши аргумент щодо правової визначенос
ті Суд визнав, що рішення Державної Ради Франції (Conseil d’Etat) дозво
лити перегляд справи через дев’ять років не суперечить ст. 6 чи будь-яко
му іншому положенню Конвенції.
Безсторонність. Суд вважає доведені  твердження про  упередже
ність або безсторонність такими, що свідчать про порушення положення
п. 1 ст. 6 про справедливий судовий розгляд. У нещодавній справі «Вар
сіцка проти Польщі» (Warsicka v. Poland) Суд застосував суб’єктивну пере
вірку безсторонності, яка заснована на презумпції об’єктивності судді, та 
об’єктивну перевірку, за допомогою якої досліджуються факти та обстави
ни, що могли б призвести до втрати громадянами впевненості у безсторон
ності судової влади, наприклад коли один і той самий суддя бере участь у
Справа «Єнґін проти Туреччини» (Yengin v. Turkey), [2007] ECHR 4209/02.
Справа «Кіліч проти Туреччини» (Kilic v. Turkey), [2006] ECHR 38473/02.

Справа «Мюллер проти Австрії» (Muller v. Austria), [2006] ECHR 1255/03.

Справа  «Вассдаль  проти Швеції» (Wassdahl v. Sweden), [2007] ECHR 36619/03,
і Справа «Фрікман проти Фінляндії» (Fryckman v. Finland), [2006] ECHR 36288/97.

Справа «Лілья проти Швеції» (Lilja v. Sweden), [2007] ECHR 36689/02.

Справа «Хаузер-Спорн проти Австрії» (Hauser-Sporn v. Austria), [2006] ECHR 37301/03.

Справа «Селек проти Туреччини» (Selek v. Turkey), [2006] ECHR 43379/02.

Справа «Мійон проти Франції» (Millon v. France) (№ 1), [2007] ECHR 6051/06.

[2007] ECHR 2065/03.
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процесі на двох різних стадіях провадження. У згаданій справі Суд дійшов 
висновку, що функції, які виконував суддя під час розгляду справи у пер
шій інстанції, не вступали в конфлікт з функціями, які він виконував піз
ніше, на відміну від інших справ, у яких суддя відігравав суттєву роль у
двох провадженнях. Ще в одній справі Суд встановив відсутність неупе
редженості, коли суддя Конституційного суду представляв позивача кіль
кома  роками  раніше в  тому самому процесі. Суд встановив відсутність 
неупередженості  у кількох турецьких справах, в  яких колишні військові 
судді  брали  участь  у засіданнях цивільних судів  у справах національної
безпеки. Суд дійшов висновку, що  присутність військових суддів  могла 
вплинути на рішення, оскільки могли бути взяті до уваги міркування, які 
виходили за межі обставин справи. Відреагувавши на це рішення та інші,
пов’язані  з ним, Туреччина спочатку вивела військових суддів  зі складу
судів, а нещодавно припинила діяльність судів у справах національної без
пеки; обидва рішення — приклади заходів загального характеру, до яких
вдаються держави з метою приведення своєї діяльності у відповідність до 
рішень Суду, про що йтиметься далі.
У справі проти України в 2006 р. Суд визначив, що оскаржуване рі
шення не відповідає об’єктивній перевірці безсторонності, оскільки голова 
суду, який розглядав справу в першій інстанції, наполегливо просив і отри
мав нові вікна та комп’ютер для суду від відповідача у справі, що перебу
вала в його провадженні. Відхилення заяви позивача щодо упередженості 
суду першої або другої інстанцій було визнано порушенням Конвенції.
Інші питання щодо справедливості. Справедливість  у контексті 
адміністративно-правових рішень має чимало характерних рис, притаман
них концепції справедливості в кримінальних та цивільних провадженнях.
У той самий час існує чимало судових рішень, в яких розглядаються пи
тання, які є більш характерними для адміністративних справ. Наприклад,
скарги щодо несправедливості проваджень у Касаційному суді та Держав
ній Раді є суто адміністративними скаргами; те саме стосується «непря
мих експропріацій майна» та невиконання рішень щодо виселення. В од
ній справі проти Франції йшлося про відмову уряду оприлюднити у прова
дженні в Касаційному суді звіт, наявний у юристів, які представляли уряд.

Справа «Обершлік проти Австрії» (Oberschlick v. Austria) (№ 1), [1991] ECHR 11662/85,
і Справа «Індра проти Словаччини» (Indra v. Slovakia), [2005] ECHR 46845/99.

Справа «Мезнаріч проти Хорватії» (Meznaric v. Croatia), [2005] 71615/01.

Справа «Оджалан проти Туреччини» (Ocalan v. Turkey), [2005] 46221/99 та інші 
цитовані в ній справи.

Справа «Бєлуха проти України» (Belukha v. Ukraine), [2006] ECHR 33949/02.

У 2005 р. було прийнято 17 рішень щодо таких скарг. «Скорочений огляд справ,
розглянутих Судом у 2005 році», с. 2, веб-сайт ЄСПЛ.

37 рішень у 2005 р. стосовно Італії. Там само.

16 рішень стосовно Італії. Там само.

Справа «Сібо проти Франції» (Sibaud v. France), [2005] ECHR 51069/99.

619

Розділ IX. Роль Європейського суду з прав людини в питаннях…

Суто процесуальним питанням було визнання факту порушення в адміні
стративній справі, в  якій  було відхилено клопотання заявника  про  усне 
провадження у справі, яка розглядалася лише в одній інстанції. У спра
вах про невиконання судових рішень порушувалися деякі адміністратив
но-правові  питання, такі  як  невиконання адміністративними органами 
Туреччини судових рішень про закриття трьох електростанцій. Порушен
ням Конвенції було також визнано випадок у Польщі, коли щодо адвокат
ського об’єднання було прийнято кілька судових рішень, які зобов’язували 
його визначити місце, за яким заявник міг здійснювати адвокатську діяль
ність, що так і не були виконані. Ще більш кричущим випадком була від
мова Боснії та Герцеговини виконати рішення Палати з прав людини цієї
країни щодо усунення дискримінації щодо громадян Республіки Сербської
у сфері пенсійного забезпечення. Суд окремо зазначив, що така відмова 
засуджується, та надав конкретні рекомендації стосовно заходів щодо ви
правлення ситуації.
Дві нещодавні справи проти Російської Федерації ілюструють питання
справедливості, що стосуються будь-яких судових проваджень, проте ма
ють особливе  значення для адміністративних справ. В одній справі  Суд
визнав, що неналежне призначення суддів (які не є професійними юрис
тами) становило порушення п. 1 ст. 6; в іншій справі порушенням були 
визнані відмова судді оприлюднити рішення у справі в повному обсязі та 
оголошення лише  резолютивної частини. Ці справи  пояснюють важли
вість пов’язаних з ухваленням рішення питань, які можуть видатися суто 
процедурними чи процесуальними. Однак такі правила, що мають на ме
ті гарантувати справедливий судовий розгляд згідно зі ст. 6 Конвенції, на
справді мають суттєве значення для захисту прав приватних осіб у відно
синах із державою.
У 2007 р. Суд розглянув справу, яка мала важливі наслідки щодо пере
гляду судами вищих інстанцій рішень судів нижчих інстанцій. Йшлося про 
нездатність Верховного суду Румунії усувати суперечності між рішеннями 
в судовій практиці. Відсутність механізму усунення суперечностей між рі
шеннями, ухваленими різними колегіями суду, була визнана порушенням
вимог п. 1 ст. 6 щодо справедливості, оскільки створювала правову неви
значеність. В Україні Верховний Суд уповноважений вирішувати супере
чності в судовій  практиці судів  нижчих інстанцій, у тому числі  Вищого 
Справа «Міллер проти Швеції» (Miller v. Sweden), [2005] 55853/00.
Справа «Ок’яй та інші проти Туреччини» (Okyay and Others v. Turkey), [2005] ECHR
36220/97.

Справа «Турчанік проти Польщі» (Turczanik v. Poland), [2005] ECHR 38064/97.

Справа «Карановіч проти Боснії та Герцеговини» (Karanovic v. Bosnia and Herze
govina), [2008] ECHR 39462/03.

Справа «Федотова проти Росії» (Fedotova v. Russia), [2006] ECHR 73225/01.

Справа «Рякіб Бірюков проти Росії» (Ryakib Biryukov v. Russia), [2008] ECHR 14810/02.

Справа «Беян проти Румунії» (Beian v. Romania) (№ 1), [2007] ECHR 30658/05.
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адміністративного суду, однак рівень ефективності реалізації цього повно
важення може стати підставою для подання заяви до ЄСПЛ.
Зі сказаного вище зрозуміло, що невиконання посадовими особами су
дових рішень, невиправдана затримка з боку судів та адміністративних
органів у прийнятті рішень та упереджена або неналежна участь суддів у
винесенні рішень — все це може стати підставою для визнання захище
них прав людини порушеними. Широкі правила ЄСПЛ щодо прийнятності 
заяв і діапазон практики Суду, пов’язаної з положенням п. 1 ст. 6 про спра
ведливий судовий розгляд, наводять на думку, що він відіграватиме деда
лі більшу роль у перегляді адміністративних рішень держав-учасниць. Га
рантії захисту фундаментальних прав громадян від порушень з боку дер
жави, які  містяться у Конвенції, передбачають  здійснення контролю за 
широким колом діяльності органів влади.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Назвіть положення Конвенції, що стосуються адміністративної юстиції.
2. Що стало підставою початку розгляду Судом питань адміністративної
юстиції?
3. У чому полягає важливість рішень Суду у їх порівнянні з викладеними 
в Конвенції положеннями?
4. Яким є основне порушення положень п. 1 ст. 6 Конвенції у контексті 
адміністративного судочинства?
5. На якому етапі розгляду спору з урядом приватна особа може зверну
тися із заявою до ЄСПЛ?
6. Яка різниця між об’єктивною та суб’єктивною перевірками безсторон
ності, які здійснюються Судом з метою оцінки неупередженості суддів?
7. Яким чином принцип «правової визначеності» пов’язаний з вимогою п. 1
ст. 6 щодо справедливого судового розгляду?

Глава 2
Рішення Європейського суду з прав людини
за статтями 8—11 Європейської конвенції
про захист прав людини та основоположних
свобод, що стосуються захисту
громадянських та політичних прав
Фундаментальні громадянські та політичні права, які захищає Конвен
ція, закріплені в статтях 8—11. Стаття 8 захищає право кожного на по
вагу до приватного життя, включаючи право на повагу до житла та корес
понденції. Стаття 9 захищає свободу думки, совісті й віросповідання; стат
тя 10 — свободу вираження поглядів, у тому числі свободу слова та преси.
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Стаття 11 захищає свободу зібрань, об’єднання та створення професійних
спілок. Ці захисні положення взаємодіють з іншими положеннями Конвен
ції, зокрема правами в юридичному процесі, гарантованими ст. 6, накла
даючи на держави-учасниці обмеження і зобов’язання, необхідні для здій
снення позитивного захисту прав фізичних та юридичних осіб у державі.
Зазначені чотири статті мають багато спільного, і для їх аналізу та тлу
мачення Суд використовує схожі підходи. Суттєвим для розуміння повно
го впливу цих прав та їх захисту Судом є той факт, що вони відображають 
як право особи бути вільною від втручання держави у ці сфери, так і по
зитивне зобов’язання уряду забезпечувати ефективну реалізацію цих прав 
громадянами, у тому числі шляхом захисту їх від інших приватних осіб,
які можуть намагатися втручатися в реалізацію ними таких прав. Зокре
ма свобода об’єднання з іншими особами відповідно до ст. 11 означає не 
тільки дозвіл збиратися з метою висловлення мирного протесту, а й зобо
в’язання уряду захищати  учасників  зібрання від інших осіб, які  могли  б
перешкоджати їхній діяльності.
Також важливо зазначити, що ці права не є абсолютними і що у кож
ній статті чітко вказується, що уряди можуть накладати певні обмеження
або «втручатись» у здійснення цих прав за певних чітко визначених обста
вин. Наприклад, у п. 2 ст. 8 визначено: «Органи державної влади не мо
жуть втручатися у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і 
коли це необхідно в демократичному суспільстві в інтересах національної
і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобі
гання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або з ме
тою захисту прав і свобод інших осіб».
Суд тлумачить ці обмеження у вузькому сенсі, і значна частина справ,
що розглядаються ЄСПЛ, стосується спроб держави виправдати обмежен
ня або втручання в реалізацію перелічених вище прав.
Перш ніж розглядати рішення Суду в справах за кожною з чотирьох ста
тей, варто підсумувати підхід, який застосовується Судом у своєму аналі
зі. Британські професори Д. Дж. Гарріс (D. J. Harris), М. О’Бойл (M. O’Boyle)
та К. Ворбрік (C. Warbrick) визначили п’ять кроків у процесі розгляду Су
дом справ за цими статтями.
1. Встановлення конкретного  права, про  яке йдеться, у тому числі 
будь-якого зобов’язання держави щодо захисту цього права.
2. Встановлення характеру та обсягу втручання в  здійснення цього 
права, а також того, хто саме є джерелом такого втручання — держава чи 
приватні особи.

Харріс, О’Бойл та Ворбрік, «Право Європейської Конвенції з прав людини», (Бат
терворс 1995) (Harris, O’Boyle & Warbrick, «Law of the European Convention on Human
Rights» (Butterworths 1995), розд. 8 (с. 283—434).

Справа «Об’єднана македонська організація «Ілінден та Іванов» проти Болгарії»
(The United Macedonian Organization Ilinden and Ivanov v. Bulgaria), [2005] ECHR 44079/98.

622

Глава 2. Рішення Європейського суду з прав людини за статтями 8—11 …

3. Визначення того, чи заборонене таке втручання національним або 
міжнародним правом, як це розуміється державою або Конвенцією з прав 
людини.
4. Аналіз мети або завдання втручання, тобто того, чим саме обґрунтовує
держава обмеження конкретного права або свою відмову захищати його.
5. Оцінка  запропонованого  державою обґрунтування в світлі крите
ріїв, закріплених у відповідній статті, таких як «необхідність у демократич
ному суспільстві», «охорона публічного порядку», «захист здоров’я чи мора
лі» або «права інших осіб».
Ці кроки дають Суду змогу врівноважити інтереси держави при вико
нанні її обов’язків та захищені права її громадян. Суд визначає таку рів
новагу в кожному зі своїх рішень, встановлюючи в кожній справі  певні 
орієнтири  для держав і  розвиваючи свою практику, що  допомагає йому
досягати належного балансу в наступних справах.
Роль Конвенції та рішень Суду за цими статтями є особливо важливою
для адміністративного судочинства в  Україні. Як  буде  показано  нижче,
значна кількість випадків державного втручання в здійснення цих прав 
відбувається у формі адміністративних чи бюрократичних дій влади. Осо
би, на яких вплинули ці дії, спочатку повинні оскаржити їх в адміністра
тивних органах або адміністративних судах, і скаржник повинен пройти 
всі інстанції адміністративних судів, перш ніж здобуде право звернутися
до ЄСПЛ. Це означає, що українські адміністративні суди матимуть мож
ливість на будь-якому з трьох рівнів поставитися до захищеного права на
лежним чином і або задовольнити вимоги, які висуваються скаржником,
або у спосіб, що відповідає стандартам ЄСПЛ, конкретно вказати на дер
жавний інтерес, якому надано перевагу.
Далі йтиметься про діапазон прав, захищених цими чотирма статтями,
про стандарти, що встановлюються Судом стосовно втручання держави 
або захисту нею цих прав, а також про деякі з найсвіжіших рішень, в яких
відображено нинішній підхід Суду. Цей огляд покликаний забезпечити за
гальне розуміння захищених прав та їх відношення до адміністративного 
судочинства в Україні, в особливості тих більш широких прав, встановле
них Конвенцією, які можуть виходити за межі прав, закріплених у Консти
туції та законах України.
Стаття 8. Право на повагу до приватного і сімейного життя
1. Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя,
до житла і до таємниці кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього
права інакше ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному
суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки або економіч
ного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочинам,
для захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших
осіб.
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Права, зафіксовані в цій статті, належать до числа найінтимніших осо
бистих прав, які  може  мати  людина, і  з рішень  ЄСПЛ видно, наскільки 
важко державі обґрунтувати своє втручання в здійснення цих прав. Остан
німи  роками основну увагу Суд приділяв саме  цим правам, на  підтвер
дження чого можна навести той факт, що у 2003 р. п’ять із дванадцяти 
рішень, винесених Великою палатою Суду стосувалися звернень за ст. 8.
Ця стаття захищає діапазон особистих прав, які Суд тлумачить доволі ши
роко, і кількість яких постійно зростає. Що стосується конкретно цих прав,
Суд дійшов висновку, що держава має як зобов’язання утримуватися від
необґрунтованого втручання в їх здійснення, так і обов’язок позитивно за
хищати ці права та інтереси. Нижче йтиметься про справи за п. 1 ст. 8, які 
належать до чотирьох широких категорій, при цьому увагу буде зосередже
но на найсвіжіших рішеннях ЄСПЛ.
Приватне життя. Такі питання, як право на фізичну недоторкан
ність, конфіденційність інформації про особу, її сексуальні уподобання та 
орієнтація, батьківство, пересування та інші — всі вони захищені в рам
ках тлумачення Судом права на приватне життя. У справі «Шторк проти 
Німеччини» (Storck v. Germany)  Суд визнав порушенням лікування в при
ватній клініці пацієнтки всупереч її власній волі. Закон вимагав прийнят
тя рішення міського суду про затримання особи, проте попри відсутність 
такого рішення поліція доставила заявницю до клініки. Суд встановив, що 
держава мала зобов’язання поважати її права, дотримуючись закону, а та
кож здійснюючи нагляд за приватною клінікою з метою захисту прав па
цієнтки під час її перебування у клініці. Недостатність захисту прав жерт
ви в законах про зґвалтування, примусове гінекологічне обстеження під
час утримання під вартою та неодноразові психіатричні обстеження —
все це було визнано порушеннями ст. 8. Було визначено, що державний 
службовець мав виправдані очікування на забезпечення приватності сво
го робочого столу та шафи для зберігання документів у власному кабінеті,
де він тримав особисті речі, та був захищений від державного втручання
в його «приватне життя». У схожій справі було визнано, що стосовно теле
фонних розмов державного службовця, її дій в мережі Інтернет та елек
тронних поштових відправлень з її кабінету, не повинен був здійснювати
ся моніторинг, оскільки її не попереджали про його здійснення.

«Аналіз судової практики: скорочений огляд справ, розглянутих Судом у 2003 р.»,
с. 8, веб-сайт ЄСПЛ (www.echr.coe.int).

[2005] ECHR 61603/00 No.76.

Справа «М. К. проти Болгарії» (M. C. v. Bulgaria), [2003] ECHR 39272/98.

Справа «Ю. Ф. проти Туреччини» (Y. F. v. Turkey), [2003] ECHR 24209/94.

Справа «Ворва проти Польщі» (Worwa v. Poland), [2003] ECHR 26624/95.

Справа «Пєєв проти Болгарії» (Peev v. Bulgaria), [2007] ECHR 64209/01.

Справа «Копленд проти Сполученого Королівства» (Copland v. United Kingdom),
[2007] ECHR 62617/00.
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У кількох справах було визнано права осіб з нетрадиційною сексуаль
ною орієнтацією, в тому числі забезпечено ширший захист прав транссек
суалів, ніж це передбачено британським та німецьким законодавством.
У справах, про які йдеться, Суд чітко вказав, що при оцінці юридичних
обмежень щодо транссексуалів держави зобов’язані керуватися ширшими 
міжнародними нормами прав людини. Були захищені права гомосексуа
лістів у їх взаємовідносинах з військовим відомством та при розгляді їх
житлових прав, але не виявлено порушень прав у зв’язку з обмеженнями,
передбаченими законами про усиновлення/удочеріння.
Що стосується інформації про осіб, то, розглядаючи нещодавно спра
ву проти України, Суд визнав порушенням ст. 8 розголошення психіат
ричної інформації, порушенням було визнано і зберігання з 1960-х ро
ків досьє служби безпеки щодо політичної діяльності осіб. Проте не було 
визнано порушенням зберігання досьє служби безпеки від 1990 р. що
до загроз здійснення вибухів. Два інші різновиди інформації щодо при
ватних осіб включають рішення Великої палати Суду щодо позитивного 
зобов’язання Великобританії надати особі за її вимогою інформацію що
до проведених над нею досліджень нервово-паралітичним газом під час 
служби в армії, та  рішення Суду стосовно  права  на  приватне життя
принцеси Монако Кароліни10. В останній справі ЄСПЛ не погодився з рі
шенням німецького суду, який визнав відмінність між фото принцеси,
зробленими під час її перебування на приватній території, та фото, зроб
леними під час її перебування «в неізольованому місці»; Суд дійшов ви
сновку, що  принцеса  не виступала  як  публічна особа  та  не  займалася
офіційними справами від імені Монако, а фотознімки не мали будь-якої
корисної суспільної мети, тож  Німеччина  не  захистила  права  заявниці 
на приватне життя. У нещодавній справі проти Австрії Суд визнав, що 
репутація особи становить частину її права на приватне життя, навіть 

Справа «Крістін Ґудвін проти Сполученого Королівства» (Christine Goodwin v. the
United Kingdom), [2002] ECHR-GC 28957/95; Справа «І. проти Сполученого Королівства»
(I. v. the United Kingdom), [2002] ECHR-GC 25680/94.

Справа «Ван Кук проти Німеччини» (Van Kuck v. Germany), [2003] ECHR 35968/97.

Справа «Перкінс та Р. проти Сполученого Королівства» (Perkins & R. v. the United
Kingdom), [2002] ECHR 43208/98 & 44875/98.

Справа «Карнер проти Австрії» (Karner v. Austria), [2003] ECHR 35968/97.

Справа «Фрет проти Франції» (Frette v. France), [2002] ECHR 36515/97.

Справа «Пантелеєнко проти України» (Pantelyenko v. Ukraine), [2006] ECHR 11901/02
No. 87.

Справа «Зеґерштедт-Віберґ та інші проти Швеції» (Segerstedt-Wiberg and Others
v. Sweden), [2006] ECHR 62332/00.

 Там само.

Справа «Роч проти Сполученого Королівства» (Roche v. the United Kingdom), [2005]
ECHR-GC 3255/96.
10
Справа «Фон Ганновер проти Німеччини» (Von Hannover v. Germany), [2004] ECHR
59320/00.
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попри  те, що критика особи  пролунала в контексті  публічного обгово
рення.
Рішення Суду за ст. 8 стосуються також свободи  пересування, хоча 
про неї конкретно йдеться в ст. 2 Протоколу № 4. У справі «Ілетміс проти 
Туреччини» (Iletmis v. Turkey) Суд визнав, що конфіскація паспорта та від
мова повернути його під час кримінального провадження тривалістю сім
років, яке  закінчилося виправданням підсудного, становили  порушення
права заявника на повагу до його приватного життя. Так само було визна
но  порушенням обмеження права  на  пересування у зв’язку з несплатою
податків. З іншого боку, у справах про свободу пересування проти Росій
ської Федерації та  України, порушених на  підставі  Протоколу № 4 до 
Конвенції, в якому йдеться про свободу пересування, Суд дійшов виснов
ку, що обмеження, застосовані  до  підсудних у кримінальній справі  були 
розумними й достатньо гнучкими.
Сімейне життя. Захист прав, пов’язаних із сімейним життям, спрямо
вує Суд до питань сімейного права, що традиційно вважалося сферою кож
ної окремої держави. Однак ЄСПЛ дедалі частіше розглядає питання шлю
бу, розлучення, батьківства, опіки над дітьми та усиновлення/удочеріння,
оцінюючи закони та судові рішення держав-учасниць. Суд часто визнає
порушеннями незабезпечення прав  батьків, пов’язаних із відвідуванням
дитини та питаннями опіки, а також зі спробами встановлення батьків
ства. Крім того, порушенням було визнано відхилення клопотання ув’яз
неного щодо сприяння у здійсненні штучного запліднення його дружини.
Декілька нещодавніх справ ілюструють характер питань, які розгляда
ються Судом. Порушенням було визнано рішення Верховного суду Фінлян
дії, яким батькові було відмовлено в установленні опіки над його дітьми і 
надано перевагу особам, які не є родичами, на підставі вибору самих ді
тей10, та роль Чеської республіки в позбавленні права опіки над дітьми з
багатодітної родини через недостатність у неї житлової площі11. У справі 
Справа «Пфайфер проти Австрії» (Pfeifer v. Austria), [2007] ECHR 12556/03.
[2005] ECHR 29871/96.

Справа «Рінер проти Болгарії» (Riener v. Bulgaria), [2006] ECHR 46343/99.

Справа «Федоров та Федорова проти Росії» (Fedorov and Fedorova v. Russia), [2004]
ECHR 31008/02.

Справа «Аноненков та інші проти України» (Anonenkov and Others v. Ukraine), [2005]
ECHR 14183/02.

«Аналіз судової практики: скорочений огляд справ, розглянутих Судом у 2005 ро
ці», с. 30, веб-сайт ЄСПЛ (www.echr.coe.int).

 Там само, і розглянуті там справи.

 Там само, с. 29—30, і розглянуті там справи.

Справа «Діксон проти Сполученого Королівства» (Dickson v. United Kingdom), [2007]
ECHR-GC 44362/04.
10
Справа «К. проти Фінляндії» (C. v. Finland), [2006] ECHR 18249/02, No. 86.
11
Справа «Валлова та Валла проти Чеської республіки» (Wallova and Walla v. Czech
Republic), [2006] ECHR 23848/04, No. 90.
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проти  України  Суд визнав  порушенням ст. 8 вигнання з країни  батька,
який добивався визнання своїх батьківських прав, під час провадження
у цій справі. Ці справи ілюструють як зобов’язання держави утримувати
ся від порушення прав людини, так і її обов’язок позитивно діяти з метою
захисту цих прав.
Житло. У рішеннях щодо захисту житла йдеться переважно про за
хист від незаконних обшуків та виїмок, які здійснюються в домі, та про 
захист житла від екологічних ризиків. З’ясувати  межі  застосування цієї
частини ст. 8 допомагають справи, в яких визначення терміна «житло» ви
ходить за межі поняття «місце проживання» осіб. У двох справах 2005 р.
Суд повторив свою позицію щодо того, що поняття «житло» включає біз
нес-офіси фізичних та юридичних осіб, у тому числі офіс адвоката.
Обшуки, проведені правоохоронцями в Туреччині та співробітника
ми російської служби безпеки в Чечні. у 2006 р. Суд визнав порушенням
ст. 8 з огляду на відсутність законних повноважень на порушення права 
на житло, підтвердивши тим самим свою попередню позицію щодо подіб
них питань. Більші відмінності спостерігаються серед справ, пов’язаних з
навколишнім середовищем. Наприклад, у 2003 р. Велика палата скасува
ла  рішення палати  Суду, яка визнала  порушенням шумове  забруднення
довкілля внаслідок функціонування аеропорту Хітроу в Лондоні, визнав
ши, що Сполучене Королівство досягло належного балансу між суспільною
необхідністю та правами власників житла. Рішення від 2006 р. у справі 
«Джакомеллі  проти  Італії» (Giacomelli v. Italy) належить  до числа  тих, які 
захищають право на житло від забруднення, оскільки уряд не дотримався
відповідних правил і не вжив заходів з метою виправлення ситуації.
Особливо цікавим є рішення у справі «Фадєєва проти Росії» (Fadeyeva
v. Russia) , — житло заявниці знаходилось у «санітарно-захисній зоні» по
близу металургійного комбінату з високим рівнем забруднення. Принаймні 
теоретично в цій зоні ніхто не повинен був проживати, проте в Росії немає
програм допомоги мешканцям при переселенні, і спроби заявниці добити
ся надання такої допомоги виявилися безуспішними. Така  бездіяльність 
була визнана порушенням, так само як і неспроможність держави домог
тися здійснення приватизованим підприємством передбачених законо
Справа «Хант проти України» (Hunt v. Ukraine), [2006] ECHR 31111/04, No. 92.
Справа «Бак проти Німеччини» (Buck v. Germany), [2005] ECHR 41604/98, і цито
вані там справи.

Справа «Саллінен та інші проти Фінляндії» (Sallinen and Others v. Finland), [2005]
ECHR 50882/99.

Справа «Х. М. проти Туреччини» (H.M. v. Turkey), [2006] ECHR 34494/97.

Справа «Імакаєва проти Росії» (Imakayeva. v. Russia), [2006] ECHR 72881/01, No. 90.

Справа «Хаттон та інші проти Сполученого Королівства» (Hatton and Others v. the
United Kingdom), [2003] ECHR-GC 36022/97.

[2006] ECHR 59909/00 No. 91.

[2005] ECHR 55723/00.
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давством природоохоронних заходів. Знов таки, порушення полягало як 
у нездатності держави забезпечити виконання власних законів, так і в її
неспроможності позитивно діяти з метою захисту прав жителів.
У показовій справі 2008 р. проти Сполученого Королівства Суд впер
ше встановив, що у провадженні щодо позбавлення права користування
житлом держава була зобов’язана забезпечити розгляд у суді питання про 
«співмірність», перш ніж здійснювати виселення.
Кореспонденція. Захист кореспонденції пов’язаний  зі свободою від
незаконного стеження та відсутністю контролю над кореспонденцією або 
несанкціонованого розголошення її змісту. Визначення терміна «кореспон
денція» широке і охоплює не лише традиційне листування, а й електронні 
засоби  зв’язку та стеження. Спроби  держав обмежити кореспонденцію
ув’язнених також призвели до розгляду Судом кількох справ, результатом
яких було виявлення порушень, у тому числі незабезпечення ув’язненого 
письмовим приладдям.
Стаття 9. Свобода думки, совісті і віросповідання
1. Кожен має право на свободу думки, совісті і віросповідання; це пра
во включає свободу змінювати свою релігію або свої переконання, а також
свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і
спільно з іншими, прилюдно чи приватно, в богослужінні, ученні, виконан
ні та дотриманні релігійних і ритуальних обрядів.
2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише
таким обмеженням, які встановлені законом і є необхідними в демокра
тичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони громад
ського порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших
осіб.
Захист свободи  думки і віросповідання вимагає від Суду займатися
складним урівноваженням інтересів. Хоча захист поширюється і на погля
ди, які не належать до числа релігійних, Суд визнає, що держава має за
конний інтерес у поважанні релігійних поглядів своїх громадян і в тому,
щоб діяти відповідно до цих поглядів, водночас захищаючи тих, хто не по
діляє погляди більшості, від невиправданої дискримінації або шкоди. Тому
було підтримане вмотивоване релігійними міркуваннями обмеження щодо 
Справа  «Макканн проти  Сполученого  Королівства» (McCann v. United Kingdom),
[2008] ECHR 19009/04.

«Аналіз судової практики: скорочений огляд справ, розглянутих Судом у 2005 ро
ці», с. 26, примітка 1, веб-сайт ЄСПЛ (www.echr.coe.int).

Справа «Матерон проти Франції» (Matheron v. France), [2005] ECHR 57752/00.

«Аналіз судової практики: скорочений огляд справ, розглянутих Судом у 2002 ро
ці», с. 13 та «Аналіз судової практики: скорочений огляд справ, розглянутих Судом у
2005 році», с. 26, веб-сайт ЄСПЛ (www.echr.coe.int).

Справа «Котлет проти Румунії» (Cotlet v. Romania), [2003] ECHR 38565/97.

Справа «Коккінакіс проти Греції» (Kokkinakis v. Greece), A 260-A (1993).
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розлучень, яке передбачене Конституцією Ірландії, в той час як рішення
Верховного суду Ірландії, яким було оголошено незаконними гомосексуальні 
стосунки, визнано нечинним. У відомому рішенні у справі «Інститут Отто 
Премінґера проти Австрії» (Otto-Preminger-Institut v. Austria) Суд визначив,
що релігійні почуття більшості населення мають більш важливе значення,
ніж захищена ст. 10 свобода вираження поглядів кінорежисера, чия робо
та була б сприйнята більшістю як образлива, і підтримав рішення про ви
лучення і конфіскацію фільму.
Предметом кількох важливих справ, розглянутих Судом, був конфлікт
між ісламом та інтересами  держави. У Туреччині  було  розпочато судове 
переслідування керівника ісламської секти у зв’язку з його коментарями 
на підтримку шаріату, образами на адресу дітей, що народилися поза му
сульманськими  шлюбами, та критикою доктрини відокремлення церкви 
від держави і демократизму, що суперечать мусульманському вченню. Суд
дійшов висновку, що ці заяви не можна вважати такими, що підбурюють 
до насильства, що є визначальним правовим критерієм, а тому Туреччи
ною було допущено порушення. Нещодавно Велика палата Суду розгляну
ла справу щодо заборони Стамбульським університетом носіння жінками 
на  заняттях мусульманських хусток, і  підтримала  заборону, пославшись 
на унікалість обставин у Туреччині, включаючи те, що в Конституції краї
ни зроблено наголос на світському характері держави, а також на те, що 
університет докладає зусиль для задоволення інших потреб студентів-му
сульман.
У справі 2004 р. Суд прийняв рішення щодо протизаконності втручан
ня в релігійні справи і скасував попередні рішення, визначивши, що Бол
гарія діяла неправомірно, визнавши головою поділеної релігійної групи од
ного з двох суперників. Суд дійшов висновку, що своїми діями держава 
позбавила прихильників іншого лідера їхніх релігійних прав. Відмова за
реєструвати релігійні групи була визнана порушенням у кількох справах,
зокрема в Молдові в 2001 р. та в Росії в 2006 р., внаслідок відмови в пе
ререєстрації Армії спасіння. В справі проти Австрії в 2008 р. Суд дійшов 
висновку, що вимога, згідно  з якою релігійна  громада  має проіснувати 
Справа «Джонстон проти Ірландії» (Johnston v. Ireland), A 112, (1986).
Справа «Норріс проти Генерального прокурора» (Norris v. Attorney General), A 142
(1988).

 A 295 (1994).

Справа «Гюндюз проти Туреччини» (Gunduz v. Turkey), [2003] ECHR 35071/97.

Справа «Лейла Сахін проти Туреччини» (Leyla Sahin v. Turkey), [2005] ECHR-GC
44774/98.

Справа «Верховна священна рада мусульманської громади проти Болгарії» (Sup
reme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria), [2004] ECHR 39023/97.

Справа «Міська церква Бессарабії та інші проти Молдови» (Metropolitan Church of
Bessarabia and Others v. Moldova), [2001] ECHR 45701/99.

Справа «Московське відділення Армії спасіння проти Росії» (Moscow Branch of the
Salvation Army v. Russia), [2006] ECHR 72881/01.
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20 років, перш ніж вона буде визнана юридичною особою, є порушенням,
і що навіть 10-річний строк для сформованої релігійної групи був би занад
то довгим строком.
Захищаючи осіб від релігійної дискримінації з боку влади Суд нещо
давно визнав, що  попри  повне  дотримання відповідного  законодавства 
про працю, справжньою причиною для звільнення державного службовця
були її релігійні переконання. Для такого рішення Суду довелося розгляну
ти всю сукупність обставин і  дійти висновку, що  рішення національних
судів, які не знайшли ознак дискримінації, суперечили закону.
Стаття 10. Свобода вираження поглядів
1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає
свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформа
цію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордо
нів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяль
ності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відпо
відальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмежен
ням або санкціям, що встановлені законом в інтересах національної безпе
ки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для охорони поряд
ку або запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту
репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденцій
ної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду і
є необхідними в демократичному суспільстві.
Свобода особи виражати свої погляди без обмежень або покарання з
боку влади має фундаментальне значення. Проте вираження поглядів у ба
гатьох випадках може вступати в конфлікт з іншими правами та свобода
ми, такими як приватність, релігійні переконання і навіть право на спра
ведливий судовий розгляд. Таким чином, попри обґрунтовану презумпцію
на користь вільного вираження поглядів у рішеннях ЄСПЛ, держави ма
ють певний простір для регулювання та контролю в цій сфері за умови на
лежного обґрунтування. У цій частині глави буде розглянуто обґрунтовані 
справи, які встановлюють основні стандарти  цієї свободи, а  далі  будуть 
представлені деякі з нещодавніх рішень Суду, пов’язаних з урівноважен
ням конкуруючих інтересів.
У справі «Гендісайд проти Сполученого Королівства» (Handyside v. the
United Kingdom)  Суд зазначив, що свобода вираження поглядів стосуєть
ся «не лише «інформації» чи «ідей», які сприймаються позитивно або вва

Справа «Релігійне об’єднання свідків Ієгови та інші проти Австрії» (Religionssge
menschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria), [2008] ECHR 40825/98.

Справа «Іванова проти Болгарії» (Ivanova v. Bulgaria), [2008] ECHR 52435/99.

Харріс, О’Бойл та Ворбрік, «Право Європейської конвенції з прав людини», (Бат
терворс 1995), Глава 11, с. 372.

 A 24 (1976).
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жаються необразливими а й тих, що ображають, шокують або непокоять 
державу чи будь-яку групу населення». Далі Суд зауважив, що «демокра
тичне суспільство» вимагає, щоб ці вираження поглядів були почуті. Хоча 
існують  певні  типи висловлювань, захист яких, на  думку Суду, повинен
бути обмеженим, зокрема расистські чи релігійно образливі заяви, проте 
не існує висловлювань, які вважалися б незахищеними на підставі лише 
їхнього змісту. Суд виявив більшу зацікавленість у захисті політичних ви
словлювань, ніж художніх (зокрема творів мистецтва відверто сексуальної
спрямованості) чи рекламних (у тому числі інформації критичного змісту
щодо конкурентів). Суд зазвичай негативно ставиться до обмежень, що 
застосовуються до публікації перед виданням, а також до цензури, відда
ючи перевагу покаранням, таким як штрафи або конфіскації, які засто
совуються у зв’язку з публікацією після видання у випадках, коли існують 
законні  підстави  для втручання держави. Аналіз кількох нещодавніх рі
шень ілюструє окремі питання, що виникають при врівноваженні свободи 
вираження поглядів з інтересами держави.
У 2002 р. спробу австрійського уряду заборонити публікацію заяв та 
фотографій, що представляють політиків у несприятливому світлі, було ви
знано порушенням, так само, як і відкриття прокурором справи щодо ди
фамації проти адвоката захисту та засудження за образу голови держа
ви. Проте в 2003 р. в кількох справах, в яких було застосовано санкції,
порушення виявлено не було, оскільки Суд дійшов висновку, що засуджен
ня і накладення штрафів були пропорційними10. Дві справи щодо ув’язне
них, які були розглянуті Судом у тому самому році, ілюструють, яка рівно
вага є необхідною. У першій з них11 ув’язнений написав голові регіонально
го суду листа, в  якому містилися дуже образливі висловлювання щодо 
іншого судді, і за це його строк перебування у в’язниці було подовжено на 
вісім місяців. Суд визнав, що хоча певне покарання за такі заяви не було б
Справа «Єрсілд проти Данії» (Jersild v. Denmark), A 298 (1994).
Справа «Інститут Отто Премінґера проти Австрії» (Otto-Preminger-Institut v. Austria),
A 295-A (1994).

Справа «Мюллер проти Швейцарії» (Muller v. Switzerland), A 133 (1988).

Справа «Видавництво «Маркт Інтерн» проти Федеративної Республіки Німеччина 
(Markt intern Verlag v. Federal Republic of Germany), A 165 (1989).

Справа «Де Беккер проти Бельгії» (De Becker v. Belgium), A 4 (1962).

Див. Справу «Мюллер проти Швейцарії», примітка вище 47, та Справу «Видавниц
тво «Маркт Інтерн» проти Федеративної Республіки Німеччина», примітка вище 48.

Справа «Незалежна ініціатива «Різноманіття інформації» проти Австрії» (Unabhan
gige Initiative Informationsvielfalt v. Austria), [2002] ECHR 2825/95 та інші.

Справа «Нікула проти Фінляндії» (Nikula v. Finland), [2002] ECHR 31611/96.

Справа «Коломбані та інші проти Франції» (Colombani and Others v. France), [2002]
ECHR 41279/99.
10
«Аналіз судової практики: скорочений огляд справ, розглянутих Судом у 2003 ро
ці» с. 14, веб-сайт ЄСПЛ (www.echr.coe.int).
11
Справа «Скалка проти Польщі» (Skalka v. Poland), [2003] ECHR 43425/98.
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порушенням ст. 10, проте вісім місяців ув’язнення було надто суворим по
каранням, а відтак воно становить порушення зазначеної статті. У другій 
справі ув’язненого було на сім діб поміщено до карцеру після того, як адмі
ністрація в’язниці вилучила книжку, яку він писав і в якій детально ви
клав власний досвід щодо пенітенціарної системи, вдаючись до негативних
та критичних висловлювань. Начальник в’язниці визнав ці висловлювання
такими, що містять образи та наклеп на адресу суду та персоналу в’язни
ці. Суд погодився, що висловлювання були образливими, проте дійшов ви
сновку, що з огляду на характер написаного та на той факт, що книжку не 
було розповсюджено, поміщення до карцеру становило порушення ст. 10.
У кількох справах 2004 р. також зроблено акцент на важливості збалан
сованості покарань за образливі висловлювання. У двох розглянутих Вели
кою палатою справах, в яких йшлося про позови проти журналістів, Суд
дійшов протилежних висновків щодо пропорційності покарань. У справі 
проти Румунії журналістів було засуджено за дифамацію після того, як вони 
не змогли документально довести правдивість опублікованих ними твер
джень. Румунський суд засудив їх до семимісячного ув’язнення, виплати 
грошової компенсації, призупинення їх цивільних прав та заборони зай
матися журналістикою впродовж року. Велика палата визнала ці покаран
ня надто неадекватними, з огляду на їх стримувальний вплив на пресу.
У справі проти Данії Велика палата також погодилася, що журналісти не 
змогли підтвердити свої твердження фактами, однак дійшла висновку, що 
дії Данії були належними, оскільки розміри штрафів були порівняно неве
ликими, тож якщо вони й мали б якийсь стримувальний вплив, то він ви
явився б незначним. Більшість справ 2004 р., в яких йшлося про свободу
вираження поглядів, завершилися визнанням наявності порушень через
надмірні штрафи; це засвідчило, що дії держави у справах щодо дифама
ції та інших подібних правопорушень можуть бути підтримані, якщо на
кладені санкції були обґрунтовані та не сприймались журналістами й пред
ставниками  преси  як  привід для занепокоєння. У справі  2005 р. проти 
України Суд визнав факт порушення на тій підставі, що поширювана жур
налістом інформація (повідомлення про смерть кандидата на посаду пре
зидента) не мала на меті ввести читачів у оману, не розповсюджувалася
в широких масштабах, а покарання виявилося надзвичайно суворим. За
явника було засуджено до семирічного позбавлення волі, з дворічною від
строчкою покарання, сплати штрафу і скасовано ліцензію. Таке комбіно
Справа «Янков проти Болгарії» (Yankov v. Bulgaria), [2003] ECHR 39084/97.
Справа «Кумпана і Мазаре проти Румунії» (Cumpana and Mazare v. Romania), [2004]
ECHR-GC 33348/96.

Справа «Педерсен і Бодсґор проти Данії» (Pedersen and Baadsgaard v. Denmark),
[2004] ECHR-GC 49017/99.

«Аналіз судової практики: скорочений огляд справ, розглянутих Судом у 2004 ро
ці», с. 19, веб-сайт ЄСПЛ (www.echr.coe.int).
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ване покарання змусило Суд дійти висновку, що Україна порушила права 
заявника, закріплені в ст. 10.
У 2005 р. були постановлені рішення у двох цікавих справах щодо сво
боди вираження релігійних поглядів: в одному випадку Суд визнав пору
шенням судове переслідування за заяви релігійного змісту, а в іншому —
ні. У справі  «І. А. проти Туреччини» (I. A. v. Turkey) йшлося про судове 
переслідування автора книжки, яку було визнано  наклепницькою щодо 
Магомета і  богохульною стосовно  Аллаха, Ісламу та  Корану. Зіставивши 
можливий вплив такого твору в Туреччині із зусиллями, спрямованими на 
управління світською державою, населення якої має сильні мусульманські 
переконання, Суд погодився з висновками турецького суду. Оскільки пер
вісний суворий вирок, який  передбачав  дворічне  ув’язнення і  значний 
штраф, був  замінений  незначним штрафом, Суд не виявив  порушення
права автора  на вираження своїх поглядів. У справі  «Патюрель  проти 
Франції» (Paturel v. France) Суд не погодився з висновками французького 
суду щодо наміру автора та з рішенням відхилити клопотання заявника 
про долучення доказів на підтвердження його висновків, а також піддав 
критиці суд за те, що той узяв до уваги факт членства заявника в органі
зації Свідків Ієгови. Держава не повинна була вдаватися до таких кроків,
караючи за висловлення релігійних поглядів, а тому вона допустила пору
шення ст. 10.
Рішення, ухвалені в 2006 р., відображають тенденцію попередніх ро
ків — більшість випадків судового переслідування журналістів було ви
знано порушенням ст. 10, так само, як і дії щодо дифамації християн,
католицького архієпископа та  заступника спікера  парламенту під час 
політичної кампанії. Вилучення журналу з продажу та припинення його 
подальшого  розповсюдження не  було визнано  порушенням зазначеної
статті, оскільки журнал повідомляв про секретні документи, які станови
ли частину парламентського  розслідування, що  проводилося на  той  мо
мент.
Три справи  2007 та  2008 років ілюструють  різноманітність  проявів 
права свободи вираження поглядів та спроб обмежити таке вираження.
У справі проти Румунії 2007 р. Суд проголосив, що вирок за дифамацію,
винесений викладачеві через те, що він звинуватив двох колег у плагіаті 
Справа «Салов проти України» (Salov v. Ukraine), [2005] ECHR 65518/01.
[2005] ECHR 42571/98.

[2005] ECHR 54968/00.

Справа  «Жіньовскі  проти  Франції» (Giniewski v. France), [2006] ECHR 64016/00,
No. 82.

Справа «Кляйн проти Словаччини» (Klein v. Slovakia), [2006] ECHR 72208/01, No. 90.

Справа «Малісєвіч-Гасьор проти Польщі» (Malisiewicz-Gasior v. Poland), [2006]
ECHR 43797/98, No. 85.

Справа «Леємпул та акціонерне товариство «Ед. Сіне Ревю» проти Бельгії (Leempoel
& S. A. Ed. Cine Revue v. Belgium), [2006] ECHR 64772/01, No. 91.
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на  засіданні  факультету, становив  порушення ст. 10. Догана, винесена 
медичним трибуналом лікареві за його критичну заяву пацієнтові щодо по
передніх лікарів, які того лікували, також була визнана порушенням у рі
шенні в справі проти Польщі у 2008 р.. Більш суттєвим було визнання Су
дом таким, що становило  порушення, рішення про відшкодування газе
тою та журналістами збитків за публікацію інформації, яка була частиною
публічно доступного документа. Суд визнав, що газета не була зобов’яза
на проводити власну перевірку відомостей, які містилися в рішенні ЄСПЛ
та в заяві, зробленій прокурором делегації Європейської комісії з прав люди
ни, і що публікація зазначеної інформації була захищена ст. 10 Конвенції.
Стаття 11. Свобода зібрань та об’єднання
1. Кожен має право на свободу мирних зібрань та на свободу об’єднан
ня з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них
для захисту своїх інтересів.
2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком
тих, які встановлені законом в інтересах національної або громадської без
пеки, для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров’я
або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших осіб і є необхідними в
демократичному суспільстві. Ця стаття не перешкоджає запроваджен
ню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до
складу збройних сил, поліції або органів державного управління.
Між  трьома  захищеними  цією статтею інтересами існують численні 
зв’язки, проте їх практична реалізація ставить різні вимоги до осіб та дер
жави. Свобода зібрань є суттєвим компонентом демократичного управлін
ня, тісно пов’язаним із розглянутою вище свободою вираження поглядів,
захищеною ст. 10. З іншого боку, свобода об’єднання пов’язана з правом
збиратися разом з різноманітних причин і бути при цьому захищеним від
втручання з боку держави та приватних осіб. Свобода створювати профе
сійні спілки є важливим елементом демократії в умовах ринкової економі
ки, відіграючи роль противаги владі капіталу та великих корпорацій. У цій 
частині глави буде почергово розглянуто ці три інтереси.
Свобода зібрань. Суд вважає право збиратися з метою вираження по
глядів суттєвим правом, незалежно від мети зібрання, якщо тільки ця ме
та є мирною. Зазвичай вимоги щодо отримання дозволів чи завчасного 
інформування не вважаються такими, що становлять незаконне втручан
Справа «Болдя проти Румунії» (Boldea v. Romania), [2007] ECHR 19997/02.
Справа «Фраковіч проти Польщі» (Frankowicz v. Poland), [2008] ECHR 53025/99.

Справа «Сайгили та інші проти Туреччини» (Saygili and Others v. Turkey), [2008]
ECHR 19353/03.

Справа «Християни проти расизму і фашизму» проти Сполученого Королівства»
(Christians against Racism and Fascism v. the United Kingdom), [1980] No. 8440/78.

 Там само.
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ня, проте категоричні  заборони та  застосування санкцій і  накладення
штрафів після демонстрації ймовірно будуть визнані порушенням права
та вимагають суттєвого обґрунтування. Суд нещодавно визнав, що за пев
них обставин спонтанні демонстрації є захищеними, попри наявність ви
мог про завчасне інформування у чинному законодавстві.
Нещодавні справи ілюструють як силу даного права, так і труднощі у
визначенні меж допустимого втручання в його здійснення з боку держа
ви. Наприклад, Суд не виявив порушення у випадку, коли велику групу
нелегальних іммігрантів примусово вивели з церкви в Парижі. З іншого 
боку, в двох справах 2005 р. Суд встановив порушення, яке полягало в не
здатності держав забезпечити розумний захист учасникам демонстрацій,
які були негативно сприйняті місцевим населенням. Справи 2006 р. також 
засвідчують, наскільки складно обґрунтувати заборону зібрань. Було вста
новлено факт порушення з боку Австрії, яке полягало в забороні проведен
ня демонстрації на кладовищі  щодо вшанування пам’яті  євреїв, убитих
есесівцями, у відповідь на зібрання на честь солдатів СС; в той час як з
боку Туреччини було визнано порушенням розігнання мирного зібрання, яке 
проводилося без необхідного попереднього інформування органів влади.
Свобода об’єднання. Держави зобов’язані поважати права осіб на при
єднання і створення об’єднань для реалізації різноманітних цілей, зокрема 
політичних, соціальних і культурних. На думку Суду, дія ст. 11 не поширю
ється на передбачені законодавством об’єднання, членство в яких є обов’яз
ковим, такі як професійні асоціації юристів або медичних працівників.
Втім нікого не можна примусити вступити в асоціацію; не допускається
можливість негативних наслідків для того, хто відмовився від вступу10.

Справа «Збори жителів Юри та Об’єднання жителів Юри проти Швейцарії» (Ras
semblement Jurassien Unite Jurassien v. Switzerland), [1979] No. 8191/78.

Справа «Іванов та інші проти Болгарії» (Ivanov and Others v. Bulgaria), [2005] ECHR
46336/99; Див. Харріс, О’Бойл та Ворбрік, «Право Європейської конвенції з прав лю
дини», (Баттерворс 1995), Глава 8, с. 419.

Справа «Езелін проти Франції» (Ezelin v. France), A 202 (1991).

Справа «Букта та інші проти Угорщини» (Bukta and Others v. Hungary), [2007]
ECHR 25691/04.

Справа «Сіссе проти Франції» (Cisse v. France), [2002] ECHR 51346/99.

Справа «Об’єднана македонська організація «Ілінден та Іванов» проти Болгарії»
(The United Macedonian Organization Ilinden and Ivanov v. Bulgaria), [2005] ECHR 44079/98
і Справа «Ураніо Токсо та інші проти Греції» (Ouranio Toxo and Others v. Greece), [2005]
ECHR 74989/01.

Справа «Оллінгер проти Австрії» (Ollinger v. Austria), [2006] ECHR 76900/01, No. 87.

Справа «Оя Атаман проти Туреччини» (Oya Ataman v. Turkey), [2006] ECHR 74552/01,
No. 92.

Справа «Ле Конт, Ван Льовен і Де Мейєр проти Бельгії» (Le Compte, Van Leuven and
De Meyere v. Belgium), A 43 (1981); Справа «А. проти Іспанії» (A. v. Spain), No. 13750/88
(1990).
10
Див. Харріс, О’Бойл та Ворбрік, «Право Європейської конвенції з прав людини»,
(Баттерворс 1995), Розділ 12, с. 421; Справа «Янґ, Джеймс і Вебстер проти Сполученого 
Королівства» (Young, James and Webster v. the United Kingdom), A 44 (1981).
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Дуже важливим для демократичних держав є державний контроль над
політичними партіями. Суд ухвалив рішення з цього питання в багатьох
справах, виявивши незначну кількість підстав для прийняття державами 
рішень про заборону або розпуск політичних партій. У рішенні від 2004 р.
Велика палата підтримала відмову Польщі в реєстрації Сілезької організа
ції, дійшовши висновку, що реєстрація дала б цій групі певні виборчі пере
ваги і що реєстрація не вимагалась законом, тоді як відмова не позбавля
ла її членів можливості об’єднуватися з метою самовираження та вислов
лення своїх інтересів. Втім більш типовими є нещодавні справи, в яких
було визнано порушеннями неправомірний розпуск Туреччиною політич
них партій за відсутності закликів з їхнього боку до змін шляхом насиль
ства, та відмову Румунії зареєструвати партію, яка підтримувала погляди,
що суперечили б румунській конституції. Також було визнано порушен
ням заборону, навіть і тимчасову, політичної партії, яка провела недозво
лене зібрання, що засвідчує наявність сильної презумпції на користь полі
тичних об’єднань.
Про презумпцію Суду на користь свободи об’єднань вказують і інші рі
шення, зокрема рішення про визнання протиправною вимоги щодо надан
ня державою дозволу відвідувати збори об’єднання за кордоном та пока
рання судді за членство в масонській організації. В останній справі Велика 
палата дійшла висновку, що обмеження не було сформульоване достатньо 
чітко для інформування судді про те, що його зв’язки з масонами вважа
тимуться підставою для його покарання.
Членство у професійних спілках. Це схоже на попереднє, проте са
мостійне  право  на об’єднання надало  Суду можливість  роз’яснити  деякі 
обмеження стосовно дій держави щодо професійних спілок. Держави віді
грають роль як у регулюванні дій роботодавців та профспілок, так і в пе
реговорах з профспілками як значний роботодавець. Як і у випадку ін
ших об’єднань, особу не можна примусити вступити до профспілки, і уряд

Справа  «Горжелік  та інші  проти  Польщі» (Gorzelik and Others v. Poland), [2004]
ECHR-GC 44158/98.

Справа «Партія демократії та змін та інші проти Туреччини» (Democracy and Chan
ge Party and Others v. Turkey), [2005] ECHR 39210/98 і 39974/98; Справа «Емек Партісі 
і Сенол проти Туреччини» (Emek Partisi and Senol v. Turkey), [2005] ECHR 39434/98.

Справа «Партідул Комуністілор (Непечерісті) і Унгуряну проти Румунії» (Partidul
Comunisitilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania), [2005] ECHR 46626/99.

Справа «Християнсько-демократична народна партія проти Молдови» (Christian
Democratic People’s Party v. Moldova), [2006] ECHR 28793/02, No. 83.

Справа «Ізмір Савас Карсітларі Дернеґі та інші проти Туреччини» (Izmir Savas Kar
sitlari Dernegi and Others v. Turkey), [2006] ECHR 46257/99, No. 84.

Справа «Маестрі проти Італії» (Maestri v. Italy), [2004] ECHR-GC, 39748/98.

Справа «Спілка шведських водіїв проти Швеції» (Swedish Engine Drivers Union
v. Sweden), А 20 (1976).

Справа «Янґ, Джеймс і Вебстер проти Сполученого Королівства» (Young, James
and Webster v. the United Kingdom), A 44 (1981); Справа «Сіґурйонссон проти Ісландії»
(Sigurjonsson v. Iceland), A 264, 1993).
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зобов’язаний захищати права як профспілок, так і осіб, які є членами да
них об’єднань. У нещодавніх справах проти Туреччини Суд розглянув твер
дження про незаконне переведення державних службовців на іншу поса
ду за спробу створити профспілку, не виявивши порушення в одних випад
ках і визнавши порушення в інших. Порушеннями були визнані спроби 
турецького уряду розпустити профспілку державних службовців та його 
відмову визнати профспілку, яка функціонувала вже впродовж кількох ро
ків. Знов-таки, втручання держави в цій сфері вимагає вагомого обґрун
тування. Суттєвим розвитком практики Суду стало його рішення 2008 р.,
згідно з яким право вести переговори з роботодавцем щодо умов колек
тивного договору є однозначним елементом права на створення професій
ної спілки.
Широкий спектр рішень Суду підкреслює ту роль, яку він почав віді
гравати  у взаємовідносинах між  громадянами  та  державою в країнах—
учасницях Конвенції. Приймаючи  до  розгляду таке велике  різноманіття
заяв, якими оскаржуються дії уряду, Суд є кінцевою інстанцією для пост
раждалих осіб і зростає його роль у формуванні прецедентного права, яке 
визначає межі  захищених прав. З огляду на  такий  широкий спектр рі
шень, особливого значення набуває розгляд, наведений в наступній главі.
Суд може розглянути заяви проти державних органів і постановити рішен
ня, проте як виконуватимуться його рішення проти урядів держав-учас
ниць? Це пов’язано з балансом інтересів, про який йшлося в цій главі.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Чому рішення ЄСПЛ, ухвалені на підставі статей 8—11 Конвенції, важ
ливі для його адміністративної судової практики?
2. Які чинники врівноважує ЄСПЛ при  розгляді справ  за статтями  про 
громадянські та політичні права (статті 8—11 Конвенції)?
3. Наскільки широко тлумачить Суд поняття «приватне життя» відповідно 
до ст. 8 Конвенції?
4. Чи можуть держави накладати обмеження на пересування своїх грома
дян і дотримуватися при цьому положень ст. 8 Конвенції?

«Аналіз судової практики: скорочений огляд справ, розглянутих Судом у 2005 ро
ці», с. 37, веб-сайт ЄСПЛ (www.echr.coe.int); Справа «Акат проти Туреччини» (Akat v. Tur
key), [2005] ECHR 45050/98.

Справа «Метін Туран проти Туреччини» (Metin Turan v. Turkey), [2006] ECHR 20868/02,
No. 91.

Справа «Тюм Хабер Сен і Чінар проти Туреччини» (Tum Haber Sen and Cinar v. Tur
key), [2006] ECHR 28602/95, No. 83.

Справа «Демір і Байкара проти Туреччини» (Demir and Baykara v. Turkey), [2006]
ECHR 34503/97, No. 91.

Справа «Демір і Байкара проти Туреччини» (Demir and Baykara v. Turkey), [2006]
ECHR 34503/97, No. 91.
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5. Назвіть види релігійних обмежень, які допускаються відповідно до ст. 9
Конвенції.
6. Чи можуть держави забороняти публікацію інформації або накладати 
стягнення на осіб, які публікують заборонені матеріали? Якщо так, то за яких
обставин?
7. За яких обставин держави можуть заборонити демонстрації або засто
сувати каральні санкції у випадку незаконних зібрань?
8. Як  Суд застосовує Конвенцію у справах, пов’язаних з професійними 
спілками та їхньою діяльністю?

Глава 3
Процедура виконання рішень
Європейського суду
з прав людини
Виконання рішень Суду ґрунтується на згоді Високих Договірних Сторін
виконувати рішення Суду в будь-якій справі, в якій вони є стороною. Проте 
сам Суд може лише наказувати країні-учасниці сплатити «справедливу са
тисфакцію» або грошове відшкодування, тоді як усі інші методи виконання
його рішення є питанням вибору держави-учасниці. До числа цих інших
методів належать вжиття індивідуальних заходів з метою виправлення по
рушення або загальних заходів з метою внесення змін до законодавства чи 
обставин, які спричинили  порушення, з тим, щоб воно  не  повторилося.
Статті 41 та 46 Конвенції встановлюють основу для забезпечення ви
конання рішень ЄСПЛ.
Стаття 41. Справедлива сатисфакція
Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає
лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій
стороні справедливу сатисфакцію.
Відповідно до цього положення Суд найчастіше присуджує компенса
цію у формі конкретно визначених грошових сум, які повинна сплатити 
держава постраждалій особі. Зобов’язання держави сплатити цю суму або 
вжити інших індивідуальних чи загальних заходів на виконання рішення
Суду закріплене в ст. 46:
Стаття 46. Обов’язкова сила судових рішень та їх виконання
1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточне рі
шення Суду в будь-якій справі, в якій вони є сторонами.
Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод із поправками, вне
сеними відповідно до положень Протоколу № 11 (2007).


638

Глава 3. Процедура виконання рішень Європейського суду з прав людини

2. Остаточне рішення Суду надсилається Комітетові міністрів, який
здійснює нагляд за його виконанням.
Таким чином, будь-які виправні заходи повинні відповідати рішенню
Суду.
Велика палата Суду підсумувала зобов’язання держав щодо здійснен
ня цих заходів у своєму рішенні у справі «Скоццарі і Дж’юнта проти Італії»
(Scozzari and Giunta v. Italy): «… зі статті 46 Конвенції випливає зобов’язан
ня Високих Договірних Сторін виконувати остаточні рішення Суду в будьякій справі, в якій вони є сторонами, тимчасом як нагляд за виконанням
здійснює Комітет міністрів. З цього випливає, серед іншого, що рішення,
в якому Суд знайшов порушення, покладає на державу-відповідача пра
вовий обов’язок не просто виплатити відповідним особам суми справедли
вої сатисфакції, а також затвердити під керівництвом Комітету міністрів 
у національній правовій системі загальні та/або, якщо це необхідно, інди
відуальні заходи, спрямовані на усунення порушень, виявлених Судом, і 
на  якомога  повніше відшкодування наслідків  цих порушень. Крім того,
держава-відповідач залишається вільною, із здійсненням при цьому моні
торинґу з боку Комітету міністрів, у виборі засобів, за допомогою яких во
на виконуватиме своє зобов’язання за статтею 46 Конвенції, за умови від
повідності цих засобів висновкам, викладеним у рішенні Суду».
Далі розглядатимуться три різні форми компенсації та заходи, за допо
могою яких Комітет міністрів здійснює нагляд за виконанням державами 
рішень Суду.
Справедлива сатисфакція — грошове відшкодування. У більшості 
справ Суд присуджує грошову компенсацію заявнику, який виграв справу,
за шкоду, заподіяну внаслідок порушення його прав державою. При роз
рахунку сум беруться до уваги конкретні обставини кожної справи. У двох
справах 2008 р. Суд розглядав питання, пов’язані з розрахунком суми від
шкодування збитків, спричинених занадто довгим провадженням, за на
явності великої кількості людей, чиї права було порушено. Суд вказав, що 
рівень страждань, незручності та непевності, з якими зіткнувся кожен із
заявників, впливатиме на суму відшкодування, зазначивши, що суми мо
жуть збільшуватись або зменшуватись залежно від згаданих чинників.
Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод із поправками, вне
сеними відповідно до положень Протоколу № 11 (2007).

[2005] ECHR 41963/98.

Дві корисні публікації: Lambert-Abdelgawad, «Виконання рішень Європейського су
ду з прав людини» («The Execution of Judgments of the European Court of Human Rights»),
збірник матеріалів з прав людини № 19, видання Ради Європи (2002); і «Європейський 
суд з прав людини: виправні заходи та виконання рішень» («European Court of Human
Rights: Remedies and Execution of Judgments»), за редакцією Christou & Raymond, Бри
танський інститут міжнародного і порівняльного права (2005).

Справа  «Арванітакі-Роботі  та інші  проти  Греції» (Arvanitaki-Roboti and Others v.
Greece), [2008], ECHR, [GC] 27278/03; Справа «Какамукас та інші проти Греції» (Kaka
moukas and Others v. Greece), [2008], ECHR 38311/02.
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Таке відшкодування — єдиний вид компенсації, який Суд має право 
наказати державі забезпечити за вчинене нею порушення. Проте це потуж
ний засіб, оскільки рішення Суду виконуються як судові рішення націо
нальних судів, а не іноземних, і не підлягають оскарженню. Суд зазвичай 
рекомендує країні сплатити компенсацію впродовж трьох місяців з моме
нту, коли рішення стає остаточним (за умови, що не подано прохання про 
передачу справи на розгляд Великої палати, відповідно до ст. 43). Справа 
автоматично надсилається до Комітету міністрів Ради Європи, який здійс
нює моніторинг щодо виплати компенсації. Суд зазвичай вказує, в якій 
валюті має бути виплачена компенсація (як правило, це євро), і передба
чає відсотки, які нараховуються у випадку несвоєчасної виплати.
Індивідуальні заходи. Від держав очікується виправлення конкрет
них порушень, виявлених Судом. Це може бути просто відмова від вико
нання національного судового рішення, яке, як встановив Суд, було прий
няте з порушенням, або його скасування. У нещодавній адміністративній 
справі Суд нагадав про свою практику рекомендування державам вжива
ти виправні заходи і закликав Болгарію забезпечити судовий розгляд спра
ви заявника, якого, як визнав Суд, було незаконно позбавлено цього права.
Держава також може вжити такі позитивні заходи, як відновлення пра
цівника на колишній посаді або надання легального проживання. Однак 
ці заходи є доволі рідкісними.
Ще більш проблематичним є відновлення судового провадження в на
ціональному суді після несприятливого для держави рішення ЄСПЛ. Ста
новище ускладнюється вимогою Конвенції про вичерпання національних
засобів правового захисту до того, як заявник матиме право подати заяву
до  ЄСПЛ. Коли в країні-члені судовий  процес  завершено, а  згодом Суд
встановлює факт порушення, правовий статус справи стає невизначеним.
Деякі країни використовують прецедентне право як основу для повторно
го відкриття провадження у справі, в той час, як інші прийняли з цього 
приводу спеціальні закони. У 2000 р. Комітет міністрів ухвалив рекомен
Див. Lambert-Abdelgawad, «Виконання рішень Європейського суду з прав людини»,
с. 13—14.

На веб-сайті Ради Європи (www.coe.int) представлено детальну інформацію щодо 
виконання рішень Суду; зокрема там є розділ «Питання, які часто ставлять» («Frequently 
Asked Questions»), в якому розповідається про багато специфічних моментів, пов’язаних
з отриманням рішення Суду.

Див. Lambert-Abdelgawad, «Виконання рішень Європейського суду з прав людини»,
с. 13—14.

Справа «Янакієв проти Болгарії» (Yanakiev v. Bulgaria), [2006] ECHR 40476/98.

Див. Lambert-Abdelgawad, «Виконання рішень Європейського суду з прав людини»,
с. 19.

Див. Lambert-Abdelgawad, «Виконання рішень Європейського суду з прав людини»,
с. 16. Наприклад, ст. 231 Цивільно-процесуального кодексу Болгарії встановлює, що су
ди Болгарії повторно відкривають провадження у справі, якщо ЄСПЛ встановив, що 
рішення національного суду було прийняте з порушенням.
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дацію із зазначенням стандартів, на які мають орієнтуватися країни при 
зміні своїх правових систем таким чином, щоб вони передбачали можли
вість повторного розгляду відповідних справ.
Комітет міністрів веде  широкий  реєстр індивідуальних заходів, що 
вживаються державами-членами  на виконання рішень  ЄСПЛ. У цьому
реєстрі відображено повний спектр реакцій держав—учасниць Конвенції,
а він доволі різноманітний, враховуючи всі можливі скарги, з якими звер
таються до Суду.
Загальні заходи. Ніщо не ілюструє діапазон юрисдикції Суду настіль
ки повно, ніж загальні заходи, яких вживають держави з метою виконання
рішень Суду. Стимулом до здійснення загальних заходів є попередження
порушень Конвенції в майбутньому, якщо було встановлено, що національ
ний закон або процедура не відповідають її вимогам. Держави вживають 
заходи через судову практику своїх судів або через затвердження або вне
сення змін до правил, законів та конституційних положень, з тим щоб ви
правити мінливі положення закону. Деякі держави здійснили кроки щодо 
перевірки національних законопроектів на відповідність Конвенції та рі
шенням Суду, перш ніж вони будуть прийняті, з тим щоб уникнути проб
лем у майбутньому.
У «пілотному» рішенні 2008 р. проти Албанії (перше рішення проти краї
ни  на  підставі ст. 46) Суд визнав численні  порушення майнового  права 
Албанії як адміністративними органами, так і судами. Суд рішуче закли
кав уряд до вжиття заходів з метою виправлення ситуації та надав певні 
вказівки щодо необхідних кроків.
Виконання. Комітет міністрів відповідальний за забезпечення вжиття
відповідних заходів на виконання рішення Суду. Держави-члени зобов’я
зані інформувати Комітет міністрів про здійснені ними кроки з метою ви
конання рішення. Департамент з виконання рішень Суду також допома
гає Комітетові  міністрів, обговорюючи  з державами-членами кроки, які 
вони, можливо, повинні будуть вжити для повного виконання рішення.
Комітет міністрів використовує гласність  як  засіб, що  має стимулювати 
держави до виконання рішень Суду, видаючи проміжні резолюції, в яких

Рекомендація № R(2000)2 Комітету міністрів державам-членам щодо повторного 
розгляду або повторного відкриття певних справ на національному рівні після вине
сення рішень Судом.

Веб-сайт Ради Європи (www.coe.int), «Виконання рішень, індивідуальні заходи»
(Execution of Judgments, Individual Measures).

Див. Lambert-Abdelgawad, «Виконання рішень Європейського суду з прав людини»,
с. 20—22. Посилання на розділ «Загальні заходи» (General Measures) на веб-сайті Ради 
Європи містить вичерпний перелік кроків, ужитих країнами на виконання рішень.

Див. Lambert-Abdelgawad, «Виконання рішень Європейського суду з прав людини»,
с. 23.

Справа «Дріза проти Албанії» (Driza v. Albania), [2008] ECHR 33771/02.

Веб-сторінка Ради Європи (www.coe.int), «Виконання рішень» (Execution of Judg
ments).
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повідомляється про прогрес країни на шляху до виконання рішення. Ці за
соби неофіційного примусу зазвичай виявляються ефективними для поси
лення діяльності щодо виконання рішень Суду. Хоча теоретично Комітет
міністрів може застосувати ст. 8 Статуту Ради Європи, проте дуже мало
вірогідно, що він будь-коли вдасться до такого кроку.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Як може наднаціональний Суд забезпечувати виконання індивідуаль
них рішень?
2. Назвіть основний засіб правового захисту, що його використовує ЄСПЛ.
3. У чому полягає різниця між індивідуальними та загальними заходами,
передбаченими в рішеннях Суду?
4. Якщо держава відмовляється виконати постановлене проти неї рішен
ня, до яких кроків може вдатися постраждала сторона?


«Будь-який член Ради Європи, який грубо порушив ст. 3, може бути тимчасо
во позбавлений права представництва і Комітет міністрів може запропонувати йому
вийти з Ради Європи згідно зі ст. 7. Якщо такий член Ради Європи не виконує цю реко
мендацію, Комітет міністрів може прийняти рішення про припинення його членства в 
Раді Європи, починаючи з дати, яку може визначити Комітет міністрів».
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Глава 1
Загальні засади
організації діяльності
адміністративних судів
Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здій
снюється виключно судами. Функціонування незалежного та неупередже
ного суду в державі є запорукою ефективного захисту прав та свобод лю
дини і громадянина, юридичних осіб, інтересів суспільства і самої держа
ви. Незалежність та неупередженість суду повинні знаходити прояв як у
процесуальній діяльності суду, так і в організації судової влади, оскільки 
від правильного вирішення організаційних питань залежить належне від
правлення правосуддя. Це визнає і міжнародна спільнота, закріпивши ме
ханізми протидії впливу на суд у низці документів, зокрема в Основних
принципах незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32
та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада—13 грудня 1985,
Рекомендаціях № R(94)12 «Незалежність, дієвість та роль суддів», ухвале
них Комітетом Міністрів Ради Європи на 518-му засіданні заступників мі
ністрів від 13 жовтня 1994 р.
Пунктом 1 Основних принципів незалежності судових органів визна
чено, що незалежність судових органів гарантується державою і закріплю
ється в конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зо
бов’язані шанувати незалежність судових органів і дотримуватися її.
Серед механізмів, покликаних забезпечувати охорону суддівських інте
ресів та підвищити ефективність роботи суддів, визначаються органи суд
дівського самоврядування (п. 9 Основних принципів  незалежності судо
вих органів, Принцип ІV Рекомендацій № R(94)12 «Незалежність, дієвість 
Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 та 
40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада—13 грудня 1985 р.

Рекомендації № R(94)12 «Незалежність, дієвість та роль суддів», ухвалені Комітетом
Міністрів Ради Європи на 518-му засіданні заступників міністрів від 13 жовтня 1994 р.
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та роль суддів» та апарат суду (пункти b, e Принципу ІІІ зазначених Реко
мендацій).
Незалежність суду як  установи в  розрізі його організаційного  забез
печення гарантує Конституція України. Статтею 130 Конституції України 
задекларовано забезпечення фінансування та належних умов для функціо
нування судів і діяльності суддів шляхом окремого визначення у Держав
ному бюджеті України видатків на утримання судів та вирішення внутріш
ньої діяльності судів через органи суддівського самоврядування.
Організаційне забезпечення діяльності судів становлять заходи фінан
сового, матеріально-технічного, наукового, кадрового та інформаційно-тех
нічного характеру. Раніше виконання цих заходів у Конституційному Суді 
України, Верховному Суді України та господарських судах покладалося на 
апарати цих судів, а загальних судів — на Міністерство юстиції України.
У результаті проведення в Україні малої судової реформи в дещо зміне
ному вигляді було збережено змішану систему забезпечення функціонуван
ня судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України, визначив
ши її суб’єктами органи судової гілки влади (апарати Конституційного Су
ду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів для
організаційного забезпечення відповідних судів) та виконавчої гілки вла
ди (Державна судова адміністрація України — для забезпечення діяльності 
судів загальної юрисдикції, кваліфікаційних комісій судів усіх рівнів, орга
нів суддівського самоврядування).
Закон України «Про судоустрій України» визначив засоби, за допомо
гою яких забезпечуються конституційні гарантії самостійності судів, серед
яких особливий  порядок  фінансування та організаційного  забезпечення
діяльності судів та функціонування органів суддівського самоврядування.
Водночас цей Закон розширив коло суб’єктів організаційного забезпе
чення діяльності судів — представників судової гілки влади і відніс до них
керівництво суду, президію апеляційного суду, апарат суду.
При цьому слід зазначити, що на законодавчому рівні недостатньо чітко 
визначено повноваження органів, діяльність яких покликана забезпечити 
умови для функціонування судів. Тому вони конкретизовані в підзаконних
актах: Положенні  про  Державну судову адміністрацію України, затвер
дженому Указом Президента України від 3 березня 2003 р. № 182/2003,
положеннях про раду суддів, апарат відповідного суду, регламенті президії
апеляційного (вищого спеціалізованого) суду, посадових інструкціях тощо 
задля урівноваження засобів впливу органів судової та виконавчої гілок 
влади і забезпечення незалежності та самостійності судів.
Особливого значення фінансові, матеріальні та організаційні аспекти 
забезпечення незалежності судів набули в  процесі створення судів адмі
Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. № 3018-ІІІ.
Указ Президента України «Про Положення про Державну судову адміністрацію
України» від 3 березня 2003 р. № 182/2003.
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ністративної юстиції, покликаних захищати права та інтереси учасників 
публічно-правових відносин.
З набранням чинності Кодексом адміністративного судочинства Украї
ни завершилось формування національної системи адміністративної юсти
ції. Відповідно  до  зазначеного  Кодексу систему адміністративних судів 
України складають місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди та 
окружні адміністративні суди), апеляційні адміністративні суди, Вищий 
адміністративний суд України та Судова палата в адміністративних спра
вах Верховного Суду України.
Однією із новел вітчизняного судоустрою є створення дворівневої си
стеми місцевих адміністративних судів. Повноваження щодо вирішення
адміністративних справ у першій інстанції розподілені між місцевими за
гальними судами (районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди),
що при розгляді адміністративних справ діють як місцеві адміністративні 
суди, й окружними судами. Указом Президента України  «Про  утворення
місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі 
та кількісного складу суддів» від 16 листопада 2004 р. № 1417/2004 утво
рено 27 окружних адміністративних судів та 7 апеляційних адміністратив
них судів (до внесення змін відповідно до Указу Президента від 16 жовтня
2008 р. № 941/2008).
На реалізацію положень Закону України «Про судоустрій України» Пре
зидент України 1 жовтня 2002 р. видав Указ «Про Апеляційний суд Украї
ни, Касаційний суд України  та  Вищий адміністративний суд України»
№ 889/2002, яким було створено Вищий адміністративний суд України.
Іншим Указом Президента України «Про кількість суддів Апеляційного су
ду України, Касаційного суду України та Вищого адміністративного суду
України» від 7 листопада 2002 р. № 995/2002 (із змінами та доповненнями,
внесеними Указом Президента України від 16 травня 2007 р. № 417/2007)
визначено, що кількість суддів  Вищого адміністративного суду України 
становить 97 одиниць. Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про утворення у Верховному Суді України Судової палати в адмі
ністративних справах» від 23 вересня 2005 р. № 9 затверджено чисель
ний склад палати у кількості 7 суддів.
У березні 2009 р. завершено остаточне формування системи адміністра
тивних судів, тобто розгляд адміністративних справ повноцінно здійсню
ватимуть всі адміністративні суди України.

Указ Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних адміністратив
них судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів» від 16 листопада 2004 р.
№ 1417/2004.

Указ Президента України «Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України 
та Вищий адміністративний суд України» від 1 жовтня 2002 р. № 889/2002.

Указ Президента України «Про кількість суддів Апеляційного суду України, Каса
ційного суду України та Вищого адміністративного суду України» від 7 листопада 2002 р.
№ 995/2002.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про утворення у Верховному Суді 
України Судової палати в адміністративних справах» від 23 вересня 2005 р. № 9.
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За словами Голови Вищого адміністративного суду України Олександра 
Пасенюка, цю подію без перебільшення можна назвати знаковою як для
представників адміністративної юстиції, судової влади, законодавців та дер
жавотворців, так і для кожного громадянина нашої країни, чиї права та 
свободи покликані захищати адмінсуди. «Система адміністративних судів 
формувалася в складних політичних та економічних умовах, за постійно
го протистояння з противниками ідеї створення адмінсудів, недостатньо
го фінансування, але незважаючи на це протягом порівняно невеликого 
проміжку часу нам вдалося побудувати окрему складову судової гілки вла
ди — систему адміністративного судочинства», — зауважив О. Пасенюк на 
урочистому відкритті  Чернівецького окружного адміністративного суду.
Діяльність адміністративних судів, швидкість  та ефективність  здій
снення правосуддя залежать, зокрема від належної організації їх роботи,
яка набирає особливої ваги в період становлення судів, оскільки від цього 
залежить авторитет як окремих адміністративних судів, так і системи в 
цілому.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. Хто є суб’єктом здійснення правосуддя в Україні?
2. В яких нормативно-правових актах закріплено механізм протидії впли
ву на суд?
3. Чим гарантується незалежність суду?
4. Якою є в Україні система адміністративних судів?

Глава 2
Суб’єкти
організації діяльності судів
та їх повноваження
Розглянемо організацію діяльності адміністративних судів, виходячи 
із суб’єктного складу її учасників.
Відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій України» голова 
адміністративного суду та його  заступники  наділені  значними  повнова
женнями, які можна, на нашу думку, розділити на дві групи. До першої
пропонуємо віднести повноваження, пов’язані зі здійсненням правосуддя,
встановлені  Кодексом адміністративного судочинства  України, до  дру
гої — управлінські функції, визначені законами України «Про судоустрій 
України», «Про статус суддів», «Про державну службу».



Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. № 2862-XII.
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XI.
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Відповідно до статей 24, 28 Закону України «Про судоустрій України»
голова місцевого адміністративного суду, його заступники та голова апеля
ційного адміністративного суду, наділені наступними повноваженнями:
— здійснення організаційного керівництва діяльністю суду;
— визначення обсягу обов’язків заступника (заступників) голови суду;
— на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суд
дею безстроково або припинення повноважень судді видання відповідно
го наказу;
— прийняття на роботу і звільнення працівників апарату суду, присво
єння їм рангів державного службовця у встановленому законом порядку, за
стосування щодо них заохочення та накладення дисциплінарних стягнень;
— організація ведення судової статистики;
— організація роботи щодо підвищення кваліфікації працівників апа
рату суду;
— представництво суду у зносинах з іншими органами державної вла
ди, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями.
Окрім того, голова апеляційного адміністративного суду організовує
роботу президії суду, вносить на її розгляд питання і головує на засіданнях
президії; організовує аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення
судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, су
дові рішення в яких набрали законної сили; подає в установленому поряд
ку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організа
ційного  забезпечення його  діяльності; вносить  пропозиції Голові  Вищого 
адміністративного суду України щодо кандидатур для призначення на по
сади голів місцевих судів та їх заступників.
Повноваження заступників голови апеляційного адміністративного су
ду визначені ст. 29 Закону України «Про судоустрій України», відповідно 
до  якої перший  заступник  голови апеляційного суду згідно  з розподілом
обов’язків здійснює організаційне керівництво роботою структурних під
розділів суду та виконує інші обов’язки, визначені головою суду. Заступни
ки голови апеляційного суду водночас є головами судових палат, які орга
нізовують роботу відповідних судових палат; формують колегії суддів для
розгляду справ, головують у судових засіданнях або призначають для цього 
суддів; організовують ведення судової статистики, аналіз та узагальнення
судової практики у справах, віднесених до компетенції палат; мають право 
витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали 
законної сили; інформують президію суду про діяльність судової палати.
До  повноважень  голови вищого спеціалізованого суду відповідно  до 
ст. 41 Закону України «Про судоустрій України» також належить: погоджен
ня подання щодо утворення та ліквідації відповідних місцевих та апеля
ційних спеціалізованих судів; внесення подання про призначення та об
рання безстроково суддів відповідних місцевих і апеляційних спеціалізо
ваних судів, вищого спеціалізованого суду, а  також  про  звільнення їх з
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посад; внесення подання про призначення суддів на адміністративні по
сади тощо.
Перший заступник і заступники голови вищого спеціалізованого суду,
зокрема, здійснюють керівництво структурних підрозділів суду відповідно 
до встановленого розподілу обов’язків та виконують інші обов’язки, вста
новлені головою суду, можуть головувати у судових засіданнях відповід
них колегій суддів, інформують  президію вищого спеціалізованого суду
про діяльність судової палати, надають методичну допомогу спеціалізова
ним судам з метою правильного застосування законодавства.
Перелік повноважень голови суду та його заступників, визначений За
коном України «Про судоустрій України», не є вичерпним, оскільки вони 
здійснюють інші повноваження, передбачені законом, зокрема законодав
ством про державну службу та статус суддів. Це організаційні заходи для
забезпечення виконання вимог законодавства стосовно прийняття прися
ги суддями, вперше призначеними на посаду; внесення подання до голо
ви апеляційного суду стосовно кваліфікаційних класів суддів, підготовка 
матеріалів на суддів, термін першого призначення яких спливає; поперед
нє з’ясування та підготовка пропозицій щодо кандидатур на посади заступ
ників голови суду; робота зі здійснення в суді спеціалізації судочинства;
створення належних умов для участі суддів у роботі органів суддівського 
самоврядування і організаційне забезпечення проведення щоквартальних
зборів суддів, а також вжиття дієвих заходів для виконання рішень загаль
них зборів; організація роботи кадрової конкурсної комісії з відбору на ва
кантні посади найпідготовленіших фахівців; організація роботи атестацій
ної комісії для проведення атестації роботи  працівників апарату; поліп
шення структури апарату суду шляхом розроблення штатних розкладів та 
внесення відповідних пропозицій щодо оптимальної чисельності працівни
ків, яка б сприяла ефективній роботі суду, тощо.
Зазначені заходи здійснюються головою безпосередньо або в порядку
розподілу повноважень між заступниками голови та керівником апарату
суду.
Таким чином, управлінські функції голови суду — це функції, спрямо
вані на організаційне забезпечення здійснення правосуддя, з урахуванням
принципу незалежності суддів, та інших завдань суду.
Повноваження та  функції голови суду конкретизуються у його  поса
довій інструкції, яка має розроблятися з урахуванням конкретних умов у
кожному суді, наявності чи відсутності  у штатному розписі суду посади 
керівника апарату суду, заступників голови суду, кількості суддів і місти
ти функції голови суду — ті, що визначені законодавчо, і ті, які склалися
на практиці. До них належать:
— функції організаційного керівництва судом (затвердження номен
клатури нарядів, графіку прийому громадян; планування роботи; розподіл
обов’язків між заступниками голови, справ між суддями; проведення опе
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ративних нарад, у тому числі за результатами проведення аналізів «якості»
судових рішень, обговорення судової практики, зокрема на прикладі рішень 
вищих судових інстанцій; сприяння регулярному проведенню загальних
зборів суддів і створення умов для реального суддівського самоврядування);
— функції, пов’язані з вирішенням кадрових питань (підбір кандида
тур для зарахування до резерву на заміщення посад суддів, працівників 
апарату; представлення суддів до присвоєння чергових кваліфікаційних
класів, присвоєння чергових рангів державним службовцям; внесення від
повідних подань; реалізація в колективі системи заохочень за сумлінну пра
цю; дисциплінарна практика);
— контрольні функції (контроль за дотриманням процесуальних стро
ків, забезпечення своєчасного  звернення до виконання судових рішень;
контроль за виконанням рекомендацій вищестоящих судових органів, рі
шень органів суддівського самоврядування).
Свої управлінські функції голова суду реалізує шляхом організації та про
ведення планових і тематичних оперативних нарад з суддями, працівника
ми апарату суду; організації перевірок дотримання працівниками суду пра
вил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни;
розроблення та застосування системи заходів для усунення недоліків у ро
боті; заслуховування на оперативних нарадах звітів керівників структур
них підрозділів; сприяння здійсненню суддівського самоврядування.
Водночас необхідно забезпечити незалежність суддів при розгляді кон
кретних судових справ. У п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду Украї
ни «Про незалежність судової влади» від 13 червня 2007 р. № 8 вказано 
на неприпустимість непроцесуального впливу на суддю з боку інших суд
дів, у тому числі тих, що обіймають адміністративні посади в судах.
Питання організації діяльності суду також належать до повноважень 
президії апеляційного адміністративного суду та вищого спеціалізованого 
суду, до складу яких входять голова суду, його заступники, а також судді 
відповідного суду. Кількісний склад президії апеляційного адміністратив
ного суду визначається рішенням загальних зборів суддів цього суду, пре
зидії вищого спеціалізованого суду — Пленумом вищого спеціалізованого 
суду. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цьо
го суду шляхом таємного голосування.
Президія суду розглядає питання організації діяльності суду, судових
палат та апарату суду; за поданням голови апеляційного суду затверджує
персональний склад судових палат, визначає кількість  заступників  голів 
судових палат; заслуховує інформацію голів судових палат щодо діяльнос
ті судових палат; розглядає матеріали узагальнення судової практики та 
аналізу судової статистики, приймає відповідні  рекомендації; розглядає
питання організаційного забезпечення діяльності суду та виробляє пропо
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про незалежність судової влади» від
13 червня 2007 р. № 8.
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зиції щодо його поліпшення; розглядає питання роботи з кадрами суддів і 
працівників апарату суду та підвищення їх кваліфікації; заслуховує інфор
мацію голів судів нижчого рівня щодо організації діяльності цих судів; надає
методичну допомогу судам нижчого рівня з метою забезпечення правильно
го застосування ними законодавства; забезпечує виконання рішень зборів 
суддів відповідного суду; здійснює інші передбачені законом повноваження.
Засідання президії апеляційного суду проводяться не рідше одного ра
зу на місяць (вищого спеціалізованого суду — не рідше одного разу на два 
місяці) і є повноважним, якщо на ньому присутні не менше двох третин
її складу. Постанови президії приймаються відкритим або таємним голосу
ванням більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні, і підпису
ються головою суду чи його заступником, який головував на засіданні.
Значну роль у організаційному забезпеченні судової діяльності відіграє
керівник апарату суду, який очолює апарат суду, підпорядковується голо
ві суду та координує свою діяльність з відповідним територіальним управ
лінням державної судової адміністрації. Наявність компетентного керівни
ка апарату дозволяє розвантажити голову суду, його заступників стосовно 
роботи з апаратом суду та з господарських питань і більше уваги приділя
ти питанням здійснення правосуддя та менеджменту щодо суддів.
Функції, які здійснює керівник апарату суду, можна поділити на ті, які 
він виконує за погодженням або дорученням голови суду, та безпосеред
ньо. До останніх можна віднести:
— організаційне забезпечення здійснення судочинства (забезпечення
організації діловодства, порядку роботи з процесуальними та іншими до
кументами, забезпечення функціонування локальної комп’ютерної мережі,
організація роботи судових розпорядників, оперативного ведення інфор
маційно-довідкових стендів);
— функції, не пов’язані із забезпеченням здійснення судочинства (об
лік і контроль за виконанням судових доручень, що надійшли з судів ін
ших міст та країн; контроль  за  дотриманням строків, встановлених для
виконання актів законодавства; контроль за своєчасним складанням ста
тистичної звітності; контроль за веденням документів первинного обліку,
обліку і реєстрації звернень громадян і юридичних осіб та строки їх роз
гляду; організація роботи з обліку і збереження судових справ та канцеляр
ського приладдя; контроль за своєчасною відправкою справ зі скаргами,
поданнями до вищого судового органу);
— вирішення кадрових питань (облік та моніторинг кадрового резерву
на зайняття вакантних посад працівників апарату, здійснення заходів під
вищення професійного рівня, проведення атестацій державних службов
ців, контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку,
організація ведення кадрового діловодства);
— господарська діяльність (забезпечення виконання господарських дого
ворів, аналіз та контроль стану матеріально-технічного забезпечення апара
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ту суду, організація нагляду за експлуатацією та утриманням у належному
стані будинку та інженерних систем, забезпечення розробки та виконання
річних та перспективних планів ремонту приміщення суду; проведення ро
біт з благоустрою та озеленення внутрішньої території, здійснення розробки 
та подання на затвердження начальнику територіального управління дер
жавної судової адміністрації за погодженням голови суду проекту коштори
су адміністративно-господарських витрат, сприяння забезпеченню фінан
сування суду та організація діяльності головного бухгалтера, участь у кон
тролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат).
Відповідно до ст. 130 Закону України «Про судоустрій України» органі
заційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат.
В апараті можуть створюватися управління, відділи, сектори та інші 
структурні підрозділи, які здійснюють свої повноваження на підставі по
ложень, що затверджуються головою суду.
До складу апарату входять начальники управлінь та відділів, завідува
чі секторів, помічники суддів, наукові консультанти, консультанти, секре
тарі суду, судові розпорядники та інші працівники.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про збіль
шення граничної чисельності  працівників апарату Вищого адміністра
тивного суду України» від 8 жовтня 2008 р. № 1300‑р гранична чисель
ність працівників апарату Вищого адміністративного суду України складає
399 одиниць. Відповідно до штатного розпису в суді утворено 7 управлінь,
9 відділів, у тому числі 5 відділів забезпечення діяльності судових палат та 
3 сектори.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження гра
ничної чисельності працівників апарату місцевих адміністративних судів 
та апеляційних адміністративних судів» від 26 вересня 2007 р. № 795‑р
збільшено граничну чисельність працівників апарату місцевих адміністра
тивних судів  до  775 одиниць, апеляційних адміністративних судів  — до 
1268 одиниць.
Відповідно до зазначеного розпорядження Державною судовою адмі
ністрацією України видано наказ «Про затвердження розподілу граничної
чисельності працівників апарату місцевих адміністративних судів та апе
ляційних адміністративних судів» від 24 жовтня 2007 р. за № 674/к, яким
визначено граничну чисельність працівників апарату на кожен суд.
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про збільшення граничної чисельнос
ті працівників апарату Вищого адміністративного суду України» від 8 жовтня 2008 р.
№ 1300-р.

Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження розподілу гра
ничної чисельності працівників апарату місцевих адміністративних судів та апеляцій
них адміністративних судів» від 22.11.2005 р. за № 117.
Або Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження розподілу гра
ничної чисельності працівників апарату місцевих адміністративних судів та апеляцій
них адміністративних судів» від 21.07.2005 р. № 278-р.
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Рекомендаціями до наказу Державної судової адміністрації України від
22 листопада 2005 р. № 117 щодо визначення чисельності певних категорій 
працівників апарату при формуванні штатних розписів місцевих та апеля
ційних адміністративних судів, передбачених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 21 серпня 2005 р. № 278‑р до штатного розпису апа
рату місцевого адміністративного суду рекомендовано включити  посади 
керівника апарату, головного бухгалтера, помічника голови суду, консуль
танта з кадрової роботи, консультанта із судової статистики, старшого сек
ретаря суду, секретаря суду (при  штатній чисельності суддів  до  5 оди
ниць — 1 посада; від 6 до 9 одиниць — 2 посади; від 10 до 14 одиниць —
3 посади; від 15 до 19 одиниць — 4 посади; більше 20 одиниць — 5 посад).
До штатного розпису апарату апеляційного адміністративного суду ре
комендується включити посади керівника апарату, головного бухгалтера,
радника  голови суду, помічника  голови суду, завідуючого  приймальнею,
старшого консультанта (наукового консультанта відповідно до п. 6 ст. 130
Закону України «Про судоустрій України»), консультанта з кадрової робо
ти, секретаря судової палати, старшого секретаря суду, секретаря суду (за 
кількістю судових палат 2 одиниці — по 1 на судову палату), старшого сек
ретаря суду, секретаря суду (2 одиниці, з яких 1 — з опрацювання вхідної
кореспонденції, 1 — з опрацювання вихідної кореспонденції).
Відповідно до статей 62, 64 КАС України секретар судового засідання
є учасником судового процесу. Оскільки зазначеним Кодексом встановле
но, що розгляд справ у суді першої інстанції, крім випадків, установлених
цим Кодексом, здійснюється суддею одноособово, цю посаду рекомендова
но вводити до штатного розпису місцевого адміністративного суду відпо
відно  до кількості суддів  цього суду, у тому числі  з урахуванням посади 
голови суду; апеляційного адміністративного суду — не менше 1 секрета
ря судового засідання на 1 колегію суддів.
Статтею 64 Кодексу адміністративного судочинства України визначе
но, що до участі у в адміністративному процесі головуючим може залуча
тися судовий розпорядник. Під час складення штатних розписів місцевих
та апеляційних адміністративних судів  Державною судовою адміністра
цією України запропоновано визначити співвідношення 1 судовий розпо
рядник до 3 суддів, а в подальшому необхідну кількість судових розпоряд
ників визначати відповідно  до кількості  залів судового  засідання у суді.
Виходячи з вимог ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства Укра
їни стосовно забезпечення судового розгляду справи повним фіксуванням
судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу,
штатним розписом може бути передбачено посаду оператора електроннообчислювальних машин.
Враховуючи потреби суду, до штатних розписів адміністративних су
дів у межах затвердженої граничної чисельності працівників апарату від
повідного суду можуть бути введені посади діловода, експедитора, завіду
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вача господарством, робітника з комплексного обслуговування й ремонту
будинків та прибиральниці.
Відповідно  до ч. 2 ст. 130 Закону України  «Про судоустрій  України»
службовці, які працюють в апараті суду, є державними службовцями. Во
ни здійснюють свою діяльність на підставі Закону України «Про державну
службу», посадових інструкцій, затверджених головою суду.
Належна організація роботи адміністративних судів передбачає її пла
нування з урахуванням структури суду та взаємозв’язків між структурни
ми підрозділами.
З метою забезпечення якісного і своєчасного планування роботи Вищо
го адміністративного суду України та його структурних підрозділів поста
новою президії Вищого адміністративного суду України від 28 лютого 
2007 р. № 7 затверджено Положення про планування роботи Вищого адмі
ністративного суду України. Зазначене Положення може бути враховане 
при плануванні роботи адміністративних судів першої та апеляційної ін
станцій.
Планування роботи адміністративних судів має здійснюватися систе
матично, а розроблені плани безперервно змінювати один одного. План ро
боти адміністративного суду має бути складений до початку того періоду,
на який він розрахований.
План роботи адміністративного суду повинен містити:
— заходи організаційно-управлінського напряму (підбивання підсум
ків роботи за попередній період, участь у нарадах, конференціях, інших
заходах, взаємодія з територіальними  управліннями  державної судової
адміністрації, радою суддів, господарська діяльність суду);
— заходи щодо організації здійснення правосуддя в адміністративних
справах (аналіз додержання суддями норм матеріального та процесуаль
ного права під час розгляду адміністративних справ, розгляд узагальнень 
судової практики, аналіз причин скасування рішень суду судами вищого 
рівня);
— заходи, спрямовані на підвищення професійної майстерності суддів 
та працівників апарату.
Для забезпечення виконання запланованих заходів потрібно ретельно 
продумати строки їх виконання, враховуючи, що пункти плану, які перед
бачається виконати, були послідовними і між строками виконання захо
дів, які доповнюють чи продовжують один одного, був певний проміжок 
часу, з огляду на те, щоб невиконання попереднього заходу не ставило під
загрозу невиконання наступного пункту плану.
При цьому чіткий розподіл обсягу роботи, визначення конкретних ви
конавців та строків робіт, контролю за виконанням заходів стане запору
кою оперативної та надійної роботи суду.
Постанова президії Вищого адміністративного суду України «Про Положення про 
планування роботи Вищого адміністративного суду України» від 28 лютого 2007 р. № 7.
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Важливе значення для ефективної роботи суду має чітка та правильна 
організація роботи з документами, що надходять до суду.
Наразі питання організації діловодства в адміністративних судах вре
гульоване Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, затвер
дженою наказом Державної судової адміністрації України від 27 черв
ня 2006 р. № 68 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 лип
ня 2006 р. за № 860/12734, Інструкцією з діловодства в апеляційних та 
місцевих адміністративних судах, затвердженою наказом Державної судо
вої адміністрації України від 15 грудня 2008 р. № 134 та зареєстрованою
в Міністерстві юстиції України 23 січня 2009 р. за № 68/16084, Інструк
цією з діловодства  у Вищому адміністративному суді  України, затвер
дженою наказом Вищого адміністративного суду України від 26 червня
2008 р. № 3.
Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді встановлює за
гальні правила ведення судового діловодства в районних, районних у міс
тах, міських, міськрайонних судах, яким відповідно до КАС України під
судна частина адміністративних справ і регламентує порядок роботи з до
кументами з моменту їх надходження чи створення в суді до відправлення
або передавання в архів, звернення до виконання судових рішень.
Інструкція з діловодства в апеляційних і  місцевих адміністративних
судах встановлює загальні правила ведення судового діловодства в окруж
них та апеляційних адміністративних судах. Вважаємо, що назва остан
нього акта  не відповідає його  змісту, з огляду на  дворівневу структуру
адміністративних судів першої інстанції.
Ця Інструкція регламентує порядок роботи з процесуальними та інши
ми  документами, порядок особистого  прийому громадян, реєстрацію та 
облік  їх звернень, порядок  підготовки  розпорядчих документів, облік  та 
зберігання печаток, штампів та  бланків, складання номенклатури справ 
суду тощо.
З метою створення оптимальних умов для реалізації громадянами своїх
законних прав та інтересів зазначеною Інструкцією встановлено порядок 
прийому громадян.
Викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви 
(клопотання) та скарги  громадян, що  не  підлягають  розгляду відповідно 
до адміністративного судочинства і розглядаються в порядку, визначено
му Законом України  «Про  звернення громадян», реєструються в журналі 
вхідної кореспонденції, після чого діловодство за зверненнями громадян
у суді ведеться згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями грома

Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Інструкції з
діловодства в місцевому загальному суді» від 27 червня 2006 р. № 68.

Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Інструкції з
діловодства в апеляційних та місцевих адміністративних судах» від 05.12.2006 р. № 155.

Наказ Вищого адміністративного суду України «Про затвердження Інструкції з
діловодства у Вищому адміністративному суді України» від 26 червня 2008 р. № 3.
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дян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабі
нету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.
Правила заповнення звітів про розгляд апеляційними та місцевими за
гальними судами судових справ і матеріалів, порядок їх складання і подан
ня визначені Інструкцією щодо заповнення і подання форм звітності про 
розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових
справ і матеріалів, затвердженою наказом Державної судової адміністра
ції України від 5 червня 2006 р. № 55 та зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 20 червня 2006 р. за № 724/12598 (зі змінами, затвер
дженими наказом Державної судової адміністрації України від 20 лютого 
2008 р. № 15 «Про внесення змін і доповнень до наказу Державної судової
адміністрації України від 5 червня 2006 р. № 55», зареєстрованим у Міні
стерстві юстиції України 28 березня 2008 р. за № 263/14954).
Зазначеним наказом затверджено форми звітів № 2‑А «Звіт судів пер
шої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства»
(далі — звіт за формою 2-А) та № 22‑А «Звіт апеляційної інстанції про роз
гляд апеляційних скарг у адміністративних справах» (далі — звіт за фор
мою 22-А).
Первинні  звіти  за  формою 2-А про  розгляд адміністративних справ 
складаються на підставі документів первинного обліку адміністративних
справ, позовних заяв, документів первинного обліку справ щодо розгляду
питань у порядку виконання судових рішень у адміністративних справах,
документів  первинного обліку заяв  про  перегляд постанов, ухвал суду в 
адміністративних справах за нововиявленими обставинами.
Звіт за формою 2-А складається з шести розділів та довідки до звіту.
Розділ 1 «Провадження позовних заяв» містить дані про рух позовних
заяв, що надійшли до суду для розгляду в порядку адміністративного судо
чинства. Дані зі справ, що надійшли до суду після скасування судового рі
шення з направленням їх на новий судовий розгляд, після роз’єднання по
зовів, після поновлення провадження у справі  у разі  невиконання умов 
примирення однієї зі сторін, а також за підсудністю з інших судів, у цьому
розділі не обліковуються. У разі об’єднання кількох позовних заяв у одну
в звіті результати їх розгляду відображаються один раз.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства 
за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
власності, в засобах масової інформації» від 14 квітня 1997 р. № 348.

Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Правил запов
нення звітів про розгляд апеляційними та місцевими загальними судами судових справ 
і матеріалів, порядок їх складання і подання, визначених Інструкцією щодо заповнення
і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських)
судами судових справ і матеріалів» від 5 червня 2006 р. № 55.
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Розділ 2 «Розгляд справ» містить дані про результати розгляду судами 
справ адміністративної юрисдикції. У сумі ці дані відображають загальну
кількість усіх справ із закінченим провадженням за звітний період та їх
залишок.
У Розділі 3 «Причини та строки відкладення розгляду справ» зазнача
ється загальна кількість справ, у яких провадження не закінчене на кі
нець звітного періоду і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладе
ний. Також у даному розділі відображаються причини відкладення розгля
ду справ.
Розділ 4 «Результати розгляду заяв про перегляд судових рішень за но
вовиявленими обставинами» відображає інформацію щодо розгляду заяв 
про перегляд постанов, ухвал суду в адміністративних справах у зв’язку з
нововиявленими обставинами.
Розділ 5 «Розгляд клопотань, подань, заяв у порядку виконання судо
вих рішень» містить дані про результати розгляду клопотань, заяв, подань.
У Розділі 6 «Відомості про судовий збір» відображається сума судового 
збору, що сплачена добровільно в звітному періоді, загальна сума судово
го збору, що за судовими рішеннями підлягає поверненню, сума судового 
збору, що присуджена до стягнення у звітному періоді, та сума судового 
збору, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати.
Довідка до звіту містить дані щодо кількості постановлених ухвал про 
застосування заходів процесуального примусу, зокрема про застосування
заходу процесуального примусу у вигляді попередження, у вигляді вида
лення із залу судового засідання, у вигляді тимчасового вилучення доказів 
для дослідження судом та у вигляді приводу свідка, експерта, спеціаліста,
кількості судових рішень, згідно з якими суд зобов’язав суб’єкта владних
повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт
про виконання судового рішення (ст. 267 КАС); кількості окремих ухвал,
постановлених судом протягом звітного періоду, у тому числі про вжиття
заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону,
про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення,
дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними, за наслідками роз
гляду звіту про виконання судового рішення суб’єктом владних повнова
жень або у разі його ненадходження. Також у даному розділі відобража
ються дані про кількість винесених ухвал про вжиття заходів забезпечен
ня адміністративного  позову, про скасування заходів адміністративного 
позову, про заміну одного способу забезпечення адміністративного позо
ву іншим; кількість повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами,
кількість справ, розглянутих у порядку письмового провадження, а також 
із фіксуванням судового  процесу технічними  засобами, кількість судів,
про роботу яких складено звіт та кількість суддів, про роботу яких складе
но звіт за півріччя, визначається згідно зі штатним розписом станом на 
1 травня, за рік — на 1 листопада.
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Зазначеним наказом передбачено, що голови окружних адміністратив
них судів мають подавати Державній судовій адміністрації України звіт
ність за формою 2-А з відповідною інформацією на 15-й день після звітно
го періоду, копію — територіальному управлінню державної судової адмі
ністрації та Вищому адміністративному суду України.
Звіт за формою 22-А складається з п’яти розділів та довідки до Розді
лу 1 та до Розділу 2.
Первинні  звіти  за  формою 22-А складаються на  підставі  документів 
первинного обліку на адміністративні апеляційні справи, що заповнюють
ся на кожну адміністративну справу за апеляційною скаргою, що надхо
дить до апеляційного суду.
Розділ 1 «Провадження у справах щодо  перегляду судових рішень  за 
апеляційними скаргами» містить дані про всі справи, що у звітному періоді 
надійшли до апеляційного суду за апеляційними скаргами, та залишок не
розглянутих справ з попереднього звітного періоду.
Довідка до Розділу 1 містить інформацію щодо:
— кількості справ, у яких в апеляційній інстанції судовий процес фік
сувався технічними засобам;
— кількості судів, які  мали в  звітному періоді скасовані  постанови,
ухвали;
— кількості окремих ухвал, постановлених апеляційним судом;
— кількості повідомлень про вжиття заходів за окремими ухвалами;
— кількості справ, розглянутих у порядку письмового провадження.
У Розділі  2 «Результати  перегляду постанов суду першої інстанції за 
апеляційними скаргами» відображаються результати  розгляду справ  за 
апеляційними скаргами щодо постанов, постановлених судами першої ін
станції.
Довідка до Розділу 2 містить інформацію щодо кількості постанов, ска
сованих з направленням справи на новий розгляд, якщо справу було роз
глянуто за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, належ
ним чином не повідомлених про час і місце судового засідання.
Розділ 3 «Результати  перегляду ухвал суду першої інстанції за апеля
ційними скаргами» містить дані щодо кількості справ, у яких переглянуто 
ухвали, постановлені судами першої інстанції.
Розділ 4 «Результати розгляду заяв про перегляд судового рішення за 
нововиявленими обставинами» відображає інформацію щодо розгляду заяв 
про перегляд постанов, ухвал суду в адміністративних справах у зв’язку з
нововиявленими обставинами.
Розділ 5 «Відомості про судовий збір» містить відомості про судові ви
трати щодо розгляду справ за апеляційними скаргами.
Голови апеляційних адміністративних судів мають подавати Держав
ній судовій адміністрації України звітність за формою 22-А з відповідною
інформацією на 15-й день після звітного періоду та копію — територіаль
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ним управлінням державної судової адміністрації, які розташовані на те
риторії, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністратив
ного суду, та Вищому адміністративному суду України.
Складання статистичної звітності Вищого адміністративного суду Украї
ни врегульовано наказом Вищого адміністративного суду України «Про за
твердження форм статистичної звітності Вищого адміністративного суду
України та Інструкції щодо їх заповнення» від 4 липня 2006 р. № 38/0 (зі 
змінами, внесеними наказом Вищого адміністративного суду України від
26 червня 2008 р. № 2).
Статистична звітність Вищого адміністративного суду України склада
ється зі статистичних звітів за формами:
— 1 «Звіт щодо розгляду позовних заяв Вищим адміністративним су
дом України»;
— 2-В «Звіт про апеляційний перегляд судових рішень Вищим адміні
стративним судом України в адміністративних справах, пов’язаних з ви
борами народних депутатів України»;
— 3 «Звіт щодо касаційного перегляду судових рішень у адміністратив
них справах».
Статистичні звіти складаються накопичувальним підсумком даних за пе
ріоди, встановлені для відповідної форми статистичних звітів, до 15-го чис
ла місяця, наступного за звітним періодом, на підставі відповідних обліко
во-статистичних карток, інших документів первинного обліку, які містять 
статистичні дані.
Статистичні звіти складаються у двох примірниках, які підписуються
безпосереднім виконавцем звіту та Головою суду, перший примірник — за
лишається в суді  та  зберігається в спеціальній справі  за  номенклатурою
справ, другий — направляється до Верховного Суду України з супровід
ним листом.
Законом України  «Про судоустрій  України» на адміністративні суди 
апеляційної та касаційної інстанції покладено обов’язок проводити узагаль
нення судової практики.
Однак, на нашу думку, незважаючи на визначене коло суб’єктів здійс
нення узагальнення практики  застосування судами  законодавства, міс
цеві адміністративні суди також повинні брати активну участь у цих про
цесах.
Метою узагальнення судової практики є забезпечення однакового за
стосування чинного законодавства при здійсненні судочинства.
Узагальнення судової практики може здійснюватися за темами, перед
баченими планами робіт, та позаплановими — за дорученням керівництва 
суду з урахуванням актуальності та гостроти проблеми.

Наказ Вищого адміністративного суду України «Про затвердження форм статис
тичної звітності Вищого адміністративного суду України та Інструкції щодо їх запов
нення» від 4 липня 2006 р. № 38/0.
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Аналіз судової практики  як  довготривалий  процес  проходить кілька 
стадій:
— визначення теми узагальнення судової практики;
— планування роботи з проведення конкретного узагальнення судової
практики за обраною темою;
— складання доручень для проведення узагальнення судової практики 
судами нижчих рівнів;
— дослідження та фіксація зібраного матеріалу;
— систематизація матеріалу та формулювання загального висновку;
— складання аналітичної довідки.
Результати узагальнення судової практики використовуються для обго
ворення на нарадах суддів та працівників апарату, на семінарах, для на
дання методичної допомоги, підготовки пропозицій до постанов Пленуму
Верховного Суду України, Пленуму та президії Вищого адміністративного 
суду України із розгляду категорій окремих справ тощо.
Авторитет суду залежить від професійної культури суддів та працівни
ків суду. Для посилення поваги до суду та підвищення його авторитету в 
приміщенні суду та залах судових засідань обов’язкова наявність символів 
судової влади — Державного Герба України та Державного Прапора Украї
ни. Судді повинні проводити судові засідання із використанням суддівсь
кої атрибутики — мантій та нагрудного знака.
Судове засідання має починатися у призначений час. Затримка почат
ку слухання справи є неприпустимою.
Одним із пріоритетів роботи суду має бути уважне ставлення до відві
дувачів. Це забезпечується наявністю інформаційних стендів, де має міс
титися інформація про дату, час і місце слухання справи, графік прийому
громадян, список суддів, номери їх кабінетів, режим роботи канцелярії суду,
реквізити для сплати судового збору, номери довідкових телефонів тощо.
В кожному суді має бути облаштований кабінет для ознайомлення з мате
ріалами справи, оформлення заяв, клопотань.
Авторитет суду залежить і від культури оформлення документів су
ду. Кожний документ, що видається в суді, має бути грамотно і акуратно 
оформлений. Цих вимог повинні  дотримуватися як судді  при складанні 
процесуальних документів, так і працівники апарату при складанні запи
тів, повісток тощо.
Не останню роль при формуванні ставлення та поваги до суду відіграє
манера спілкування працівників суду.
Питання організаційного забезпечення судів і діяльності суддів, не по
в’язані зі здійсненням правосуддя, належать до компетенції органів суддів
ського самоврядування.
У розумінні ч. 1 ст. 102 Закону України «Про судоустрій України» суд
дівське самоврядування — це самостійне колективне вирішення питань 
внутрішньої діяльності судів в Україні професійними суддями.
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Розділ X. Організація діяльності адміністративних судів

Завданням органів суддівського самоврядування є вирішення питань 
внутрішньої діяльності судів щодо:
1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової
влади; зміцнення незалежності судів, захист від втручання у їх діяльність;
2) участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-тех
нічного та іншого забезпечення судів та контроль за дотриманням встанов
лених нормативів вказаного забезпечення;
3) погодження призначених суддів на посади в судах загальної юрис
дикції, призначення суддів  Конституційного  Суду України  та суддів  до 
складу Вищої ради юстиції і обрання до кваліфікаційних комісій суддів;
4) заохочення суддів та працівників апарату судів;
5) здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших струк
тур у системі судової влади.
Виконання завдань органів суддівського самоврядування, загальна 
спрямованість їх діяльності мають сприяти створенню належних організа
ційних, фінансових, кадрових, матеріально-технічних та інших умов для
забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, забезпечення яких по
кладається на Державну судову адміністрацію України як центральний ор
ган виконавчої влади.
Відповідно до ст. 125 Закону України «Про судоустрій України», дер
жавна судова адміністрація становить систему органів, що складається з
Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь дер
жавної судової адміністрації.
До основних завдань Державної судової адміністрації України та її те
риторіальних управлінь також належить забезпечення діяльності Академії
суддів України, роботи з’їздів суддів України, діяльності Ради суддів Украї
ни, конференцій суддів, рад суддів, а також участь у межах своїх повно
важень у формуванні судів загальної юрисдикції, розробленні пропозицій 
щодо вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів, здійс
нення матеріального і соціального забезпечення суддів (у тому числі у від
ставці) та працівників апарату судів.
Державна судова адміністрація України розробляє і затверджує за по
годженням із Радою суддів України єдині нормативи фінансового забезпе
чення судів загальної юрисдикції. Нормативи доводяться до кожного суду
і мають переглядатися не рідше одного разу на три роки. Кошторис витрат
на утримання кожного суду затверджується на підставі зазначених норма
тивів. Відповідальність за фінансове забезпечення діяльності кожного су
ду законодавцем покладена на Державну судову адміністрацію України.
Контроль за додержанням вимог цього Закону щодо фінансування судів 
здійснює Рада суддів України.
Матеріально-технічне  забезпечення місцевих судів  покладається на 
державну судову адміністрацію і здійснюється на підставі замовлень від
повідного суду, в межах кошторису на утримання даного суду.
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Глава 2. Суб’єкти організації діяльності судів та їх повноваження

Суди мають статус юридичної особи, вирішують питання, пов’язані з
господарською діяльністю самостійно або на підставі замовлень через дер
жавну судову адміністрацію. Витрати на проведення капітального ремон
ту, реконструкцію, нове будівництво приміщень судів та інші капітальні 
витрати теж здійснює Державна судова адміністрація.
Організація діяльності адміністративних судів у процесі їх становлен
ня відбувається за безпосередньої участі органів та працівників судової,
виконавчої та законодавчої влади, і від їх злагодженості залежить успіш
ність роботи судів.

Запитання і завдання
для самоконтролю
1. У чому сутність поняття «організація діяльності суду»?
2. Дайте  характеристику загальних засад організації діяльності адміні
стративних судів.
3. Охарактеризуйте суб’єктів організації діяльності судів.
4. Які  повноваження притаманні суб’єктам організації діяльності судів?
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ЗУ «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької
діяльності, створених з використанням майна  та коштів вітчизняного  похо
дження» (від 17.02.2000 № 1457‑III)
ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» (від 06.04.2000 № 1647‑III)
ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану» (від 16.03.2000 № 1550‑III)
ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» (від 25.03.1992 № 2232‑III)
ЗУ «Про альтернативну (невійськову) службу» (від 12.12.1991 № 1975‑XII)
ЗУ «Про дипломатичну службу» (від 20.09.2001 № 2728‑III)
ЗУ «Про дипломатичні ранги України» (від 28.11.2002 № 253‑IV)
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання податкових роз’яс
нень» (від 16.05.2001 № 494)
Постанова КМУ «Про Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в 
Україну, їх виїзду з України і  транзитного  проїзду через її територію» (від
29.12.1995 № 1074)
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення Української класифі
кації товарів зовнішньоекономічної діяльності» (від 12.12.2002 № 1863)
Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки України»
(від 12 лютого 2007 № 105/2007)
Указ Президента України «Про приєднання України до Міжнародної кон
венції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів» (від 17.05.2002
№ 466/2002)
Декрет КМУ «Про державне мито» (від 21.01.1993 № 7‑93)
Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»
(від 19.02.1993 № 15‑93)
Рішення Конституційного Суду України (справа про оподаткування під
приємств з іноземними інвестиціями) (від 29.01.2002 р. № 1‑рп/2002). Справа 
№ 1‑17/2002 р. та Ухвала КСУ від 14.03.2002 р. № 3‑уп/2002 у цій же справі
Рішення Конституційного Суду України (справа про Дисциплінарний ста
тут прокуратури) (від 22.06.2004 № 130рп/2004)
Рішення Конституційного Суду України (справа про Касаційний суд Украї
ни) (від 11.12.2003 № 20‑рп/2003)
Рішення Конституційного Суду України (справа за зверненням жителів міс
та Жовті Води) (від 25.12.1997 № 9‑зп)
Рішення Конституційного  Суду України  (справа  про  податкову заставу)
(від 24.03.2005 р. № 2‑рп/2005)
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Загальна декларація прав людини
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
Консульський статут України (затверджений Указом Президента України 
від 2 квітня 1994 року № 127/94)
Положення про дипломатичне представництво за кордоном (затверджене 
Розпорядженням Президента України від 22 жовтня 1992 р. № 166/92‑рп)
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