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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах демократизації суспільних відносин 

адміністративні заходи мають бути спрямовані на утвердження в 

національній правовій науці й практиці адміністративного судочинства 

сучасних європейських цінностей і наближення новоствореної 

адміністративної судової практики до міжнародних стандартів і 

демократичних засад в її діяльності. 

Відповідно до цих безперечних вимог адміністративне судове рішення 

виступає як ключова проблема практики, особливий соціально-правовий 

феномен, який уособлює певною мірою базові характеристики суспільства 

та гарантії захисту інтересів громадян. 

Судове рішення є найважливішим актом правосуддя, що покликаний 

забезпечити захист гарантованих конституційних прав і свобод людини, 

правопорядку та здійснення, проголошеною Конституцією України, 

принципу верховенства права. 

Науково-теоретичне підґрунтя дисертаційної роботи становлять праці 

відомих українських і зарубіжних учених у галузі адміністративної юстиції 

та адміністративно-процесуального права, серед них: В. М. Бевзенка, 

Л. В. Бринцевої, Е. Ф. Демського, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, 

О. В. Кузьменко, Р. О. Куйбіди, М. О. Куплеваського, О. М. Пасенюка, 

Ю. С. Педька, В. Г. Перепелюка, Н. Г. Саліщевої, О. А. Селіванова, 

М. І. Смоковича, В. Д. Сорокіна, Ю. М. Старілова, В. С. Стефанюка, 

В. А. Сьоміної, С. Н. Махіної, Н. Ю. Хаманєвої та інших. 

У витоків дослідження у галузі адміністративного та адміністративного 

процесуального права стояли такі провідні вчені: В. Б. Авер’янов, 

А. Б. Агапов, Д. М. Бахрах, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, А. А. Бутирський, 

Т. О. Гуржій, Ю. М. Козлов, І. Б. Коліушко, А. Т. Комзюк, О. Д. Крупчан, 

О. В. Кузьменко, Р. О. Куйбіда, Р. С. Мельник, О. М. Пасенюк, 
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Ю. С. Педько, В. Г. Перепелюк, Л. Л. Попов, В. С. Стефанюк, В. В. Сунцов, 

Ю. А. Тихомиров, В. І. Шишкіна, М. Й. Штефан, С. М. Штефан. 

Разом із тим безпосередньо комплексне дослідження визначення 

поняття, сутності судових рішень, оскарження і перегляду деяких категорій 

справ в адміністративному судочинстві до цього часу не проводилось. 

Недостатня теоретична та правотворча розробленість зазначених питань і 

нагальна потреба вдосконалення адміністративного законодавства 

викликані неповнотою правового регулювання досліджуваної проблеми та 

невпорядкованістю процесу правозастосування. Саме тому дослідження 

теоретичних засад і практичних проблем, які стосуються сутності та 

особливостей рішення адміністративного суду, порядку його ухвалення і 

проголошення є дуже своєчасним, актуальним і необхідним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукової діяльності 

кафедри конституційного, адміністративного, господарського права та 

процесу Київського університету права Національної академії наук України, 

що є частиною загальної науково-дослідницької програми університету 

«Доктринальні засади розвитку держави та права: аналіз національних і 

міжнародних тенденцій» (номер державної реєстрації 0112U000270). Тема 

дослідження відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 

2011–2015 роки, затверджених постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. № 14, та 

перспективним напрямам кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, перелік яких затверджено рішенням Президії 

Національної академії правових наук України від 18 жовтня 2013 р. 

№ 86/11. Тема дисертації затверджена Вченою радою Київського 

університету права Національної академії наук України 27 жовтня 2011 р. 

(протокол № 2). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб на 

основі вивчення теоретичних засад, положень законодавства про 
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адміністративне судочинство та судової практики діяльності 

адміністративних судів розробити концептуальні основи порядку ухвалення 

і проголошення рішення адміністративного суду, розкрити новий погляд на 

його сутність і особливості на різних стадіях адміністративного судочинства 

та сформулювати пропозиції щодо удосконалення законодавчого 

регулювання зазначеного процесуального інституту і практики його 

застосування. 

Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі задачі: 

– розглянути поняття, види та класифікаційні ознаки рішень 

адміністративного суду; 

– висвітлити стан дослідження проблематики щодо рішень 

адміністративного суду в науковій доктрині; 

– окреслити форму, зміст і вимоги до рішення адміністративного суду; 

– конкретизувати учасників судового процесу та їх об’єктивні й 

суб’єктивні чинники впливу на формування і ухвалення безпомилкових 

адміністративних судових рішень; 

– розглянути судові рішення на стадіях апеляційного і касаційного 

провадження; 

– охарактеризувати підстави та порядок перегляду адміністративних 

судових рішень за винятковими і нововиявленими обставинами; 

– окреслити зарубіжний досвід щодо порядку ухвалення та 

проголошення рішення адміністративного суду;  

– з’ясувати проблеми та запропонувати шляхи вдосконалення порядку 

ухвалення, проголошення та виконання рішення адміністративного суду; 

– обґрунтувати особливості ухвалення та виконання адміністративних 

судових рішень щодо захисту прав і свобод громадян. 

Об’єктом дослідження є адміністративне судочинство як форма 

судового захисту прав, свобод та законних інтересів суб’єктів в сфері 

публічно-правових відносин. 
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Предметом дослідження є сутність, особливості, порядок ухвалення і 

проголошення рішень адміністративного суду. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становлять як 

загальнонаукові методи пізнання об’єктивної дійсності (підрозділ 1.1; 2.1), 

що ґрунтуються на підході до об’єкта, який досліджується, так і певні 

методи наукового пізнання. Логічний метод використано під час 

дослідження нормативних актів, аналітичних матеріалів, бачень учених на 

деякі питання, які є предметом дослідження (розділи 1–3); історичний метод 

застосовувався під час аналізу еволюції поняття «судове рішення» 

(підрозділ 1.1); порівняльно-правовий метод використано під час 

дослідження проблемних питань розмежування компетенції суб’єктів і 

об’єктів судового адміністративного процесу та владних повноважень 

(підрозділи 2.1; 3.1) та під час аналізу вітчизняного та зарубіжного 

законодавства, а також дослідження апеляційного, касаційного проваджень 

та проваджень за винятковими обставинами (підрозділ 2.2) з метою 

виявлення характерних рис перегляду рішень за цими обставинами; за 

допомогою формально-логічного методу розкрито поняття нововиявлених 

обставин (підрозділ 2.3) та перегляду судових актів за цими обставинами. З 

метою визначення співвідношення та взаємозв’язку між адміністративно-

процесуальними й адміністративно-матеріальними правовідносинами 

застосовувались порівняльний і логіко-юридичний методи (підрозділи 1.1, 

1.2; 3.2, 3.3); для конкретизації та аналізу деяких адміністративно-

процесуальних правовідносин використовувались системно-структурний, 

логіко-юридичний та порівняльно-правовий методи (розділи 2, 3). Вимоги 

формальної логіки щодо послідовності, визначеності, несуперечності й 

обґрунтованості суджень дотримувалися під час формування висновків і 

пропозицій щодо мети дослідження. З допомогою статистичних методів 

проаналізовано емпіричну інформацію, що стосується проблем 

дослідження. Застосування методів моделювання, аналізу та синтезу дали 



 8

змогу сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

адміністративного законодавства. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

в Україні за сучасних умов реформування адміністративного права 

здійснено комплексне і всебічне вивчення багатогранних питань, пов’язаних 

із поняттям, класифікацією, змістом судового рішення в адміністративному 

судочинстві України, підставами його виникнення, зміни і припинення. 

До основних результатів, які розкривають наукову новизну, належать 

такі положення, зокрема: 

вперше: 

– дано авторське визначення поняття «судове рішення», яке в 

адміністративному судочинстві пропонується розуміти як «судове 

рішення», як найзагальніший акт (документ) застосування права 

адміністративного правосуддя, котрим адміністративний суд вирішує те чи 

інше питання; 

– здійснено періодизацію інституту оскарження і перегляду рішень 

адміністративного суду України та впливу континентальної правової 

традиції на вітчизняні підходи, форми й особливості перегляду 

адміністративних судових рішень під впливом історичного чинника, 

інтересів швидкого ухвалення рішень та їх непохитності; 

– запропоновано науково обґрунтовані підходи застосування в 

сучасних умовах основних форм оскарження: апеляція, касація, перегляд 

судових рішень за винятковими та нововиявленими обставинами, 

комплексно пов’язаними між різними видами адміністративних 

проваджень; 

удосконалено: 

– поняття ухвали адміністративного суду: «ухвала – це письмове або 

усне рішення адміністративного суду залежно від судової інстанції, 

процедури розгляду адміністративної справи та процесуальних питань»;  
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– підходи щодо формування та ухвалення судових рішень в 

адміністративному судочинстві України, що виникають з деяких категорій 

справ, пов’язаних з виборчим процесом, рішеннями, діями чи бездіяльністю 

суб’єктів владних чи не наділених владними повноваженнями, іноземних 

громадян, осіб без громадянства, біженців; 

– понятійний апарат у сфері адміністративного судочинства, зокрема 

упорядкованих дій суб’єктів правозастосування; розуміння змістовного 

наповнення понять об’єкт і суб’єкт права, об’єктивні й суб’єктивні чинники 

судового процесу, що вдосконалює процес ухвалення безпомилкових 

судових рішень апеляційного та касаційного перегляду справ для отримання 

гарантії справедливості судового рішення; 

дістало подальший розвиток: 

– теоретичні положення щодо форми адміністративно-правового 

регулювання процесів розгляду адміністративних справ різних категорій; 

сутності, особливостей, порядку ухвалення і проголошення рішень 

адміністративного суду; 

– розуміння та застосування механізму діяльності адміністративних 

судів України відносно іноземних громадян, елементами якого виділено 

право на захист, принцип верховенства права; права і свободи людини; 

рішення громадян іноземних держав чи осіб без громадянства мають 

публічно-владний характер; правові відносини характеризуються відповідно 

до сертифікації міжнародних стандартів; пряма дія та письмова юридична 

форма вираження рішення; правотлумачний характер рішень суду; рівність 

перед законом і судом; заборона будь-якої дискримінації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані та викладені в дисертації теоретичні узагальнення, висновки 

та рекомендації можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – для поглиблення теоретичного розуміння 

адміністративно-процесуальних правовідносин, правової природи рішень 

адміністративного суду та формування доктрини адміністративної юстиції; 
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подальшого дослідження проблемних питань адміністративного 

судочинства та адміністративного права загалом; підготовки монографічних 

досліджень; 

– сфері правотворчості – під час підготовки і вдосконалення 

адміністративного та адміністративно-процесуального законодавства, 

передусім деяких положень Кодексу адміністративного судочинства (КАС) 

України; 

– судовій практиці – під час розгляду спорів, що виникають з публічно-

правових відносин, підготовки роз’яснень та рекомендацій Верховного 

Суду України, Вищого адміністративного суду України з питань 

правозастосування; 

– навчальному процесі – під час підготовки написання відповідних 

розділів підручників і навчальних посібників з адміністративного права, 

адміністративного процесуального права, адміністративного судочинства, 

викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право», 

«Адміністративне процесуальне право», «Адміністративне судочинство» 

тощо; 

– правовиховній сфері – у роботі з підвищення рівня професійної 

кваліфікації суддів, посадових осіб органів публічної адміністрації, для 

підвищення рівня правової культури населення, формування фахової 

правосвідомості студентів юридичних вузів. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали досліджень 

обговорювалися на засіданнях кафедри конституційного, адміністративного 

права, господарського права та процесу Київського університету права 

Національної академії наук України, де була виконана дисертація. Основні 

положення та висновки дисертації було оприлюднено на дванадцяти 

наукових і науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних: 

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

правової системи України» (м. Київ, 24 листопада 2011 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Правове регулювання ринків капіталів, 
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праці» (м. Донецьк, 9 грудня 2011 р.); ІV Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Міжнародне право: de lege practerita, instante, 

future» (м. Запоріжжя, 21 листопада 2014 р.); ІV Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Економіко-правові виклики 2015 року» (м. Львів, 

15 січня 2015 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції «Право, 

суспільство і держава: форми взаємодії» (м. Київ, 16–17 січня, 2015 р.); 

VI Міжнародній науково-практичній конференції «Право, суспільство і 

держава: форми взаємодії» (м. Київ, 16 січня 2015 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні дослідження представників 

юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього» 

(м. Дніпропетровськ, 17 січня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у ХХІ 

столітті» (м. Запоріжжя, 30–31 січня 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «VIII Наукові читання, присвячені пам’яті 

В. М. Корецького» (м. Київ, 26 лютого 2015 року). 

Публікації. Основні положення та результати наукового дослідження 

відображено в дев’яти наукових статтях, з яких: шість опубліковано в 

наукових фахових виданнях України, дві – у наукових виданнях інших 

держав, одна – в іншому виданні України, а також дев’яти тезах доповідей 

на наукових і науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ I 

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

СУДУ 

 

1.1. Поняття, види та класифікаційні ознаки рішень 

адміністративного суду 

 

В сучасних умовах демократизації всіх сторін суспільного життя та 

судової практики судове рішення розглядається [21] не тільки як ключова 

проблема права, але як особливий соціально-правовий феномен, який 

певною мірою уособлює базові характеристики суспільства і має значну 

аудиторію адресатів, що охоплює не тільки діючих та інших учасників 

судового процесу, а й інші групи осіб, що мають певний інтерес до 

діяльності судів. Так чи інакше адміністративний суд, закінчивши розгляд 

усіх адміністративних справ, виносить відповідне рішення. 

Оскільки в науковій юридичній літературі не в повну міру розкрита 

методологія прийняття рішень, недостатньо досліджена дана категорія, а 

понятійний апарат «судове рішення» зводиться понятійний апарат більше 

всього до окремих суперечливих розрізнених положень розуміння цієї 

науково важливої категорії. 

Суттєвою основою розв’язання цієї проблеми є теоретичні наукові 

надбання українських і зарубіжних вчених: Авер’янова В. Б., Банчука О. 

А., Кубка Є. Б., Куйбіди Р. О., Перепелюка В. Г., Стефаника В. С., 

Штефана  М. Й. та інших. На підставі аналізу суспільної думки, судове 

рішення можна розглядати як загальна назва актів застосування права, 

якими суд вирішує те чи інше питання [132]. Така глобальна інтерпретація 

судового рішення вимагає застосування нових підходів до формування 

основних вимог, яким воно має відповідати як акт правосуддя та як 

процесуальний документ, а також формування у суддів, авторів судових 

рішень, нових навичок у написанні текстів. В цьому плані є відповідні 
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прогалини. В першу чергу, це стосується термінології поняття рішення, як 

матеріального і процесуального судового правового акту. В літературних 

джерелах існують поняття «судове рішення» і «рішення суду». 

Постановою пленуму Верховного суду України від 29 грудня 1976 року 

№11 «Про судове рішення» визначено, що судове рішення є 

найважливішим актом правосуддя, покликаним забезпечити захист 

гарантованих Конституцією України прав і свобод людини, правопорядку 

та здійснення проголошеного Конституцією принципу верховенства права. 

Постанова пленуму Вищого адміністративного суду від 20 травня 

2013 року №7 визначає «судове рішення», як акт правосуддя, ухвалений 

згідно з нормами матеріального та процесуального права і відповідно до 

Конституційних засад та принципів адміністративного судочинства є 

обов’язковим до виконання на всій території країни. Однак, таке 

формування не розкриває суті рішення. 

В настільній книзі судді випуску 2007 року судове рішення 

визначається як правовий (правозастосовний) акт, прийнятий судом на 

основі нормативно-правового акта, який має разовий характер та є 

обов’язковим до виконання. В науково-практичному коментарі КАСУ 2011 

року випуску визначено: «Судове рішення – найголовніша назва актів 

застосування права, яким суд вирішує те чи інше питання». Таке ж 

визначення терміну «Судове рішення» надає навчальний посібник «Основи 

адміністративного судочинства та адміністративного права» під редакцією 

Куйбіди Р. О. і Шишкіна В. І., 2006 рік випуску [123]. Як видно термін 

«судове рішення» у законодавстві чітко не визначено, як і не має 

визначення «рішення суду». В адміністративному судочинстві, як і в 

Конституції України (частина п’ята статті 124 пункт 9 частина третя статті 

129) терміни «судове рішення» і «рішення суду» подаються як синоніми і 

визначають загальну назву акта застосування права судом [4, с. 404]. 

Якщо розглядати поняття «судове рішення» відповідно до КАСУ, 

воно містить визначення видів судових рішень залежно від форми, способу 
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прийняття, за обсягом вирішення у них питань, юридичними наслідками і 

подається у вигляді постанови та ухвали [68, с. 67]. Якщо вдаватися у їх 

визначення, то постанова і ухвала є різновидами судового рішення. 

Рішення адміністративного суду в загальному плані – це акти 

правосуддя у справі, які ґрунтуються на встановлених в судовому засіданні 

ознаках і застосуванні норм матеріального і процесуального права [70]. 

Суть судового рішення опосередковується метою і завданнями 

процесуального права, визначається тим, що воно об’єктивно є в реальній 

дійсності серед активів органів суду та інших органів держави. Його 

функції витікають із завдань судочинства, з особливостей правосуддя, 

застосування норм права до фактичного складу правового питання, 

предмету дослідження адміністративного суду. 

Отже, рішення виступає процесуальним актом, який підсумовує 

діяльність адміністративного суду по розгляду і вирішенню справи по суті. 

В рішенні відбивається вся проведена судом діяльність по дослідженню і 

оцінці доказів по встановленню юридичних фактів, а також по 

застосуванню норм права до конкретних правовідносин та їх суб’єктів. 

Суть самого судового рішення полягає ще й у тому, що воно спрямоване 

на захист прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ і 

організацій. Проте на практиці судові рішення не завжди з об’єктивних і 

суб’єктивних причин в достатній мірі виконують ці функції. 

З огляду на методологію досліджень Педька Ю. С. [126, с. 276] 

приходимо до висновку, що рішення адміністративного суду це: 

Акт адміністративного правосуддя, що характеризує юридичну 

природу даного рішення. Зазначимо, що в даному разі ми визнаємо 

владність висновку адміністративного суду, який підтверджує або 

заперечує наявність юридико-фактичного стану, що характеризується 

порушеннями прав і свобод громадян і, відповідно, підтверджується або 

заперечується винуватість органів виконавчої влади чи органів місцевого 

самоврядування. 
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Акт застосування права. Судове рішення передбачає чітко визначену, 

обумовлену фактичними обставинами справи правову позицію 

адміністративного суду, що відображає законодавче врегулювання питань 

кваліфікування конкретної справи, яке здійснюється шляхом застосування 

відповідних матеріальних та процесуальних положень адміністративного 

права. Хоча за судовим рішенням (взагалі) в літературі визнаються якості 

юридичного факту, який викликає виникнення, зміну чи припинення 

правовідносин, однак судове рішення не створює норм права і не регулює 

правовідносин окремо від норм матеріального права. 

Процесуальний документ. В якості процесуального документа 

судове рішення формалізує процес вирішення адміністративної справи та її 

правові наслідки. Тобто як процесуальний документ рішення 

адміністративного суду за змістом поєднує в собі загальні функціональні 

юрисдикційні характеристики адміністративного судочинства (питання 

вирішення адміністративної справи і правозастосування) і окремі 

інформаційно-роз’яснювальні питання, вказівка на які створює повне 

уявлення про процесуальні аспекти провадження по справі (наприклад, 

найменування сторін, суду, строків та порядку оскарження рішення тощо). 

На підставі досліджень пропонується в адміністративному судочинстві 

розуміти авторське визначення «судове рішення» - це найзагальніший акт 

правосуддя, процесуальний документ застосування адміністративного 

права, яким адміністративний суд вирішує те чи інше питання. Поряд з 

цим, на відміну від ЦПК та ГПК, КАСУ містить визначення видів судового 

рішення (ст. 158), у ньому розкриті поняття постанови та ухвали, що дає 

змогу вести мову про різновиди судових рішень залежно від форми, 

способу прийняття, за обсягом вирішених у них питань, юридичними 

наслідками тощо. За цим «критерієм» постанова є письмове або усне 

рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, у якому 

вирішуються вимоги адміністративного позову та інші процесуальні 

питання [4]. 



 16

Залежно від інстанційної підсудності справ до постанов належать: 

постанови суду першої інстанції (місцевих загальних судів як 

адміністративних судів, адміністративного суду як суду першої інстанції у 

випадку, встановленому КАС України, якими вирішується 

адміністративний позов; 

постанови суду апеляційної інстанції (апеляційних адміністративних 

судів, Вищого адміністративного суду), якими вимоги апеляційної скарги 

вирішуються одночасно з адміністративним позовом; суду касаційної 

інстанції: Вищого адміністративного суду України, якими вимоги 

касаційної скарги вирішуються одночасно з адміністративним позовом; 

Верховного Суду України – якими вирішуються вимоги скарги за 

винятковими обставинами або вимоги такої скарги одночасно з вимогами 

адміністративного позову. 

Стаття 158 КАС України визначає, що судове рішення, яким суд 

вирішує спір по суті, викладається у формі постанови. За формою 

зовнішнього вираження постанови можуть мати лише письмову форму. 

Виходячи з цих реалій згідно з п. 12 ст. 3 КАС України введені визначення 

постанови адміністративного суду – це письмове рішення суду будь-якої 

інстанції в адміністративній справі, в якому вирішуються вимоги 

адміністративного позову. Відповідно п. 13 ст. 3 КАС України ухвала – це 

письмове або усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній 

справі, яким вирішуються питання, пов’язані з процедурою розгляду 

адміністративної справи, та інші процесуальні питання. Тобто ухвалами є 

судові рішення: будь-якої інстанції щодо вирішення процедурно-

процесуальних питань розгляду адміністративного спору про 

прийнятність, вирішення клопотань, вчинення процесуальних дій тощо); 

апеляційної інстанції - апеляційних адміністративних судів, Вищого 

адміністративного суду України, якими вирішуються лише вимоги 

апеляційної скарги; касаційної інстанції - Вищого адміністративного суду 

України, якими вирішуються лише вимоги касаційної скарги. Різновидом 
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ухвал є окремі ухвали суду, які мають на меті усунення виявлених у 

процесі розгляду адміністративного позову порушень закону [37]. 

В п. 2 ст. 158 КАСУ визначено, що судові рішення, якими суд 

зупиняє чи закриває провадження у справі, залишає позовну заяву без 

розгляду або приймає рішення щодо інших процесуальних дій, клопотань, 

викладається у формі ухвали. При цьому не уточнюється в якій формі 

письмовій чи усній. В цьому є протиріччя між визначенням ухвали п. 13 

ст. 3 та п. 2 ст. 158 КАСУ, оскільки за наслідками розгляду апеляційних та 

касаційних скарг ухвали викладаються виключно у письмовій формі. 

Авторське уточнення визначення поняття ухвали в значенні 

адміністративного судочинства: ухвала – це письмове або усне рішення 

адміністративного суду в залежності від судової інстанції процесуальних 

питань та процедури розгляду адміністративної справи. 

Викладаються ухвали окремим письмовим документом щодо 

залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, відкриття 

провадження в адміністративній справі, об’єднання та роз’єднання справ, 

забезпечення доказів, визначення розміру судових витрат, продовження та 

поновлення 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 

вирішуються поза судовим розглядом. 

Адміністративне право є однією з провідних галузей у правовій 

системі України, а також складним соціально-юридичним утворенням, в 

якому відображаються матеріальні, ідеологічні, моральні та інші 

відносини, що існують у суспільстві. За юридичними наслідками рішення 

адміністративного суду на відміну від інших судів можуть відображати 

законодавчі заходи про присудження; про виконання або утримання від 
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виконання певних дій, рішення про визнання; про наявність або 

відсутність правовідносин; конститутивні рішення; про перетворення 

правовідносин, тобто їх припинення або зміну та інші державного 

значення, що виділяє адміністративні суди у всій системі судочинства 

України. 

Відомо, що в системі адміністративного судочинства існують ще й 

органи управління судами і процесом судочинства. Тому і виникає питання 

як розуміти в цьому плані термін «управлінське рішення», яке трактується 

як свідомий акт організуючої діяльності суб’єкта управління, пов’язаний з 

вибором мети дії, а також шляхів, способів та засобів їх дослідження. 

Можливо в цій ситуації для керівних органів ввести інше поняття. Але це 

справа подальших досліджень. Тим більше, що органи місцевого 

самоврядування [12] теж приймають рішення, і виходить, що суд приймає 

судове рішення на рішення органів самоврядування. Отже, над цим 

тяжіють більшою чи меншою мірою застарілі догми, а також нові більш 

високі вимоги в нових умовах суспільних і політичних перетворень, а 

також у питаннях скасування протиправних нормативних чи 

індивідуальних актів управління [127].  

Розглядаючи специфіку повноважень адміністративного суду щодо 

можливості скасування протиправних нормативних чи індивідуальних 

актів управління, необхідно звернути увагу на те, що в юридичній 

літературі інколи не пропонувалося розглядати скасування цих актів як 

юридичну відповідальність за видання подібних актів. 

Необхідно зазначити, що повноваження адміністративного суду 

щодо скасування протизаконного нормативного чи індивідуального акта 

управління є засобом захисту та поновлення порушених прав і свобод 

громадян та відновлення правопорядку у відповідній сфері публічно-

правових відносин. Тобто йдеться про міри захисту, які пов’язують з 

обґрунтованим зверненням громадянина зі скаргою до адміністративного 

суду і не передбачають державного осудження правопорушника, хоча 
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паралельно може вирішуватись питання про адміністративну 

відповідальність посадової або службової особи за порушення прав і 

свобод громадянина. У даному разі скасування – це не покарання за винне 

протиправне діяння, а ліквідація правової аномалії у сфері реалізації і 

захисту прав і свобод громадян. 

У разі визнання адміністративним судом протиправності 

бездіяльності органу виконавчої влади чи органу місцевого 

самоврядування, право поновлювальною санкцією буде накладання на 

винний орган обов’язку здійснити дію, яка вимагається позивачем. 

Зазначимо, що можлива ситуація, за якої орган управління може бути не 

підготовлений до прийняття відповідного рішення (наприклад, воно не 

забезпечено організаційно-правовими ресурсами, не вивчена управлінсько-

правова ситуація). В такому разі рішення на користь позивача може бути 

прийнято з врахуванням правової оцінки обставин справи, яка зроблена 

адміністративним судом по відповідній справі. 

Крім того, на нашу думку, дана правопоновлювальна міра повинна 

застосовуватися і в тих випадках, коли є дискреція, яка, звичайно, не дає 

змогу вибрати, яку дію здійснити або рішення прийняти, однак при цьому 

завжди на адміністративний орган покладається обов’язок зробити або те, 

або інше. 

Австрійським законодавством про адміністративне судочинство у 

справах про оскарження управлінської тяганини передбачається 

можливість адміністративного суду у разі, коли орган, бездіяльність якого 

оскаржується, не виконує доручення про прийняття відповідного рішення, 

в межах певного терміну (вісім тижнів), під час винесення судового 

рішення вирішити і саме невирішене питання [62]. При цьому він 

використовує дискреційне право, яке у звичайних випадках належить 

органам управління. Це наводиться з метою показу, що адміністративна 

юстиція [73] як відомий країнам світу правозахисний інструмент, має 

велике значення для забезпечення реалізації прав громадян, але необхідно 
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зауважити, що в даному разі йдеться про підміну судовим органом органу 

виконавчої влади, яка може мати суперечливі правові й управлінські 

результати. Відомо, що особливості кваліфікації та спеціалізації кадрового 

складу австрійського адміністративного суду дозволяє адміністративному 

суду вдаватися до таких процесуально-правових дій, які умовно можуть 

бути охарактеризовані як управлінсько-процедурні [23]. 

Практика Європейського суду з прав людини дала змогу цьому 

міжнародному правозахисному інструменту розробити комплекс 

стандартів. На основі яких визначається законність дій адміністративного 

органу [139, с. 254]. Суд спирається на статті декількох угод, що формують 

конституційну основу Європейського Союзу, серед яких ст. 173 договору 

ЄС і ст. 146 договору «Євротом». На їх базі визначені наступні підстави 

для визнання незаконності дій публічної адміністрації: некомпетентність; 

порушення основних процесуальних вимог; порушення договору іншої 

правової вимоги у зв’язку з її застосуванням; зловживання владою. 

Правові відносини, які виникають у результаті звернень до 

адміністративного суду з адміністративним позовом фізичних і юридичних 

осіб є предметом адміністративного судочинства для вирішення суперечок 

суб’єктом владних повноважень чи оскарження його рішень (нормативно-

правових чи правових актів індивідуальних дій), дій чи бездіяльності, що є 

необхідною умовою для подальшого розгляду в даній роботі. 

Проте, міжнародна практика дає підстави стверджувати, що «судове 

рішення» характеризується своєю невизначеністю, що зумовлено 

неповнотою адміністративного правового регулювання. Зауважимо, що в 

свою чергу «судове рішення» потребує обґрунтованості і вмотивованості 

та врегулювання єдиного поняття у всій адміністративно-судовій системі. 

Для фізичної чи юридичної особи насправді має значення лише кінцевий 

результат, а для судового органу законне та обґрунтоване рішення. Між 

тим і тут існують протиріччя. 
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Так, ми розглянули виключне питання поняття і сутності рішення 

адміністративного суду. Аналогія наукових підходів, висновків 

літературних джерел, законодавчих актів дозволяють глибше вникнути в 

природу і сутність такого виняткового суспільного терміну як «судове 

рішення», що дає можливість змістовніше глибше зрозуміти, де 

знаходиться корінь цієї проблеми і якими підходами впливати на 

підвищення змістовності, законності і обґрунтованості адміністративних 

судових рішень. 

Систематизація практики прийняття рішень адміністративних судів 

може і повинна стати предметом глибокого наукового аналізу 

взаємовідносин суб’єкта права і владних структур. Лише рішення, 

прийняте в належному судовому процесі неупередженим суддею з 

повноцінною оцінкою доказів і доводів, може дати якісний результат. 

Особливо складно цей процес відбувається тоді, коли законодавство, яке 

регулює спірні відносини, є суперечливим і нечітким, а етичний бік справи 

допускає різні оцінки ознак судових рішень. Ось чому питання 

класифікації ознак рішень, однієї із складових частин адміністративного 

судочинства, є актуальним і потребує розробки та постійної уваги як на 

практичному, науковому, так і на законодавчому рівні.  

Аналіз і визначення класифікаційних ознак рішення 

адміністративного суду, його елементів і складових, а також динаміки 

розвитку є предметом уваги багатьох дослідників. У науковій літературі та 

в публікаціях точиться дискусія навколо того, що законодавчо не 

закріплено основних критеріїв оцінки та визначення ознак судових рішень. 

У результаті суди не мають достатньою мірою чітких рекомендацій та 

науково розроблених критеріїв з цього приводу. Деякі автори просто 

констатують, що виділення адміністративної судової юрисдикції в окремий 

галузевий адміністративний суд у системі загальних судів України як 

ефективний метод захисту громадян від незаконних та недоцільних рішень 

органів державної влади і місцевого самоврядування характеризується 



 22

своєю невизначеністю в КАСУ стосовно розробки ознак обґрунтованості 

судового рішення.  

Найбільш аргументовано можна вважати позицію Н. Болотіної, яка 

зазначає класифікаційні ознаки судових рішень відповідно до юридичної 

відповідальності [170]. У навчальному посібнику «Основи 

адміністративного судочинства та адміністративного права» [124] 

розглядаються нормативно-правові акти – рішення, дію яких поширено на 

невизначене або визначене загальними ознаками коло осіб, виділені ознаки 

делегованих повноважень для прийняття рішень, наголошується на 

визначені хоча б рамкових критеріїв для оцінювання рішень, дій та 

бездіяльності суб’єктів владних структур, що характеризує відсутність 

повноти характеристики класифікаційних ознак рішення суду. Зважаючи 

на висунуті перед юридичною наукою і практикою вимоги удосконалення, 

а також концептуальне обґрунтування напрямів і шляхів формування 

однієї з фундаментальних галузей права, досить вагомими в цьому напрямі 

є праці таких визначних вчених – фундаторів наукової школи, як: О. М. 

Якуба, А. П. Клюшніченко, Р. С. Павловський, Л. П. Юзьков, І. М. 

Пахомов, Є. В. Додін, В. В. Копєйчиков, І. В. Мартьянов, О. Ф. Фрицький, 

В. В. Цвєтков, Ю. С. Шемшученко, М. Й. Штефан та деяких інших. 

Дослідження проблеми формування і прийняття законних і 

обґрунтованих судових рішень свідчить, що головною особливістю 

адміністративного права є різноманітність та значна чисельність його 

джерел, які обумовлюються широтою розгляду судових справ, потребами 

їх вирішення у судовому процесі. 

Це вимагає прийняття правових рішень на різних рівнях від законів 

до нормативних приписів місцевих державних адміністрацій, рішень 

органів місцевого самоврядування, розміщення адміністративно-правових 

норм в активах, що належать до інших галузей чинного законодавства, 

наявності в одному нормативно-правовому акті поряд з матеріальними 

нормами і процесуальних приписів. Виняткове різноманіття джерел 
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адміністративного права зумовлює теоретичне і практичне значення 

розподілу їх на види та групи з різними критеріями, проведення наукової 

та практичної класифікації. 

Великим універсальним словником української мови 2010 року [31] 

«Класифікація – це система розподілу предметів, явищ або понять на 

класи, групи тощо за спільними ознаками властивостями, а «Ознака» - це 

риса, властивість, особливість кого - , чого-небудь. На цій основі 

виділяються класифікаційні ознаки [123], притаманні адміністративному 

суду як такому: 

1) він володіє найширшою компетенцією щодо вирішення 

юридичних справ, які виникають з факторів правопорушень (його 

юрисдикція поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі 

й суспільстві, за винятками, прямо передбаченими Конституцією і 

законами України); 

2) рішення суду можуть бути скасовані лише в апеляційному чи 

касаційному порядку і тільки іншим судовим органом (жоден 

юрисдикційний орган іншого виду не вправі зробити це); 

3) рішення, що набрало законної сили, є обов’язковим до виконання 

всіма іншими суб’єктами правоохоронних відносин і діє на всій території 

України; 

4) лише суд ухвалює своє рішення іменем України. 

Водночас слід звернути увагу, що згідно з ч. 2 ст. 8 КАС України суд 

застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики 

Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 17 Закону України 

«Про виконання рішень та застосувань практики Європейського суду з 

прав людини» суди України (в тому числі й адміністративні) застосовують 

практику Європейського суду та Європейської комісії з прав людини при 

розгляді справ як джерело права, де при застосуванні принципу 

верховенства права [47] сформульовано такі його ознаки: визнання 

пріоритетності домінування, визначальної ролі прав людини у діяльності 
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держави; поширюваність цієї пріоритетності, цього принципу на діяльність 

усіх без винятку органів держави; правова визначеність становища людини 

у тій ситуації, в якій вона перебуває; неприпустимість затримання особи на 

невизначений і непередбачений термін, якщо воно не ґрунтується на законі 

чи судовому рішенні; обсяг будь-якого правового розсуду й спосіб його 

здійснення мають бути з достатньою ясністю визначені законом; наявність 

громадської довіри до судів як до гарантів справедливості, майже 

безвиняткова можливість доступу до суду; наявність судового контролю за 

втручанням виконавчих органів у права людини; підпорядкованість 

судовому рішенню усіх органів держави, безвиняткова обов’язковість його 

виконання будь-якими органами і посадовцями; можливість скасування 

вищим судом рішення нижчого суду, яке не набрало чинності; невтручання 

законодавчої влади у відправлення правосуддя; забезпечення державою, у 

разі застосування смертельної зброї, швидкого й ефективного 

розслідування справи її органами. 

Формулювання ознак принципу верховенства права надає суддям 

адміністративних судів інструмент до правильного та однакового його 

застосування при здійсненні адміністративного судочинства [103]. З 

огляду на це можна дійти висновку, що серед багаточисленних ознак 

можна виділити ознаки, які притаманні лише рішенням адміністративного 

суду. В Кодексі адміністративного судочинства України визначено види, 

порядок ухвалення судових рішень, зміст постанови, ухвали, виправлення 

описок, роз’яснення судового рішення. Проте не визначено, якими 

ознаками повинно характеризуватись рішення на всіх етапах судового 

розгляду справи, як ці характеристики групувати, класифікувати. 

Наприклад, ознаки для відкриття провадження судової справи за наявними 

обставинами щодо судових рішень, які набрали законної сили, можуть 

бути такі [5]: визнаний неконституційним закон, яким керувався суд при 

ухваленні рішення; встановлені істотні обставини, які не були відомі і не 

могли бути відомі особі, яка зверталася до адміністративного суду із 
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заявою, скаргою і вони впливають на правильність прийнятого у 

адміністративній справі рішення; вироком у кримінальній справі, що 

набрав законної сили, встановлена заздалегідь неправдивість показань 

свідка чи потерпілого, завідомо неправдивість висновку експерта, завідома 

неправдивість документів або речових доказів, що потягло винесення 

незаконного чи необґрунтованого рішення по суті справи; вироком у 

кримінальній справі, що набрав законної сили, встановлено злочинні дії 

осіб, які брали участь у розгляді справи, чи їх представників або злочинні 

дії суддів, які розглядали справу; постанова, ухвала суду, які стали 

підставою для прийняття судом рішення по суті адміністративної справи, 

скасовані у встановленому законом порядку. 

Адміністративному суду підвідомчі справи, що виникають з 

публічно-правових спорів у сфері конституційних і адміністративно-

правових відносин фізичних і юридичних осіб з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами. 

Визначені повноваження адміністративного суду [69], відповідно до 

рішень слід виділити:  

1) місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні: 

адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа 

місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого 

самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам; 

усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів 

владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної 

відповідальності; усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з 

суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, 

перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, 

соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та 

пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, 

допомоги, захисту, пільг; адміністративні справи з приводу рішень, дій чи 
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бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної 

виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, 

передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті; адміністративні 

справи щодо примусового повернення в країну походження або третю 

країну та примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за 

межі території України;  

2) окружним адміністративним судам підсудні адміністративні 

справи: однією зі сторін в яких є орган державної влади, інший державний 

орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська, 

Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім 

випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ щодо їх рішень, дій 

чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які 

підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам; про 

застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування щодо 

державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської 

діяльності, якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим 

рішенням; 

3) щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами 

владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Як бачимо, навіть за цими повноваженнями адміністративного суду 

об’єктивно потребують розробки та оптимізації ознаки для прийняття 

обґрунтованих рішень. У першому наближені рішення адміністративного 

суду можуть класифікуватись за кількома ознаками: за різновидами: 

постанова, ухвала, додаткове чи часткове судове рішення; за рівнем 

прийняття: рішення суду першої, апеляційної, касаційної інстанції, 

Верховного Суду; від обсягу вирішених питань: завершальні, часткові, 

додаткові. Постанови, які б гарантували дотримання і захист прав, свобод 

та інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-

правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень 
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можна систематизувати у п’ять груп за ознакою правових наслідків їх 

прийняття: припиняючі, зобов’язальні, заборонні, правовстановлюючі, 

окремі [15]. 

До припиняючих слід віднести постанови про: визнання 

протиправними рішення суб’єкта владних повноважень чи окремих його 

положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним 

рішення в цілому чи окремих його положень; примусовий розпуск 

(ліквідацію) об’єднання громадян; відмову у задоволення позову повністю 

або частково. Зобов’язальні – це постанови про: зобов’язання відповідача 

вчинити певні дії; зобов’язання відповідача утриматись від вчинення 

певних дій. Заборонними можна назвати такі постанови про: тимчасову 

заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання 

громадян; примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за 

межі України. Правовстановлювальні постанови про: поворот виконання 

скасованого або визнаного нечинним рішення чи окремих його положень із 

зазначенням способу здійснення повороту виконання; визнання наявності 

чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень. 

Ухвали за ознаками адміністративного суду можуть бути [148] 

основними (завершальними), частковими і додатковими, за формою і 

змістом. За формою, в якій виражаються ухвали: усні, або протокольні: 

заносяться в протокол судового засідання (про відкладення розгляду 

справи); у вигляді окремого процесуального документа (про залишення 

позовної заяви без руху). За змістом: підготовчі ухвали: вирішуються 

окремі питання підготовки справи до судового розгляду (прийняття 

рішення про витребування документів та інших матеріалів; призначення 

експертизи; вирішення питання про залучення третіх осіб); ухвали з 

поточних питань, які виникають під час розгляду справи (наприклад, 

заміна неналежної сторони, повернення до з’ясування обставин у справі); 

припинювальні ухвали (про залишення позовної заяви без руху); заключні 

ухвали (про закриття провадження у справі, про припинення провадження 
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у справі); ухвали, прийняті з приводу винесеної постанови (наприклад, 

щодо виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовій 

постанові); окремі ухвали. 

Залежно від судової інстанції, що постановляє ухвалу, можна 

виділити такі види ухвали окружних (місцевих) адміністративних судів; 

ухвали апеляційних адміністративних судів; ухвали Вищого 

адміністративного суду України. Ухвали укладаються окремим 

документом з питань, які безпосередньо закріплені у КАС України. 

Наведений перелік не є вичерпним, оскільки окремим документом 

можуть викладатися також ухвали з інших питань, які вирішуються під час 

судового розгляду (ч. 4 ст. 160 КАСУ), саме тому важливо досконало 

проаналізувати стан, доповнити перелік і науково обґрунтувати всі ознаки 

судових рішень, щоб знати застосування аналогій Закону України «Про 

адміністративну процедуру», коли адміністративні суди при прийнятті 

рішень посилаються на норми Цивільного процесуального Кодексу 

України, чим порушують ст. 5 КАСУ, при цьому допускаючи помилки. 

Суд приймає постанову (рішення по суті справи з відповіддю на 

позовні вимоги) іменем України – у такий спосіб держава Україна реалізує 

судову владу у конкретній справі. Тут відтворено конституційний припис – 

частину п’яту статті 124 Конституції України і частину першу статті 14 

КАСУ з уточненням щодо виду судового рішення (постанова) і часу його 

прийняття (негайно після закінчення судового розгляду) [85]. 

Таким чином за юридичними наслідками судові рішення можуть 

розподілятися: на рішення про присудження (про виконання або 

утримання від виконання певних дій); рішення про визнання (про 

наявність або відсутність правовідносин); конститутивні рішення (про 

перетворення правовідносин, тобто їх припинення та зміну). З аналізу 

норма чинного законодавства випливає, 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. 
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1 ст. 158 КАСУ) та проміжними, якими провадження у справі не закінчено 

(ст. 115, ч.1 ст. 227 КАСУ). У науковій літературі [23] подається більш 

розгорнута класифікація ознак рішень адміністративного суду. 

При цьому слід враховувати, що до загальних вимог, яким мають 

відповідати судові рішення, можна віднести такі ознаки, як повноту, 

зрозумілість, без альтернативність та справедливість. Деякі з цих вимог 

прямо передбачені законом, а інші напрацьовані правовою наукою і 

судовою практикою. Рішення, які вступають в законну силу, набувають 

властивостей (ознак) неспростовності, винятковості, обов’язковості. 

Повнота і всебічність судового рішення, про яку йдеться в ст. 159 КАСУ, з 

одного боку, означає, що встановлені судом факти повинні відображати 

обставини, які існували чи існують об’єктивно, а з іншого – що всім 

наведеним обставинам надана вичерпна правова оцінка, в законодавчому 

плані. 

Зрозумілим є рішення, в якому суд у визначеній законом 

послідовності, чітко, без неоднозначного трактування дав відповідь на 

питання, які він вирішує суть справи при прийнятті постанови (ст. 161 

КАСУ) або щодо суті клопотання чи іншого питання, що вирішується 

ухвалою. У таких рішеннях вступна, описова, мотивувальна та 

резолютивна частини узгоджуються між собою відповідно до 

класифікаційних ознак адміністративних рішень. Таким чином, у центрі 

цих міркувань радше знаходиться питання про те, наскільки нові виклики 

юридичним підходам є актуальними і можуть призвести до іманентних 

змін у процесі формування і прийняття компетентних науково 

обґрунтованих, законодавчо узгоджених рішень адміністративного суду. 

Розгляд нами цього питання та розкриття сутності класифікаційних 

ознак рішень на науковому рівні дають можливість адміністративному 

суду плідно виконувати адміністративно-процесуальні права з 

раціонального врегулювання різноманітних ситуацій у контексті існування 

багатополюсних інтересів суб’єктів права і їх прояснення в законності і 
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обґрунтуванні прийнятих судом постанов та ухвал при розгляді судових 

справ. 

Розробка автором системи класифікаційних ознак при дослідженні 

даної проблеми може стати основою при формуванні схеми зводу ознак 

рішень суду, за якою повинен розподілятись увесь масив судових рішень. 

Планування таких робіт слід розглядати як функцію, що має бути 

пов’язана з іншими програмами та планами розробки схеми зводу Законів 

України. Такий підхід повинен передбачати поділ масиву рішень на 

розділи, які в свою чергу, матимуть підрозділи, де об’єднуються прийняті 

судові акти і може бути основою інкорпорації та кодифікації судових 

рішень.  

 

 

1.2. Стан дослідження проблематики щодо рішень адміністративного 

суду у науковій доктрині 

 

Конституційні положення про те, що держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність та утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави, спричинили принципово нового 

підходу до визначення ролі і місця адміністративного процесу в правовій 

системі держави.  

Практична реалізація конституційних засад розбудови України як 

демократичної, соціальної, правової держави неможлива без реформування 

публічної влади з одночасним створенням дієвого механізму контролю за 

нею. 

З огляду на те, що судовий контроль визнається найефективнішим, 

автори Концепції судово-правової реформи в Україні одностайно 

підтримали необхідність запровадження інституту адміністративної 

юстиції в Україні.  
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Незважаючи на те, що трансформація політико-ідеологічної основи 

незалежної держави потребувала швидкої зміни структури й суті судової 

системи, реальне реформування правосуддя почалося після прийняття 

Конституції України 1996 року. Створення системи адміністративного 

судочинства та прийняття Кодексу адміністративного судочинства України 

є яскравим прикладом такого реформування. 

За час діяльності адміністративних судів періодично виникають 

суперечки щодо доцільності їх утворення, ще більшої актуальності набуває 

питання ефективності роботи, оперативності розв’язання спорів, 

забезпечення реального захисту особи від порушень з боку державно 

владного апарату.  

Також не усунуто гострої проблеми розмежування судових 

юрисдикцій, а науковці та практики досі перебувають у творчих пошуках 

щодо змістовного наповнення таких адміністративних інститутів як 

публічна служба та адміністративний договір. 

Відсутність законодавчого переліку адміністративних договорів або 

їх більш чітких критеріїв зумовлює труднощі для судової практики в 

ідентифікації тих чи інших договорів як адміністративних, що породжує 

проблему правильного визначення судової юрисдикції.  

Для більш детального вивчення та правового аналізу питання 

відмежування адміністративної юрисдикції від цивільної та господарської 

деякі автори висвітлюють дане питання як питання підсудності справа 

адміністративним судам і пропонують нові підходи для розв’язання 

проблем відмежування судових юрисдикцій.   

Принцип верховенства права в адміністративному судочинстві є 

одним з основних елементів захисту прав людини, має особливе значення 

для адміністративного судочинства, оскільки предметом розгляду в 

адміністративних судах найчастіше є правові акти.  

З огляду на важливість публічної служби в структурі управлінського 

апарату, від ефективності функціонування якого залежить послідовний і 
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стабільний розвиток країни, вагомим дослідженням є питання надання 

правових гарантій функціонування публічної служби і діяльності 

публічних службовців. Зважаючи на це, особливого значення набувають 

розв’язання спорів щодо прийняття на публічну службу, її проходження та 

припинення, яке покладається насамперед на адміністративні суди. 

Вчені-адміністративісти не залишають поза увагою і історії 

становлення адміністративної юстиції в Україні. Відстужують 

неоднозначне сприйняття як дослідниками, так і законодавцем, сутності та 

змісту адміністративного судочинства та його основних елементів, що не 

позначилося на найголовнішому та на відображеному в Кодексі 

адміністративного судочинства України призначенні цього інституту – 

захист прав, свобод та законних інтересів невладних субєктів публічно-

правових відносин. 

У доктрині адміністративного права розроблені положення щодо 

питання застосування в законодавстві поняття адміністративного акта, 

оскільки для адміністративного суду важливо знати, в яких випадках він 

має справу саме з адміністративним актом і якого виду.  

Нагалошується також на актуальності виконнання судового рішення, 

ухваленого на користь приватної особи – позивача. З усіх судових рішень, 

ухвалених проти держави, судові рішення в адміністративних справах 

мають для публічної адіністрації особливу вагу. Вони дозволяють усунути 

ті правові помилки у пблічному управлінні, які не вдалося виявити та 

виправити засобами адміністративного контролю. Звучать слушні 

пропозиції реформувати юридичну відповідальність державних виконавців 

та процедуру її застосування, а не змінювати порядок управління цією 

службою.  

Періодично пропонуються шляхи розвязання адміністративних 

спорів за допомогою процедур, що є альтернативними адміністративному 

судочинству, а саме: подання скарги до вищого органу публічної 

адміністрації або посадової особи; подання заяви або скарги до 
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прокуратури. Але поряд з цим, адміністративні спори пропонується 

розв’язувати і без залучення уповноважених органів публічної влади. 

Зусиллями науково-педагогічних працівників кафедри 

адміністративного і процесу Національної академії внутрішніх справ була 

започаткована Київська школа адміністративного права, здобутки якої 

сьогодні продовжують удосконалювати та поширювати в традиціях 

європейського адміністративного права відомі працівники.  

Так, доктор юридичних наук, професор В.К. Колпаков, який у 1999 

році видав перший у новітній історії України підручник «Адміністративне 

право України», що витримав декілька видань. Крім цього він є автором 

монографії «Адміністративно-деліктний правовий феномен» (2004) у якій 

розроблена доктринальна теорія адміністративного проступку відповідно 

до сучасного право розуміння і фактично встановлені засади нової 

юридичної галузі – адміністративно-деліктне право.  

Значного оновлення зазнає адміністративний процес завдяки доктору 

юридичних наук, професору О.В. Кузьменко та її монографіям 

«Процесуальні категорії адміністративного права» (2004) і «Теоретичні 

засади адміністративного процесу» (2005). У зазначених працях автор 

піддала критиці радянську концепцію адміністративного процесу, довела 

доцільність поділу адміністративних проваджень на  види на підставі 

наявності або відсутності у них конфлікту.  

Вагомі наукові доробки мають й інші працівники кафедри. Взагалі 

об’єктом їх наукового інтересу є широке коло суспільних відносин, що 

входять до предмета адміністративного права.  

Природа розвитку суспільства дала реальну дійсність відповідного 

правового упорядкування, в якому юридичні норми набувають значення 

правил, однаково обов’язкових і для державних службовців чи суддів, і для 

фізичних чи юридичних осіб, утворюючи тим самим нову галузь 

юрисдикційного спрямування – Адміністративне процесуальне право 

України.  
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Адміністративне процесуальне право не копіює традиційні галузі 

правосуддя, має власні відмінності та особливості. Однією з таких 

особливостей є те, що в системі адміністративного процесуального права 

має залишатися інститут «адміністративного розгляду і вирішення справ». 

Тобто розгляд справ, заяв, скарг і прийняття рішень у них можуть бути 

здійснені не тільки в судовому, а й в адміністративному (інстанційному) 

порядку. Адже не випадково законодавець прийняв Кодекс 

адміністративного судочинства, а не Адміністративно-процесуальний 

кодекс, тим самим визнаючи наявність інших проваджень у структурі 

адміністративного процесу, крім адміністративно-судочинних.  

У навчальному посібнику «Адміністративне процесуальне право» 

Демський Е.Ф. зробив спробу обґрунтувати поняття, предмет, метод, 

принципи адміністративного процесуального права його систему як галузі 

права й як навчальної дисципліни, виходячи з тих позицій, що розгляд і 

вирішення конкретних адміністративних справ здійснюється в певній 

послідовності шляхом вчинення процесуальних дій за відповідно 

визначеними процедурою і правилами, врегульованими процесуальними 

нормами публічного характеру, які складають адміністративні 

провадження та адміністративний процес у цілому. Водночас автор не 

визнає, що змістом адміністративного процесу є будь-яка виконавчо 

розпорядча діяльність. Адміністративний процес пов'язаний з 

управлінською діяльністю, але лише в тій її частині, що стосується 

забезпечення і захисту прав, свобод та інтересів фізичних чи юридичних 

осіб, розгляду і вирішення конкретних індивідуальних адміністративних 

справ, а не заради широкого публічного інтересу, адміністративного 

розсуду невизначеного кола осіб, заради суспільного блага тощо, які 

притаманної адміністративному праву. 

Виходячи з цих посилань, на думку Демського Е.Ф., норми, які 

регулюють адміністративні провадження у сфері управління, за 

зверненням громадян, про застосування заходів адміністративного 
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примусу, про притягнення до адміністративної відповідальності та 

провадження у сфері адміністративного судочинства, складають певну 

систему проваджень (правових інститутів) і в своїй сукупності утворюють 

окрему галузь права в правовій системі за принципами і умовами її 

галузевого поділу. Ми долучаємось та повністю розділяємо думку 

професора Е.Ф. Демського. 

Отже, проведений нами аналіз та огляд основних напрямів розвитку 

адміністративного та адміністративного процесуального права ілюструє 

відсутність окремого дослідження безпосередньо рішень 

адміністративного суду.  

 

 

1.3 Форма, зміст і вимоги до рішення адміністративного суду 

 

З розгляду ознак рішень випливає, що чисельність і змістовність 

процесуальних питань, які доводиться вирішувати суду під час розгляду 

справ адміністративної юрисдикції, обумовлюють прийняття цим органом 

правосуддя різноманітних й відмінних за своєю суттю, формою та 

ознаками процесуальних документів. Питання, пов’язані з розумінням 

форми, змісту та вимогами, яким мають відповідати рішення 

адміністративного суду, інші процесуальні документи, безпосередньо 

закріплено в КАС України [72]. 

В адміністративно-правовій науці не було єдності у поглядах вчених 

щодо змістовності рішення, ані щодо вимог до нього. Ситуація 

пояснюється багатьма чинниками, серед яких можна зазначити і так звану 

«нетрадиційність» адміністративного процесу порівняно з іншими 

різновидами юридичного процесу. Вперше ці ознаки виділив В. Градовий 

[38], які до цього часу залишаються домінуючими в сучасній 

адміністративно-правовій науці. Відсутність унормованого підходу до 
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змісту і вимог формування адміністративних рішень обумовлює науковий 

пошук оптимальних варіантів. 

Узагальнений аналіз наявної літератури та нормативних актів дозволяє 

стверджувати, що в цих питаннях є багато прогалин. Завдяки певному 

дещо звуженому підходу до розуміння форми і змісту адміністративного 

рішення в рамках юрисдикційної концепції й залишення поза 

узагальненими термінами більшість дослідників не вдаються особливо до 

сутності цих понять [175]. 

Отже, форма, як філософська категорія [173], виражає спосіб 

існування певного змісту в його різних модифікаціях, а зміст виражає 

внутрішню єдність всіх елементів, сторін, властивостей, явищ в їх 

взаємодії, які відрізняють даний предмет від інших. Протиріччя між 

формою і змістом на певному етапі вирішується відторгнення старої 

форми і переробка старого змісту, виникає нова форма, адекватна 

зміненому змісту [22]. 

В рамках наукової юридичної парадигми форму і зміст 

розглядатимемо в даному розділі як вимогу таку, що спроможна відкрити 

нову реальність, не посилаючись на старі догми, а на нову реальність 

дисциплінарної семантики термінологічної означеності цих понять, як 

вони утвердились у класичній юридичній науці і в законодавстві [135]. 

Тобто, відмова від пошуку механічно-редукціоністських конструкцій у 

процесі наукового пізнання форми і змісту рішення, які втратили свій 

пізнавальний ресурс в рамках нової світоглядної загальнонаукової 

юридичної парадигми дає реальні можливості уникати формалізму при 

розгляді судових справ по суті [45]. 

Згідно статті 162 КАСУ формою рішення є постанови і ухвали. Основі 

ознаки постанови і ухвали розглянуті у попередньо викладеному матеріалі. 

Проте, слід визнати, що стосовно постанови основні ознаки такі: є формою 

рішення адміністративного суду; ця форма тільки письмова; приймається 

іменем України; стосується вирішення вимоги адміністративного позову 
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по суті. Основними ознаками ухвали адміністративного суду першої 

інстанції названі: є формою рішення суду; ця форма може бути двох видів 

– письмова або усна; стосується процедурних питань розгляду 

адміністративної справи. 

Отже, спільними ознаками постанови і ухвали є те, що обидва 

процесуальних акти – це документи з адміністративних справ у 

адміністративному суді є формами рішення суду. Однак вони суттєво 

відрізняються одна від одної за змістом – постанова стосується вирішення 

адміністративної справи по суті, а ухвала – процедурних питань. За 

формою зовнішнього вираження судові рішення, як відомо, можуть бути 

письмовими або усними. Постанови суду можуть мати лише письмову 

форму, а ухвали письмову або усну. При цьому ухвали за наслідками 

розгляду апеляційних або касаційних скарг викладаються виключно у 

письмовій формі. 

КАСУ вимагає дотримання відповідної процесуальної форми та 

змісту постанов та ухвал суду, що викладаються окремим документом. Як 

відомо, зміст постанови складається з чотирьох частин: вступної, описової, 

мотивувальної і резолютивної (ст. 163 КАСУ). Такий саме зміст має і 

постанова щодо частини позовних вимог. Структура ухвали, яка 

викладається окремим документом, також складається з чотирьох частин: 

вступної, описової, мотивувальної і резолютивної (ст. 165 КАСУ), проте 

змістовне наповнення ухвали дещо інше, порівняно із постановою. Так, у 

вступній частині відсутні відомості щодо секретаря судового засідання та 

предмета адміністративного позову. Описова частина містить лише суть 

клопотання та ім’я особи, що його заявила, чи іншого питання, що 

вирішується ухвалою. Описова ж частина постанови більш змістовна, 

оскільки містить короткий зміст позовних вимог і позиції відповідача, 

пояснення осіб, які беруть участь у справі, інші докази, досліджені судом. 

Хоча мотивувальна частина ухвали і постанови містить відповідні мотиви, 

однак до мотивувальної частини постанови включені обставини, 
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встановлені судом із посиланням на докази, а також мотиви неврахування 

окремих доказів. Резолютивна частина постанови і ухвали збігається у 

частинах висновку суду та строку і порядку набрання законної сили, 

рішення. 

Як ми бачимо, поряд з вступною і описовою частинами змісту 

судового рішення, має бути обґрунтованою мотивувальна частина, де 

наводяться всі міркування суду, на яких ґрунтується рішення справи, 

фактичні і юридичні мотиви висновків суду в справі. Законність рішення 

суду визначає його право осудність - це якісний стан рішення, що 

характеризується правильним застосуванням судом норм права, 

додержанням процесуального порядку, форми, здійснення прав і 

обов’язків суб’єктів процесуальних взаємовідносин та правильною 

реалізацією цих повноважень, суду. 

Аналіз законодавчих актів засвідчує надзвичайну складність нашого 

законодавства, а отже, і об’єктивні труднощі при користуванні ним, якщо 

взяти до уваги, що кількість законів і підзаконних актів з кожним роком 

збільшується, пропорційно зростають складнощі визначення форми і 

змісту рішень. Підтвердженням цього є факт, що в існуючій статті 162 

КАСУ вже передбачено вісім видів постанов, які приймає 

адміністративний суд першої інстанції у разі задоволення 

адміністративного позову повністю або частково, що створює певні 

труднощі в об’єктивності змісту цих рішень. 

Найбільш неупорядкованою і недостатньо обґрунтованою, як показує 

практика, є мотивувальна частина, де не завжди наводяться всі міркування 

суду, на яких ґрунтується рішення справи, фактичні і юридичні мотиви 

висновків суду в справі. Тому законність рішення суду не завжди визначає 

його правоосудність. Якісний стан рішення, що характеризується 

правильним застосуванням судом норм права, потребує додержання 

процесуального порядку, форми, здійснення прав і обов’язків суб’єктів 
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процесуальних взаємовідносин та правильної реалізації ними 

повноважень.  

Позитивне (об’єктивне) адміністративне судочинство при розгляді 

судових справ є сукупністю юридичних норм, направлених на з’ясування 

таких питань: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги 

адміністративного позову та заперечення проти нього, і 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; яку правову норму належить застосувати до 

спірних правовідносин; чи належить задовольнити позовні вимоги; як 

розподілити між сторонами судові витрати; чи є підстави допустити 

негайне виконання постанови суду; чи є підстави для скасування заходів 

забезпечення адміністративного позову [133]. 

Вимоги щодо змісту постанови суду апеляційної інстанції викладені в 

ст. 207 КАС України, в якому визначено суттєву відмінність структури 

постанови суду апеляційної інстанції від постанови суду першої інстанції є 

те, що в описовій частині стислого викладу постанови суду першої 

інстанції узагальнюються вимоги апеляційної скарги, обставин, які 

встановлені судом першої інстанції, а у резолютивній частині – у 

зазначенні висновку по суті вимог апеляційної скарги. 

Постанова суду касаційної інстанції (вимоги щодо змісту наведені в 

ст. 232 КАСУ) відрізняється від постанов суду першої та апеляційної 

інстанцій тим, що в описовій частині вона містить короткий зміст рішень 

цих судів, короткий зміст вимог касаційної скарги, обставин справи, 

встановлених попередніми судовими інстанціями, а у мотивувальній має 

міститись посилання на право тому, що факти суд касаційної інстанції не 

встановлює. Резолютивна частина повинна містити висновок по суті вимог 

касаційної скарги позивача. 

За елементами структури письмові ухвали схожі з постановами і 

складаються зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин. 

Проте зміст ухвал суду першої інстанції має певні відмінності від змісту 
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постанов (ч. 1 ст. 165 КАСУ) тим, що у вступній частині відсутня вимога 

про зазначення предмета адміністративного позову, а в описовій частині 

суд вказує суть клопотання, ім’я (найменування) особи, що його заявила, 

чи інше питання, що вирішується ухвалою. Мотиви, з яких суд дійшов 

висновків, і закон, яким керувався суд викладаються у мотивувальній 

частині ухвали, а у резолютивній частині ухвали суд першої інстанції 

зазначається висновки суду, строк і порядок набрання ухвалою законної 

сили та її оскарження до вищої інстанції. 

Вимоги щодо змісту усної ухвали викладені в ч. 2 ст. 165 КАСУ і 

стосуються висновку суду та мотивів, з яких суд дійшов такого висновку, 

тобто журнал чи протокол судового засідання має містити формулювання, 

аналогічні за змістом мотивувальній та резолютивній частинам письмової 

ухвали суду. 

В той час структура письмових ухвал судів апеляційної та касаційної 

інстанцій визначена, відповідно, статтями 206 та 231 КАСУ, а змістовне 

наповнення цих ухвал близьке до постанов відповідного суду, за винятком 

висновків щодо суті вимог адміністративного позову позивача. 

Таким чином, приходимо до висновку, що рішення адміністративного 

суду повинно відповідати певним вимогам. По-перше, воно повинно бути 

прийнято з дотриманням принципу законності, що передбачає, його 

винесення відповідно до норм адміністративного матеріального і 

процесуального права, а також, загальними цінностями природного права, 

особливо у випадках відсутності законодавчого регулювання кваліфікації 

окремих адміністративних спорів. 

Одночасно, судове рішення повинно бути обґрунтованим, що є 

обов’язковою вимогою до судового рішення, яке передбачає обов’язок 

адміністративного суду спеціально і без наявності двозначності мотивувати 

вибір правових засад, на яких базувалося прийняте рішення, що вказує на 

відповідність мотивації адміністративного суду фактам доказового значення, 

які зробили можливим прийняття саме такого рішення по справі, а не іншого 

[27]. 
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Разом з тим судове рішення повинно бути повним та вичерпним. У 

даному випадку адміністративний суд повинен вирішити повністю усі 

питання, які були предметом судового розгляду, остаточно вказати на 

задоволення або відхилення претензій громадянина та засоби реалізації 

порушених прав, що зумовлює закінчення технологічного правозахисного 

циклу і повне поновлення порушених прав громадянина без необхідності 

звернення до будь-яких інших правозахисних інстанцій. 

Зауважимо, що такі вимоги щодо правової природи адміністративно-

судового рішення не виключають можливості прийняття часткового 

рішення, коли буде розглянуто і вирішено частину спору, і проміжного - 

щодо допустимості скарги на рішення суду. 

При цьому у будь-якому випадку, судове рішення має бути 

безумовним і таким, що може бути виконане, тобто, рішення 

адміністративного суду повинно мати певний фундамент щодо можливості 

його реального виконання, яке не може залежати від наявності або 

відсутності будь-якої умови, наприклад, питання поновлення певного 

порушеного права громадянина не може бути пов’язане умовою звільнення 

винуватої службової особи з посади чи переведення на нижчу. 

Безумовно, прийняте рішення адміністративного суду змістовно 

вміщує: відомості про сторони спору законних представників або 

уповноважених із необхідною вказівкою на особливості їх статусу у 

судовому провадженні: відомості про найменування та склад 

адміністративного суду; обставини справи; правові та фактичні засади 

прийняття рішення; висновок адміністративного суду по спору; 

визначення порядку оскарження рішення та матеріальні витрати суду. Дані 

складові змісту судового рішення по адміністративній справі структурно 

поєднуються у вступну, описову, мотивувальну та резолютивну частини, 

де вступна частинна поєднує відомості про суб’єктів адміністративного 

судочинства – сторони та адміністративно-судову установу; описова – 

вміщує основні дані про сутність спору, вимоги скаржника та заперечення 

відповідача по скарзі, пояснення інших осіб, які беруть участь у справі, 
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думки захисників із питань справи, застереження представника публічних 

інтересів та інші дані, які роблять можливим явне уявлення про характерні 

риси конфліктної ситуації по суті та можливі варіанти її вирішення. 

Зміст мотивувальна частина адміністративно-судового рішення 

відіграє дуже важливу роль, оскільки він є базою для формулювання 

адміністративним судом висновків по справі суду і рішення 

адміністративний суд в цій частині посилається на матеріально-правові 

положення, тобто правове обґрунтування, якими він керувався при 

прийнятті відповідного рішення; суд може обґрунтовувати факт 

використання під час вирішення справи аналогії права чи закону, яким він 

керувався. 

Особливого значення набуває об’єктивна істина, яка окрім фактичної 

сторони, завжди повинна нести оціночне правове навантаження, тому 

ігнорування вимоги про правове обґрунтування, яке є дуже суттєвим 

порушенням правил адміністративного судочинства і може бути підставою 

для скасування рішення по адміністративній справі; суд повинен вказати і 

на процесуальні норми, яким він керувався під час здійснення дій щодо 

розгляду і вирішення справи в судовому засіданні. 

Що стосується мотивувальної частини, то вона окрім вказівки на 

правову норму, яка застосовується під час вирішення конкретної справи, 

вміщує докази по справі та висновки адміністративного суду щодо 

підтвердження або відхилення окремих фактів доказового значення, які 

створюють комплексне обґрунтування висновків щодо правової 

кваліфікації судової справи в адміністративно-правовому полі. 

Резолютивна частина є найважливішою частиною рішення 

адміністративного суду, в якій формулюється відповідь на спірні питання 

адміністративно-правової справи складовими частинами резолютивного 

розділу рішення є: висновки адміністративного суду про задоволення 

вимог скарги або відхилення цих вимог; визначення шляхів поновлення 

порушених прав і суми відшкодування; перерозподіл судових витрат; 

вказівка про умови оскарження адміністративних судових рішень. 
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В адміністративному судовому для аргументації наслідків може 

існувати дві загальні санкції, на примусове застосування яких повинна 

вказувати резолютивна частина судового рішення; адміністративний суд 

своїм рішенням має право скасувати адміністративний акт, анулювати його 

юридичну силу частково або повністю, якщо даний акт визнаний 

неправомірним: по суті, тобто таким, що порушує законодавство про права 

і свободи громадян або суб’єктивні права громадян в окремих 

адміністративних правовідносинах; у зв’язку з тим, що орган виконавчої 

влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення не мав на 

це законних повноважень; у разі порушення нормативно встановлених 

процедурних правил прийняття та реалізації адміністративного рішення, 

зокрема, коли органом, який забезпечував прийняття управлінського акта, 

не було з’ясовано усі обставини управлінської ситуації, що виникли, та 

можливі наслідки даного акта; під час підготовки та його прийняття не 

було повідомлено громадян про наслідки таких рішень. 

Адміністративний суд при прийнятті неправомірного управлінського 

акту вказує, які конкретні управлінські дії, що виконані під час здійснення 

такого акта, повинні бути визнані юридично недолугими, а, відповідно, 

ліквідовані їх протиправні наслідки, до того ж, коли орган виконавчої 

влади чи орган місцевого самоврядування самостійно не скасує 

неправомірне рішення, лише тоді адміністративний суд може підтвердити 

факт визнання неправомірності цього рішення, якщо позивач в цьому 

зацікавлений. 

Як свідчить судова практика, коли судове визнання незаконності 

рішення органу виконавчої влади може автоматично викликати визнання 

або підтвердження правового статусу особи, вирішення її особистих 

питань як громадянин. Зокрема, як приклад для підтвердження було 

звернення до суду громадянки М. зі скаргою на дії обласної тимчасової 

комісії по перевірці правильності видачі посвідчень «Учасник ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» Одеської обласної державної 

адміністрації, в заяві зазначала, що з липня по кінець вересня 1954 р. 
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включно у складі оперативної групи управління штабу армії Одеського 

військового округу брала участь у військових навчання із застосуванням 

ядерної зброї на полігоні. Перше посвідчення учасника ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС категорії 2, серії «А» вона одержала 29 квітня 1993 р. 

на підставі поданих документів: відповіді з архівів та запису в трудовій 

книжці про подяку за участь у навчаннях. Інше посвідчення М. одержала 

23 червня 1994 р. на підставі довідок про інвалідність та про втрату 70% 

працездатності внаслідок виконання робіт в зоні радіаційного 

випромінювання. Комісія рішенням від 23 липня 1997 р. та від 2 квітня 

1998 р. відмовила їй у встановленні статусу учасника ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС. Посилаючись на незаконність останнього 

рішення, заявниця просила підтвердити її статус учасника ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і зобов’язати комісію видати їй 

відповідне посвідчення. Рішенням Приморського районного суду м. Одеси 

заяву було задоволено. 

В такій ситуації, часткове скасування адміністративного акта можна 

також розглядати як його зміну. Оскільки, у такому разі, ми припускаємо, 

що управлінський акт залишається, і лише його частина, протиправна 

природа якої доведена і відповідає вимогам правомірної, яка примусово 

трансформується під час розгляду адміністративної справи. 

Нерідкі випадки, коли адміністративний суд Німеччини вважає за 

необхідне подальше з’ясування обставин справи, то він має право не 

приймаючи власного рішення по справі, скасувати адміністративний акт, 

якщо за своєю формою і обсягом дослідження, які вимагаються, 

скасування є доцільним із врахуванням інтересів учасників процесу. В цей 

період формування нового адміністративного акта адміністративний суд, із 

врахуванням предмета скарги може прийняти тимчасове регулювання, 

тобто дати розпорядження про надання гарантій, або про те, що воно 

повинно бути залишено у силі повністю чи частково. 

Ми розглянули такі важливі категорії судового рішення, як форма, 

зміст і характеристика вимог у правових нормах і бачимо, що вони не є 
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вичерпними, то, залежно від обставин справи у рішенні суду по суті позову 

можуть міститися й інші висновки. Від вирішення суду вимоги рішення 

можуть бути спрямовані на розвиток провадження у справі, а можуть бути 

класифіковані на такі, що спрямовані на порушення процесу у справі або, 

які перешкоджають виникненню судового процесу в справі та 

застосування санкцій за недолугі рішення або порушення законності. 

Ми пропонуємо за такі проступки у сфері адміністративної юстиції 

встановити більш жорсткі санкції, зокрема, усунення винуватої посадової 

або службової особи від здійснення своїх повноважень на певний період у 

разі невиконання ухвали адміністративного суду, якщо це призвело до 

значного погіршення правозахисної ситуації у відповідній сфері 

державного управління або місцевого самоврядування, продовжуються 

масові або систематичні порушення прав і свобод, не прийнято мір щодо 

забезпечення реалізації прав громадян та ліквідації у відносинах публічної 

адміністрації та громадянина умов виникнення конфлікту [41, с. 69]. 

З огляду на вищезазначене пропонуємо форму судового рішення 

розглядати як структуру, спосіб побудови думки судді, а зміст рішення – 

його сутність, внутрішня особливість, який виражає внутрішньо єдність 

всіх елементів, сторін розгляду судової справи, явищ, підходів в їх 

взаємодії, що є засадничим аргументом зміни парадигми розуміння цих 

соціальних явищ в нових адміністративних законодавчих актах. 
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Висновки до РОЗДІЛУ І 

 

У межах даного розділу було зроблено такі висновки:  

1. У сучасних умовах успішне ведення адміністративного 

судового процесу багато в чому залежить від якості сформованих судових 

справ, від всебічного і глибокого судового дослідження матеріалів справи і 

на цій основі формування і прийняття компетентного, науково 

обґрунтованого, законодавчо узгодженого рішення. Особливого значення 

формування прийняття і реалізації адміністративних судових рішень 

набувають в умовах демократизації суспільних відносин, послаблення 

командно-директивного тиску на стан справ третьої гілки влади – судової 

системи України, коли все більше і більше суди набувають незалежності, 

правової самостійності. 

Нами відстежено, що адміністративні судові органи не мають в 

достатній мірі науково розроблених критеріїв оцінки матеріалів будь-якої 

судової справи. Не існує чітких рекомендацій аналізу чинників 

формування глибоко продуманих,компетентно сформованих і 

проаналізованих рішень по судових справах, що призводять до збільшення 

апеляційних скарг, відміни рішень на користь відповідача, а в кінцевому 

рахунку – порушення права і свобод громадян.  

Саме наявність колізій у правових нормах, винятки з різноманітних 

питань прийняття рішень є досить не рідкісним явищем. Більшість питань 

стосовно недоліків в оцінці якості рішень мають не виключений характер, 

трактування понять рішень, їх складових нерідко зводять до аналогій, а не 

до їх наукового трактування, оскільки у адміністративному законодавстві 

термін «судове рішення» не визначено. 

2. З огляду на вищезазначене дозволяє глибше вникнути в 

природу і сутність винятково суспільного терміну, такого як «судове 
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рішення» і виробити підходи внесення доповнень до законодавчих актів 

адміністративного судочинства у трактування цього поняття: 

- судове рішення – це найзагальніший процесуальний акт (документ) 

застосування права адміністративного правосуддя, яким суд вирішує те чи 

інше питання; 

- ухвала – письмове або усне рішення адміністративного суду в 

залежності від судової інстанції, процесуальних питань та процедури 

розгляду адміністративної справи. 

3. На підставі аналізу та юридичного тлумачення правозахисних 

актів з позиції позитивного права дозволив вийти за межі закритого кола 

одномірних, лише юридичних явищ, і використати основи і передоснови 

права з визначення правових ознак категорії «судового рішення», його 

складових і елементів, а також динаміки розвитку. 

Розкриття сутності класифікаційних ознак рішень дають 

методологічну основу адміністративному суду плідно виконувати 

адміністративно-процесуальні права з раціонального врегулювання 

різноманітних ситуацій у контексті існування багатоположних інтересів 

суб’єктів права та їх прояснення в законності і обґрунтуванні прийнятих 

судом постанов і ухвал при розгляді справ, а також для формування зводу 

ознак, що може бути основою інкорпорації та кодифікації судових рішень. 

4. Дослідивши чисельність і змістовність розгляду процесуальних 

питань адміністративної юрисдикції приходимо до висновку, що цьому 

органу правосуддя та в адміністративно-правовій науці не було єдності у 

поглядах щодо форми, змісту, ані щодо розгляду судових справ і 

оголошення рішень, вимог до нього. Ситуація пояснюється багатьма 

чинниками, серед яких виділяється «нетрадиційність» адміністративного 

процесу порівняно з іншими різновидами юридичного правосуддя, 

обумовлюється також прийняттям адміністративними судами 

різноманітних й відмінних за своєю суттю та формою процесуальних 
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документів. За цих умов практика змушена діяти імперативним шляхом, 

що не завжди являється продуктивним. 

5. В рамках нової наукової юридичної парадигми форма і зміст 

нами розглянута як вимога, що спроможна відкрити нову реальність, не 

посилаючись на старі догми, а на нову реальність дисциплінарної 

семантики термінологічної означеності цих понять, як вони утвердились у 

класичній юридичній науці і в законодавстві.  

6. Виконуючи завдання адміністративного судочинства, 

адміністративні суди, використовуючи на практиці рекомендації щодо 

форми, змісту судових рішень, вимог до них мають реальний механізм, 

який утверджує законність у сфері публічного адміністрування, 

спрямовуючи діяльність органів публічної адміністрації та інших 

учасників публічно-правових відносин у правове русло, конкретизують 

вимоги законодавства і критерії правомірності дій суб’єктів 

правозастосування, сприяють законодавцеві у виявленні недоліків і 

прогалин у правовому регулюванні тієї або іншої групи публічно-правових 

відносин, утверджують порядок розгляду справ і прийняття законних і 

змістовних публічних судових актів. 
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РОЗДІЛ II 

ПРАВОВІ ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ, УХВАЛЕННЯ ТА 

ПРОГОЛОШЕННЯ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ 

 

 

2.1 Учасники судового процесу та їх об’єктивні і суб’єктивні 

фактори впливу на формування і ухвалення безпомилкових 

адміністративних судових рішень 

 

Розглянута в розділі 1 проблематика, поняття і сутності судових 

рішень виокремлює проблему прийняття безпомилкових рішень 

адміністративного суду. За останні роки ця проблема все частіше стає 

об’єктом не тільки галузевих, але й загальнотеоретичних наукових 

юридичних досліджень. При цьому основна увага акцентується на 

об’єктивних і суб’єктивних факторах впливу на недопустимість помилок 

при формування і прийнятті судових рішень.Першим кроком в напрямку 

прийняття законних і об’єктивних судових рішень є введення в дію 

Кодексу адміністративного судочинства. Одночасно в ході реалізації його 

положень, стосовно забезпечення безпомилковості прийняття судових 

рішень, виникає досить багато проблем як практичного, так і теоретичного 

характеру. Питання впливу об’єктивних і суб’єктивних факторів на 

прийняття безпомилкових судових рішень не з’ясовано законодавчо. В 

науковій літературі ці фактори недостатньо досліджені і фрагментовані. 

В українській та зарубіжній літературі увагу проблемі об’єктивного і 

суб’єктивного в юридичнім праві людини, крізь призму їх співвідношення 

приділяють увагу науковці П. Рабинович і О. Мережко, поділяють думки 

про розмежування об’єктивних і суб’єктивних факторів судових рішень К. 

О. Апель, Ю. Габермас, О. Гьофе [2]. Частіше всього в науковій літературі 

зустрічається формування уявлення про концепцію правотлумачення 

об’єктивного і суб’єктивного, побудовану не на логіці права, а на 
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об’єктивному критерії – практиці. Ця концепція суперечить розумінню 

права на інтуїтивному підході, що наразі є основоположним при вирішенні 

справ. Такий підхід притаманний кожному судді, але ефективність права 

безперечно не зростає, якщо його застосування відбувається за не 

встановленими правилами [162].  

Об’єктом є зміст позову, тобто спеціальні відносини про правові 

спори чи спори про права, а суб’єкт – це учасники правовідносин. В 

літературі існує різноманіття у визначенні понять: суб’єктивні права, 

правосуб’єктивність, суб’єкт звершень, суб’єкт розгляду справи та інші. В 

КАСУ відсутнє визначення об’єкту та суб’єктів права, а лише згадується як 

поняття «суб’єкт владних повноважень»ю. Не зрозуміло з інтерпретації в 

КАСУ тлумачення поняття «позивач», чи він є суб’єктом права чи ні, немає 

пояснення суб’єктивної та об’єктивної категорії в процесі прийняття рішень 

[3]. 

Адміністративне судочинство, як будь-яка система, є об’єктивним 

явищем, спрямованим на реалізацію норм матеріального права. Об’єктивне 

право – право, як сукупність норм, на відміну від прав, що надається 

окремим особам (суб’єктам). Тому юридичним (суб’єктивним) правом за 

філософським поняттям прав людини визнавалися лише ті домагання 

людини, які можуть бути об’єктом судового захисту,тобто, це інституційне 

право на рішення суду в його присудовій функції [177]. 

Зміст багатьох норм – дефініцій (визначення термінів) відірваний від 

теоретичних напрацювань та установленого в теорії процесу й 

закріпленого на нормативному рівні понятійного апарату [35]. Як бачимо, 

що перш ніж розглядати питання про сутність чи то природно-правових, 

чи то державно – юридичних позитивно – правових явищ, потрібно 

передусім чітко визначитись з інтерпретацією понять об’єктивне і 

суб’єктивне відповідно до розуміння об’єкта і суб’єкта права, сутності цих 

соціальних явищ і їх впливу на формування помилкових адміністративно-

судових рішень. 
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Що стосується розуміння поняття об’єкту в загальнодоступному 

розумінні. Великий універсальний словник сучасної української мови 

2010 року [31] дає таке змістовне тлумачення, що об’єкт, як філософське 

поняття, це пізнавальна діяльність, яка існує поза свідомістю людини і 

незалежно від неї. А філософія дає таке трактування, що об’єкт пізнання – 

фрагмент (частина) будь-якої реальності (природної соціальної, 

суб’єктивної, розумової та ін.), який не збігається у цей момент з 

інтелектом, що пізнає, та на який спрямована пізнавальна активність [173]. 

В юридичній площині об’єктом права є загальні юридичні умови 

законотворчості, законодавства, прийняття державних нормативних 

правових актів, які мають забезпечити прозорість діяльності 

адміністративних органів та адміністративних судів [14].Таким чином, 

об’єктом може ставати лише те, що виявляється як окрема особлива 

реальність у полі активної діяльності суб’єкта; при тому об’єкт постає як 

похідне від суб’єкта і навіть як його елемент. З іншого боку, можна 

розглядати самого суб’єкта як елемент об’єкта: природа – єдиний об’єкт, а 

людина як частина природи є елементом об’єкта. Названі нібито 

протилежні виявлення суб’єкта та об’єкта ми повинні спробувати 

зрозуміти як єдиний процес, де разом із зростанням меж та горизонтів 

людської активності, зростає, стає складнішим і предметно насиченішим 

об’єктний обсяг її життєдіяльності [16]. 

Відповідно до судового процесу адміністративного суду об’єктом 

адміністративного судового розгляду відносно позивача, як суб’єкта 

правових відносин, на наш погляд, виступає його позов, а об’єктом 

судового висновку по справі слугує рішення суду. Поняття «суб’єкт» (від 

лат Subjectum) носій предметно – практичної діяльності і пізнання, 

джерело активності, спрямованої на об’єкт [5]. Суб’єкт пізнання – це 

людина, що постає вихідним пунктом життєвої та пізнавальної активності, 

що здобуває знання, вибудовує теорії та концепції, зберігає та історично 

передає їх новим поколінням [131]. 
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Відповідно, можна стверджувати, що суб’єкт права – це особа, група 

осіб, організація та інші, яким належить активна роль у певному процесі, 

акті. Особа чи організація як носій певних прав та обов’язків. Проблема 

суб’єктів правовідносин, як правового явища в цілому, так і як явища 

відповідної галузевої належності дістала в юридичній літературі досить 

повне висвітлення [14]. Проте в процесі її розробки поняття видів цих 

суб’єктів наповнювалося неоднаковим змістом. Одні автори зараховували 

до них трудящих, громадські та кооперативні організації трудящих, 

різноманітні органи держави, державу в цілому [107], інші поділяли цих 

суб’єктів на дві основні групи: громадян (фізичних осіб); різноманітні 

організації [142], треті зазначали, що можна розрізняти такі види учасників 

правовідносин: громадяни, держава, державні органи, громадські 

організації, юридичні особи [172]. 

Розуміння цієї проблеми на сучасному етапі до суб’єктів 

правовідносин адміністративного судочинства, ми рахуємо, слід включати: 

індивідів (фізичних осіб), серед яких виділяються: громадяни даної 

держави, іноземці (громадян або підданих інших держав); біпатриди 

(особи, що мають громадянство чи підданство двох чи більше держав); 

апатриди (особи, що не мають громадянства жодної держави); організації 

та об’єднання: державні (державні органи, установи, підприємства, їх 

посадові особи); громадські (організації, рухи, партії, органи громадської 

самодіяльності населення, підприємства, установи та їх посадові особи); 

соціальні спільності: держава в цілому, нація; адміністративно-

територіальні одиниці, виборчі округи; трудові колектив і тощо. 

Таким чином, предметом адміністративного судочинства є відносини, 

які виникають у зв’язку з порушенням публічно-індивідуального права 

суб’єкта і тому право адміністративного судочинства як процесуальне 

право спрямоване саме на забезпечення чіткого застосування норм 

матеріального права до конкретних життєвих ситуацій таким чином, щоб 
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унеможливити виникнення при цьому фактичних та юридичних помилок 

при трактуванні понять об’єкт і суб’єкт права. 

Емпіричний рівень пізнання формується так, що фіксує переважно 

зовнішній бік об’єкта – явище, який трансформується у теоретичний рівень 

дізнання, на якому осягається вже «внутрішній» зміст об’єкта – сутність, 

узагальнюваний у логічних формах поняттях: судження, умовиводу, 

гіпотези, теорії, ідеї тощо. Якщо пізнання природного буття здійснюється у 

формі суб’єкт об’єктного відношення, то пізнання самої людини, людських 

спільнот, суспільства, історії тощо є пізнанням суб’єкт-суб’єктним, 

результатом якого є гуманітарне звання, подібних соціальних явищ 

пізнання.Саме ці міркування і слугують філософсько-методологічним 

підґрунтям для дослідження сутності основоположних категорій 

об’єктивного і суб’єктивного та їх сутності в науково-правовій 

інтерпретації, а ключем до виявлення соціальної сутності є погребовий 

підхід до цих праволюдинних категорій. У виявленні сутності правових 

явищ реалізація погребового підходу вимагає розв’язання таких завдань: 

слід осягнути загальне розуміння потреб різних об’єктів і суб’єктів права; 

зокрема, з’ясування співвідношення цих потреб з інтересами, мотивами, 

цілями відповідних суб’єктів права; слід встановити, потреби яких саме 

суб’єктів тобто чи потреби, чи то окремих індивідів, чи то певних їх 

спільнот, об’єднань, чи то суспільства в цілому задовольняє 

досліджуваний феномен, які саме види потреб він задовольняє; слід 

з’ясувати, чи здатний досліджуваний правовий об’єктивний чи 

суб’єктивний феномен бути засобом, інструментом задоволення потреб 

суб’єкта і якою мірою. Зокрема слід з’ясувати, чи він є лише одним із 

таких правових засобів чи єдиним [107]. 

Надання можливості суб’єктам права на захисти об’єктивних і 

суб’єктивних прав та під охороною закону інтересів, об’єктивне і 

суб’єктивне, з точки зору принципу диспозитивності та деліктоздатності, 

розглядається як найширша єдність протилежностей, якою коли-небудь 
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оперувала філософія права. Об’єктивність – філософське поняття, що 

означає характеристику предмета, зміст знання чи спосіб існування 

дійсності, яка полягає в їх незалежності від людської свідомості (суб’єкта 

пізнання). Об’єктивність як риса характеру – здатність розглянути 

питання, що є предметом дискусії, відсторонено, незважаючи на особисті 

уподобання чи вигоду [147]. 

Виходячи з цих основних філософських положень виділяємо ознаки, 

фактори об’єктивних помилок судових рішень: адміністративне 

законодавство на момент його створення мають фіксоване значення при 

його прийнятті, згодом умови міняються; зростає роль законодавчих 

дефініцій у забезпеченні чіткості і зрозумілості правового регулювання, 

надані чи обмежені простором для суддівського розгляду; основні 

принципи права, які визначають справжні межі свободи поведінки 

суб’єктів адміністративного права занадто абстрактно чи неадекватно 

закріплюються у нормах позитивного права; формування дещо 

ідеалістичного сприйняття законодавчими адміністративними органами 

країни людини, її прав та свобод як суб’єктів права, що призводить до 

зловживання правами; поширення абсолютного розуміння суб’єктами 

права своїх прав, а в результаті відбувається неухильне зростання кількості 

апеляційних справ, одночасно помилкових рішень. Як правило, ці 

недоречності породжуються не тільки факторами об’єктивними 

нездатність права як формальної системи норм повною мірою врегулювати 

реальні, живі відносини, але й суб’єктивними - нерозуміння справжньої 

сутності чи всупереч реальним адміністративним правовідносинам, 

виходячи переважно з кон’юнктурних чи інших міркувань. 

Відносно до суб’єкта судового процесу, людини, особи, 

суб’єктивність пов’язана з діями суб’єкта, який відображає думки, 

переживання і т. ін. тільки даного суб’єкта, особисте. В адміністративному 

судочинстві, як правило, суб’єктивне проявляється в адміністративному 

судочинстві в діалектичній протилежності суб’єктивних прав у судовій 
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практиці і суб’єктивних юридичних обов’язків суб’єктів судового процесу. 

Як правило, їх об’єктивне і суб’єктивне нерозривно пов’язані і не можуть 

існувати одне без одного, оскільки право одного суб’єкта не може бути 

реалізовано поза виконанням обов’язку другим суб’єктом [39]. Об’єднує 

їх: спільна адміністративно – правова природа; існування в 

адміністративних правовідносинах; наявність меж у поведінці; належність 

особам, які мають адміністративну правоздатність та адміністративну 

дієздатність; наявність державних гарантій, а відмінність полягає у тому, 

що права реалізуються в інтересах їх власника, а обов’язки в інтересах 

осіб. При цьому слід враховувати, що права – це міра можливої поведінки, 

а обов’язки – міра належної поведінки, зокрема такі постулати є основою 

розвитку юридичної нормо здатності. 

Суб’єктивне трактування суддями адміністративних норм, матеріалів і 

подій судової справи, втілення в рішеннях особистих вражень суб’єктів 

судового процесу, зловживання іноді правом та ігнорування законів 

призводить, як правило, до прийняття помилкових рішень [14], які мають 

різнобічний суб’єктивний характер: по необережності, умисним, 

недотримання норм, нерозуміння та ігнорування суб’єктами права цих 

основоположних реалій в контексті прийняття недосконалих законодавчих 

норм, непрофесійність чи некомпетентність, створює суб’єктивну 

передумову заздалегідь прийняття помилкових рішень, що 

охарактеризується, як специфічний вид деформованої правової свідомості 

суб’єктів адміністративних правовідносин, наслідком і виявом якої є не 

збігання (протистояння) інтересів суб’єкта і тієї соціальної спільності, яку 

він представляє та з інтересів правотворчого чи відповідного 

правозастосовного органу, зокрема суду [169], компетенцію якого є 

встановлення конкретної межі здійснення права [74]. 

Використання адміністративним судом зразків рішень у цивільних 

справах без належного технічного корегування є переважною причиною 

таких порушень. Зокрема, по справі №2а-77/06/2006- при задоволенні 
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Фрунзенським м. Львова судом клопотання сторони на звернення до 

Верховного суду України була надіслана не відповідна ухвала, а лист 

голови районного суду. При ухваленні рішення суди часто постановляють 

ухвали, що є порушенням норми процесуального права тому, що згідно з 

частиною першою статті 158 КАСУ, судове рішення викладається у формі 

постанови, коли спір вирішується по суті. Існують непоодинокі випадки на 

практиці, коли вимагаються документи та матеріали усною ухвалою, яка 

фіксується у протоколі судового засідання, а документи витребовуються 

запитом, до осіб, які не є учасниками по справі. 

На нашу думку, в цьому проявляється суб’єктивізм судді, який при 

розгляді справи не дотримується вимог КАСУ, де відсутня вказівка на 

такий вид рішення суду як запит, а слід користуватися частиною першою 

статті 158 Кодексу, - ухвалою, у формі документа, замість запиту, якщо 

вимога суду звернена до осіб, які не є учасниками у справі або не беруть 

особисто участі у справі. 

В одній із постанов Шевченківський районний суд (справа №2-а-

906/06/2006), про надання згоди управлінню контрольно-ревізійної служби 

на продовження терміну проведення позапланової перевірки суд ввів в 

ознаку заявника щодо його права тим, що така постанова не підлягає 

оскарженню, тим самим суд обмежив право особи, яка бере участь у 

процесі, або осіб, які не брали участі, але яких стосується така постанова 

[156]. 

Як наслідок, позитивне (об’єктивне) судочинство може мати вагомі 

підстави для судового провадження при виділенні такої важливої умови у 

справах адміністративних судів як правомірності та об’єктивності 

прийняття рішень. 

Спостерігається також при розгляді адміністративних справ неуважне 

ставлення до виконання завдань забезпечення всебічного, повного і 

об’єктивного їх провадження. В складанні протоколів про адміністративні 
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правопорушення, мають місце істотні недоліки, більша частина яких 

надходить до суду з органів внутрішніх справ, спостерігається відсутність 

даних про обставини правопорушення і особу правопорушника, 

зустрічається фальсифікація матеріалів, подається зазвичай неправильна 

кваліфікація вчиненого при відсутності аналізу доказів, а недопустимим є 

те, що такі порушення не знаходять принципової оцінки на процесі 

розгляду справи, ні в прокуратурі. В інших категоріях справ бувають 

випадки порушення процедури складання протоколу судового засідання, 

що затримує можливості касаційного оскарження рішення. У відповідності 

зі статтями 293, 294 КпАП голова суду може вирішити питання про 

скасування постанови, але при відсутності протоколу не в змозі своєчасно 

перевірити: чи оголошував суддя постанову своє прізвище при розгляді 

справи; яким чином роз’яснювались правопорушнику права відповідно до 

ст. 63 Конституції України та ст. 268 КпАП; як оголошувався протокол про 

адміністративне правопорушення, чи було це взагалі; які пояснення давав 

правопорушник. свого часу позиція законодавця з даного питання була 

помилковою. Суб’єктивне ставлення до адміністративного процесу з 

порушенням законності не відповідає рівню сучасних вимог захисту прав 

людини, а юридична формула, що постанова судді суду не підлягає 

оскарженню і є остаточною, більш схожа на юридичний нонсенс. 

Особливо, коли при адміністративному арешті громадянина органами 

міліції до розгляду справи суддею, конфіскація майна, вилучення речей і 

документів та інші дії правоохоронних органів суд не роз’яснює суб’єкту 

права на користування юридичною допомогою адвоката. 

Статичний аналіз роботи адміністративних судів України свідчить, що 

за кількістю розглянутих адміністративних справ у 2012 році вони на 

другому місці після цивільних і далеко випереджують число кримінальних 

справ. Серед них дрібне хуліганство (ст. 17 КпАП) і злісна непокора 

законному розпорядженню або вимозі працівника міліції ст. 185 КпАП) 
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складають 37,5 відсотка та 14 відсотків, а всього 51,5 відсотка від загальної 

кількості адміністративних справ. Практика застосування 

адміністративного арешту показує, що таке стягнення застосовувалось до 

39,3 відсотків. Дані цифри повинні привернути увагу до необхідності 

перевірки якості судових рішень у цих справах. 

З метою усунення можливих помилок необхідне законодавче 

тлумачення об’єктивних і суб’єктивних факторів виникнення і усунення 

цих помилок в судовому провадження з відповідними висновками до 

суб’єктів правовідносин. Пропонуємо внести зміни до чинного 

адміністративного законодавства і передбачити вирішення справ в судах 

першої інстанції не одним суддею, а судом зі складанням протоколу 

безпосередньо в судовому засіданні. 

З’ясування сутності об’єктивного і суб’єктивного чинників 

нинішнього адміністративного судочинства України показує, що 

неможливо в повній мірі визначити його дієвим механізмом захисту 

суб’єктивних прав, свобод, який гарантує верховенство права. На нашу 

думку, викладені проблеми, по-перше, переважно є наслідком світоглядної 

позиції представників влади й фізичних осіб; по-друге, наслідком зусиль 

представників публічної адміністрації переінакшити й підготувати 

адміністративне процесуальне законодавство для суб’єктивних потреб, 

особливо не зважаючи на права, свободи й законні інтереси фізичних осіб, 

по-третє, індивідуальні оцінки, інтереси, відчуття, емоції, переконання 

суддів все ще мають відчутний суб’єктивний вплив в процесі прийняття 

рішень, що доповнюється об’єктивними факторами значного розгляду 

справ за короткий проміжок часу. 

Викладені міркування, певна річ, є суб’єктивними й не розв’язують 

вичерпно існуючих проблем прийняття безпомилкових рішень, але 

сподіваємося, сприятимуть подальшому розвитку наукових посилок й 

удосконаленню адміністративного процесуального законодавства та 



 59

адміністративного судочинства України, є основою для наукового 

тлумачення принципів регулювання провадження судового процесу та 

формування і прийняття рішень за наслідками розгляду судових справ на 

всіх інстанціях адміністративного провадження. 

 

 

2.2 Судові рішення на стадіях апеляційного і касаційного 

провадження. 

 

З огляду на висновки підрозділу 2.1 рішень судів першої інстанції 

виправлення помилок в більшій мірі є можливим, зокрема, шляхом 

звернення до судів вищих інстанцій з апеляційними та / або касаційними 

скаргами, що є нагальною потребою звернень позивачів до суду на 

предмет перегляду судових рішень за їх позовом. Цей аргумент 

законодавчо закріплено в ст. 129 Конституції України, де однією з 

основних засад судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного 

оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. 

Перегляд судових рішень має історичний розвиток від ревізійного 

порядку розвитку (інквізиція) по волі закону без участі осіб до порядку 

оскарження особою, право якої порушено. Поступово в країнах 

континентальної правової традиції виникли наступні форми перегляду 

судових рішень: приватне (окреме) оскарження; апеляція; касація; 

перегляд судових рішень за винятковими обставинами. Безумовно, ці 

форми склалися не відразу, а поступово, під впливом інтересів швидкого 

прийняття рішень та їх непохитності. 

Оскарження заходів забезпечення провадження в адміністративних 

справах залишається малодослідженим, комплексно не пов’язаним між 

різними видами адміністративних проваджень. Якщо застосування заходів 

процесуального примусу в адміністративному судочинстві не підлягає 

оскарженню, то застосування заходів забезпечення провадження в справах 
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про адміністративні правопорушення може бути оскаржено не лише в 

інстанційному порядку чи прокурору, а й у порядку адміністративного 

судочинства, а це викликає певні труднощі в застосуванні норм 

матеріального і процесуального права [32]. 

 Аналіз останніх публікацій, зокрема Т. Весельської [33], яка вперше 

поставила питання про межі оскарження в адміністративному судочинстві 

заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, дає підстави вважати, що проблема оскарження заходів 

процесуального примусу в адміністративно - деліктному проваджені 

потребує вдосконалення правового регулювання на законодавчому рівні та 

відповідного узагальнення судової практики. У всіх інших підручниках, 

навчальних посібниках, науково – практичних коментарях 

адміністративного судочинства це питання на науковому рівні не 

обговорювалося. 

Зокрема, проблема апеляційного оскарження судового рішення в 

судовому процесі розглядалася Конституційним Судом України, що 

підкреслює актуальність цієї проблеми. У рішенні від 27 січня 2010 р. № 3 

– рп / 2010 КСУ дійшов висновку, що право на апеляційне оскарження 

судових рішень у контексті положень частин 1, 2 ст. 55, п. 8 ч. 3 ст. 129 

Конституції є складовою права кожного на звернення до суду. 

Розглядаючи положення п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції, КАСУ дійшов 

висновку, що апеляційне оскарження судового рішення можливе у всіх 

випадках, крім тих, коли закон містить заборону на таке оскарження [145]. 

Зазначений підхід поставив проблему докорінного перегляду всіх 

процесуальних кодексів України в частині прав на оскарження судових 

рішень. 

Для захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина 

звернення до суду безпосередньо на підставі Конституції гарантується, 

тобто, право на оскарження судових рішень є складовою права кожного на 

звернення зі скаргою до суду [87]. Конституційний принцип права 
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оскарження «…крім випадків, встановлених законом» надає конституційне 

право звернутися до відповідного суду з апеляційною та/або касаційною 

скаргою завжди (крім випадків, встановлених законом), а не тоді, коли це 

дозволено законом [20]. 

В юридичній літературі визначено категорію «апеляція», яка за 

загальним правилом – це перегляд вищою інстанцією судового рішення, 

яке не набрало законної сили, ще один розгляд справи по суті. Основні 

завдання перегляду рішень адміністративного суду будь-якої інстанції на 

основі апеляції стосуються перш за все охорони суду, його рішення від 

помилки; непохитності судових рішень, забезпечення однакового 

тлумачення законів адміністративними судами всіх інстанцій, тобто 

формування єдиної судової практики: [46] завдання повинні вирішуватись 

у визначених межах з розрахунку, щоб процес не затягувався на 

необмежений час: судові справи мають вирішуватись швидко; вони мають 

початок так і відповідний кінець. Проте, слід враховувати зауваження, які 

висовувались до апеляцій в історичному періоді розвитку перегляду 

судових рішень з 1808 року, коли вперше у Франції та інших державах, де 

була введена форма оскарження, яка збереглася і до наших часів: апеляція 

засновується на письмовому матеріалі, тобто на матеріалі гіршому; 

можливість апеляційного перегляду підриває авторитет суду першої 

інстанції, послабляє у суддів почуття відповідальності; обов’язок 

залишатися в межах скарги зменшує позитивну якість суду, вимагає від 

нього свідомо відмовитись від застосування закону. 

Виходячи з таких положень в адміністративному законодавстві у 

загальних рисах предметом апеляційного оскарження є рішення суду 

першої інстанції, яке набрало (чи не набрало) законної сили. До цих пір в 

наукових колах точиться думка, коли рішення набирає законної сили чи на 

етапі суду першої чи другої інстанцій, як відомо за загальним правилом 

постанова або ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після 

закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження: десять днів 
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для постанови, п’ять – для ухвали, якщо таку заяву не було подано, якщо 

було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не 

була подана у передбачені законом 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 цього строку. 

Судове рішення, якщо його не скасовано, в разі подання апеляції, 

набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи. В 

тому випадку, якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то 

вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили. 

Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за 

наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України та ухвали всіх 

судів, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту 

проголошення, крім необов’язковості, наслідком набрання законної сили 

судовим рішенням є його преюдиціальність, коли обставини, які були 

встановлені постановою, що набрала законної сили, в одній 

адміністративній справі, не можуть за участю тих самих сторін 

оспорюватися в іншій судовій справі [112]. 

Передбачивши право на апеляційне оскарження судових рішень, 

законодавець в окремих випадках допускає їх негайне виконання. В такому 

порядку здійснюється виконання ухвал з питань забезпечення 

адміністративного позову та заходи процесуального примусу (ч. 2 с. 268 

КАСУ). На наш погляд, якщо відсутнє оскарження - рішення набуває 

законної сили на етапі суду першої інстанції відповідно до строку 

вказаному в постанові чи ухвалі, а при оскарженні (апеляції) – на етапі 

закінчення апеляційного розгляду. Обов’язковість виконання судових 

рішень, що набрали законної сили, яка визначає, що вони не можуть бути 

скасовані жодним органом (посадовою чи службовою особою), крім суду 

вищестоящої інстанції передбачено законом ч.2 ст. 14 КАСУ. 
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Відповідно до історичної традиції касація – це перегляд рішення 

адміністративного суду, яке обмежується юридичною стороною справи, не 

торкаючись її практичної сторони. Касація має охороняти законність 

діяльності судових установ, які здійснюють шляхом скасування рішень, що 

не відповідають вимогам законності. Касація – в чистому вигляді за 

французькою системою здійснює перегляд рішень адміністративного суду 

першої та апеляційної інстанцій, які набрали законної сили. Вона 

досліджує, чи не було порушень законності при ухваленні цих вироків, не 

розглядаючи справи по суті [20]. 

З огляду на вимоги адміністративного судочинства касація повинна 

виконувати кілька завдань: судово – політичне, нагляд за діяльністю 

установ з метою забезпечення однакового застосування законів, тобто 

касація в інтересах закону; судово – практичне, яке вводить касаційну 

інстанцію в систему судових установ з метою вирішення конкретних 

справ. Тобто розгляд касацій, на думку Дробітько О., трактує таке 

становище, коли касаційна інстанція обов’язково повинна скасувати 

рішення та повернути справу до суду нижчої інстанції,при цьому процес 

ускладнюється. А тому слід створити такі умови, коли касаційна інстанція 

сама може змінити рішення судів першої інстанції [46]. 

Якщо детально розглядати зміст апеляційного і касаційного 

впровадження в країнах континентальної правової традиції, можна зробити 

певний висновок, що предмет і спосіб перегляду є головним моментом 

відокремлення апеляції від касації. За визначенням КАСУ касація – це 

гібрид апеляції та касації за французькою системою з деяким впливом 

германської системи. За предметом оскарження, коли рішення не набрало 

сили – це апеляція. Коли шляхом перегляду справи (справа не 

розглядається по суті, немає судового слідства) – це касація, при цьому суд 

касаційної інстанції перевіряє законність і обґрунтованість судового 

рішення в частині оскарження і не більше.  
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Практика роботи апеляційних судів засвідчує, що розширення і 

застосування апеляційного розгляду адміністративних рішень посилює 

централізацію судової влади і юстиції. Запровадження урядом України 

децентралізації в суспільному житті країни торкнеться і судової влади, що 

в кінцевому рахунку призведе до присутності народного елемента в 

судовому процесі (інститут присяжних). 

Однаково важливо було б здійснити зміни в КАСУ в цьому напрямку, 

перетворивши касацію в апеляційно - касаційну інстанцію, а для більш 

повного прийняття такого рішення було б доцільно дати можливість 

касаційній інстанції проводити дослідження доказів за правилами судового 

слідства в судовому розгляді адміністративних рішень з частковим чи 

повним дослідженням адміністративної справи, а також надати право 

виносити своє, нове рішення по справі з висновками по якості рішення. 

Впровадження таких підходів сприятиме вдосконаленню здійснення 

правосуддя в умовах демократизації та децентралізації відносин в судовій 

системі, оскільки маловірогідне самовиправлення помилок самим судом, 

своїх рішень.  

У теперішній час система апеляційно – касаційного контролю надала 

право суддям одноособово розглядати адміністративні справи. Уповаючи 

на непогрішність суддів, в якості яких працюють такі ж юристи, як і в 

інших органах, є, помилковою органів юстиції. Справедливо 

підкреслюється в літературі, що суддя також підвладний тим же слабостям 

та спокусам, як і будь - який чиновник, користуючись владою. 

У діяльності судів законність забезпечується наявністю внутрішнього 

контролю у вигляді касації та нагляду і апеляції, але не може розглядатися 

як аргумент, який повністю спростовує викладені побоювання. Тому, що 

суди вищої інстанції переглядають справи у порядку касації та нагляду 

лише у тих випадках, коли є сигнал у вигляді скарг та позовів, внаслідок 

чого значна частка справ не потрапляє у поле зору вищестоящих судових 

інстанцій. Крім того, з такої чи іншої точки зору вищестоящі суди є 



 65

відповідальними за роботу нижчестоящих судів, тому вони зацікавлені в 

тому, щоб не псувати показників їх «хорошої» роботи. Характерною є 

також корпоративна солідарність для внутрівідомчого контролю, що 

негативно впливає і на всю систему внутрішньо - судову контрольну 

систему. Одним із головних виходів з положення в адміністративному 

судочинстві може бути лише забезпечення якості прийнятих судових 

рішень та дотримання вимог до їх змісту [176]. 

Викладені вимоги щодо якості формування рішення суду апеляційної 

інстанції в ст. 207 КАСУ, як бачимо з положень цього закону мають місце 

суттєві відмінності структури постанови суду апеляційної інстанції від 

постанови суду першої інстанції полягають у викладенні в описовій 

частині стислого змісту постанови суду першої інстанції, узагальнюючих 

вимог апеляційної скарги, обставин, які встановлені судом першої 

інстанції, а у регулятивній частині – зазначення висновку по суті вимог 

апеляції. Не будемо вдаватись в характеристику вимог до рішень 

апеляційної та касаційної інстанцій адміністративного суду, розглянемо 

характеристику вимог щодо змісту постанов і ухвал апеляційної і 

касаційної інстанцій, що найбільш необхідне для розуміння у зв’язку зі 

складністю. 

Постанова суду касаційної інстанції (вимоги щодо змісту наведені в 

ст. 232 КАСУ) наведені вимоги щодо змісту постанови касаційної 

інстанції, які відрізняється від постанов суду першої та апеляційної 

інстанцій тим, що в описовій частині вона містить короткий зміст рішень 

цих судів та зміст вимог касаційної скарги, обставин справи, встановлених 

попередніми судовими інстанціями, яке у мотивувальній частині має 

міститись посилання на право, але суд касаційної інстанції не встановлює 

фактів і причин, також резолютивна частина повинна містити висновок по 

суті вимог касаційної скарги. 

Безперечно, вимоги щодо змісту усної ухвали викладені в ч. 2 ст. 165 

КАСУ і стосуються висновку суду та мотивів, з яких суд дійшов такого чи 
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іншого висновку, але зазвичай і протокол судового засідання має містити 

формулювання, аналогічні за змістом мотивувальній та резолютивній 

частинам ухвали письмової. 

Письмові ухвали схожі з постановами і складаються структурно з 

вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин, проте зміст 

ухвал суду першої інстанції має певні відмінності від змісту постанов (ч. 1 

ст. 165 КАС). Так, у вступній частині відсутня вимога про зазначення 

предмета адміністративного позову, а в описовій частині суд вказує суть 

клопотання, ім’я особи, заявника, чи інше питання, для вирішення у 

мотивувальній частині ухвали, викладаються мотиви, з яких суд дійшов 

висновків, і закон, яким керувався суд, а у резолютивній частині ухвали 

суду першої інстанції зазначаються строк і порядок набрання ухвалою 

законної сили та висновки суду. 

Що стосується ухвал, які викладаються письмово до судів апеляційної 

та касаційної інстанцій, їх структура визначена відповідно, статтями 206 та 

231 КАСУ, 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 постановою і тільки. Як правило, зміст ухвал судів 

залежить від предмета спору, суті процесуальних питань при розгляді 

матеріально - правових вимог вирішує суд по суті. Однак є винятком із 

правил, коли окремі ухвали суду, в яких аналізом виявлені не тільки спірні 

правовідносини, а й причини порушення закону. При цьому суд під час 

розгляду справи, виявивши порушення закону, може прийняти окрему 

ухвалу і направити її відповідним суб’єктам судового процесу для вжиття 

заходів [65].  

Адміністративний суд вправі прийняти, у разі необхідності, окрему 

ухвалу про наявність підстав для розгляду питання щодо притягнення до 

відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються 

протиправними (ст. 166 КАСУ). Суд апеляційної інстанції (ч. 1 ст. 208 
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КАСУ). також може постановити окрему ухвалу. В разі допущення судом 

першої інстанції порушень норм матеріального чи процесуального права, 

які не є підставою для зміни або скасування постанови чи ухвали суду 

першої інстанції. З огляду на повноваження суду касаційної інстанції, який 

не встановлює факти, але може постановити окрему ухвалу лише у разі 

допущення судом першої чи апеляційної інстанції порушень норм 

матеріального чи процесуального права, які не є підставою для зміни 

судових рішень або їх скасування [173]. 

Перегляд постанов апеляційних адміністративних судів першої 

інстанції свідчить, що за період з 2010 по 2015 роки апеляційний розгляд 

справ збільшувався за цей період на 79 % з 593027 справ у 2010 році до 

1062651 у 2015 році. 222190 постанов (21 %) змінено у 2013 році, що на 8% 

більше, ніж у 2010 році (38564 постанови, 13 %). 139462 постанови (13 %) 

у 2013 році скасовано, що на 2 % більше ніж у 2012 році (164670 постанов, 

15 %). Із наведеного вбачається, що за результатами апеляційного 

перегляду судових рішень судів першої інстанції скасовується кожне сьоме 

рішення, а в результаті касаційного перегляду скасовується кожне десяте. 

У період за 2015 рік, що аналізується, порівняно з 2010 роком на 3 % 

зросла частина переглянутих постанов і ухвал, що відповідно збільшується 

кількість справ на розгляді одного судді.  

Дослідивши судові рішення, надіслані Верховним Судом України до 

Вищого адміністративного уду України, проаналізовано підстави 

ухвалення Верховним Судом України відповідних рішень та аналіз 

статистичних показників свідчать про те, що лише у 2011 році, на відміну 

від 2010 року, мало місце повернення заяв до Вищого адміністративного 

суду України, закриття провадження у справах та на 10 % збільшилась 

кількість скасованих судових рішень Вищого адміністративного суду 

України. 

Підставами для повернення заяв до Вищого адміністративного суду 

України було недотримання судом норм процесуального права, серед яких 



 68

здійснення допуску справ до провадження у Верховному Суді України 

неповноважним складом суду, а саме: вирішення питання про допуск 

складом суду, в якому брали участь судді, які ухвалювали рішення, про 

перегляд яких подано заяви. У зв’язку з надходженням таких ухвал до 

Вищого адміністративного суду України рішенням зборів суддів Вищого 

адміністративного суду України від 4 березня 2011 року № 9 «Про 

внесення змін до порядку формування колегій суддів у Вищому 

адміністративному суді України» встановлено порядок формування 

колегій для розгляду питання про допуск справи до провадження у 

Верховному Суді України. Ще однією причиною повернення заяв до 

Вищого адміністративного суду України було здійснення допуску справ до 

провадження у Верховному Суді України без вирішення питання щодо 

порушеного строку подання заяви про перегляд судових рішень [44]. 

Статистичні показники про стан здійснення судочинства 

адміністративними судами України свідчать також про те, що робота судів 

здійснювалась в умовах значного навантаження. Водночас при істотному 

збільшенні надходження матеріалів суди не допустили погіршення роботи 

за основними показниками та зниження якості їх розгляду при значній 

кількості розглянутих справ Позитивним є зменшення направлених Вищим 

адміністративним судом України справ на новий судовий розгляд, 

внаслідок чого більша кількість справ не знайшла свого вирішення у суді 

касаційної інстанції, чим зменшено строк їх розгляду та навантаження на 

місцеві адміністративні суди. 

Аналіз судових розглядів одночасно свідчить ще і про те, що при 

розгляді адміністративних справ спостерігається подекуди неуважне 

ставлення до виконання завдань судового провадження недостатній 

всебічний, повний і об’єктивний розгляд судових справ, профілюють 

недоліки при складанні протоколів про адміністративні правопорушення, 

більша часина яких надходить до суду з органів внутрішніх справ, 

спостерігається відсутність даних про обставини правопорушення і особу 
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правопорушника, подається невірна кваліфікація вчиненого і відсутній 

глибокий аналіз доказів, а іноді зустрічається фальсифікація матеріалів 

справ. Досадно, що ці недоліки не завжди викликають принципову оцінку. 

Апеляційний і касаційний розгляд адміністративних справ в умовах 

демократизації судової системи, на наш погляд, потребує не лише 

висновків по перегляду справ по скаргам позивачів, але й по якості 

розгляду справ безпосередньо суддею і прийнятим рішенням. Настала 

нагальна необхідність ввести в законодавчому плані адміністративну і 

матеріальну відповідальність суддів за відправку справ на перегляд, 

недбале застосування вимог закону, фальсифікацію матеріалів, 

невиправдані висновки по мовному питанню, стилю викладення матеріалів 

рішення та змістовності. Не зайвим буде посилення за роботою суддів, як і 

інших органів влади, зовнішнього державного контролю за законністю 

правосуддя.  

Для покращення координації розгляду справ в адміністративних судах 

згідно приписів Кодексу адміністративного судочинства України стосовно 

визначення юрисдикції адміністративних справ за матеріалами для 

розгляду в апеляційному та касаційному порядку можна в наближеному 

плані рекомендувати правову позицію по визначенню підсудності ряду 

адміністративних справ, які підпадають до розгляду в адміністративних 

судах, зокрема: справи про визнання недійсними рішень органів місцевого 

самоврядування про відмову у наданні земельних ділянок у власність; 

справи за позовами управлінь Пенсійного фонду України до відділень 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань про зобов’язання до заліку від Управління 

Пенсійного фонду України виплаченої пенсії; справи про визнання 

неправомірними рішення щодо припинення служби та про поновлення на 

посаді, про присудження заробітної плати, іншого грошового утримання, 

втраченого особою у зв’язку з неправомірним звільненням з посади у 

випадку припинення публічної служби; спори між податковими органами 
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та суб’єктами господарювання про звернення стягнення на активи 

платників податків для погашення податкового боргу; спори за позовом 

органів податкової служби до суб’єктів підприємницької діяльності; 

позови з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єктів владних повноважень або 

іншими порушеннями прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно – 

правових відносин, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою 

вирішити публічно – правовий спір; спір, що виникає між товариством та 

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 

щодо визнання недійсним акту індивідуальної дії та інші. 

Спори за позовами суб’єктів владних повноважень – відділень Фонду 

соціально захисту інвалідів до підприємств, установ, організацій у тому 

числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних 

осіб, які використовують найману працю, про стягнення адміністративно – 

господарських санкцій та пені за кожне робоче місце, призначене для 

працевлаштування інваліда і не зайняте ним, теж є адміністративними і 

потребують судового вирішення, наприклад, звернення Міського 

відділення Фонду соціального захисту інвалідів до адміністративного суду 

з позовом до приватного підприємства про стягнення заборгованості за 

невиконання нормативу робочих місць для забезпечення 

працевлаштування інвалідів [100].  

Переглядаючи рішення судів попередніх інстанцій у касаційному 

порядку, Вищий адміністративний суд України висловив наступну 

позицію. 

Такий спір, що виник між сторонами, відноситься безпосередньо до 

адміністративної юрисдикції, а тому його розгляд судами повинен був 

здійснюватися за нормами Кодексу адміністративного судочинства 

України, з огляду на соціальне забезпечення інвалідів 
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Рішенням суду першої інстанції, окружним адміністративним судом 

залишено без змін, ухвалою апеляційного суду позов задоволено та 

стягнуто з приватного підприємства майнову шкоду. 

Переглядаючи рішення судів попередніх інстанцій в 

адміністративному та касаційному порядку, Вищий адміністративний суд 

України висловив позицію про недопустимість повороту при розгляді 

справ до гіршого. На підтвердження вказаної позиції наведено перелік 

аргументів [177]: 

1)1)1)1) з правилом недопустимості погіршення правового становища 

підсудного в суді апеляційної чи касаційної інстанцій безпосередньо 

пов’язана заборона розгляду в провадженні обвинувачень, які не були 

висунуті в суді першої інстанції; 

2)2)2)2) суд апеляційної інстанції має право вийти за межі апеляційних 

вимог лише якщо цим не погіршується становище особи, щодо якої 

вирішувалося питання про застосування примусових заходів 

адміністративного або виховного характеру; 

3)3)3)3) суд апеляційної інстанції не тільки вправі, а й зобов’язаний 

прийняти рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не 

надійшли, якщо розгляд апеляційної скарги дає підстави для прийняття 

такого рішення. 

Слід відмітити, що у суспільній свідомості, а також в окремій частині 

кадрового складу судів, членів судового процесу набувають стереотипи 

формування і прийняття апеляційних і касаційних рішень, де приховані 

корені слабкого розуміння цих проблем, навіть часто керівним складом 

суду, коли не допускаються до розгляду справ, мотивуючи, що вони не 

підпорядковані для розгляду в адміністративному суді. 

Слід мати на увазі і ще те, що справи про відшкодування майнової 

шкоди, які розглянуті апеляційним судом за правилами Кодексу 

адміністративного судочинства України можуть бути розглянуті лише 

Вищим адміністративним судом України, як судом касаційної інстанції 



 72

[60], у свою чергу, помилковий розгляд справи в суді апеляційної інстанції 

за правилами Кодексу адміністративного судочинства України є підставою 

для скасування постановленого порушенням норм процесуального права 

судового рішення та направлення справи на новий розгляд за правилами 

Господарського чи іншого процесуального кодексу України [64]. Слід 

мати на увазі, що компетенція Вищого адміністративного суду України 

поширюється на перегляд в касаційному порядку судових рішень, 

постановлених після 01.09.2005 року за правилами Кодексу 

адміністративного судочинства України, тому ухвала апеляційного суду 

може бути скасована, а справа направлена до апеляційного суду на новий 

розгляд [89]. 

Як підсумок аналізу судових рішень, відповідно до положень КАСУ 

попередження помилок при перегляді судових адміністративних рішень в 

апеляційному провадженні незайві наступні рекомендації 

адміністративним судам апеляційної інстанції: однією ухвалою не слід 

вирішувати питання про прийняття апеляційної скарги та про призначення 

справи до апеляційного розгляду, оскільки такі ухвали приймаються 

різним складом суду в один чи в інші дні; за скаргами на ухвали, що 

мотивовані порушеннями судами першої інстанції правил підсудності, слід 

відмовляти у відкритті апеляційного провадження; особа, яка не брала 

участі у справі, має право згідно статті 185 КАСУ на апеляційне 

оскарження у тому, що суд вирішив питання про її права, свободи, 

інтереси чи обов’язки, а суд апеляційної інстанції не має права 

досліджувати обґрунтованість такого переконання скаржника при 

прийнятті апеляційної скарги; скасування судом апеляційної інстанції 

ухвали суду першої інстанції про повернення позовної заяви та відмова у 

відкритті провадження не суперечить КАСУ; у разі відмови у задоволенні 

позову апеляційним судом доцільно включати до резолютивної частини 

постанови про припинення заходів забезпечення позовів, якщо ті було 

вжито відповідно до ухвали місцевого суду; якщо суд першої інстанції із 
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порушенням процесуальних норм одночасно викладе в одному документі 

рішення, які підлягали окремому оформленню, висновки суду апеляційної 

інстанції згідно статей 198, 199 КАСУ можуть бути викладені в одному 

документі або ж оформлені окремо – в ухвалі та у постанові; у разі колізій 

між мотивувальною та резолютивною частинами рішення виконанню 

підлягає резолютивна частина рішення та інші. 

Щодо рекомендацій адміністративним судам касаційної інстанції: у 

випадках прийняття касаційними судами ухвал і постанов, що не 

відповідають вимозі повноти судового рішення можуть бути такими: спір 

вважається вирішеним по суті, якщо суд дав висновок щодо вимог 

позивача до відповідача і визначив спосіб захисту порушеного права, 

свободи чи інтересу з урахуванням частини другої статті 162 КАСУ; у разі 

отримання касаційної скарги на ухвалу апеляційного суду про поновлення 

строку оскарження Вищий адміністративний суд України зобов’язаний 

відмовити у відкритті провадження через неналежність скарги до 

касаційного розгляду адміністративного судочинства пункт 1 частини 4 

статті 214 КАСУ; розгляд питання про поновлення пропущеного строку 

Вищому адміністративному суду України належить здійснювати 

колегіально на судовому засіданні із повідомленням осіб, які беруть участь 

у справі; якщо у ході касаційного провадження одержано заяву від особи 

про зміну позовних вимог, суд повертає її через непідсудність на підставі 

статті 20, пункту 6 частини 3 статті 108 КАСУ; суддя - доповідач повинен 

відмовити у відкритті касаційного провадження за скаргою, якщо суд 

першої інстанції не перешкоджає провадженню у справі (пункт 1 частини 4 

статті 214 КАСУ); ухвала апеляційного суду про поновлення строку 

оскарження не підлягає касаційному оскарженню, суддя – доповідач 

повинен у відкритті провадження відмовити. 

Вищому адміністративному суду слід закрити помилково відкриті 

суддею – доповідачем провадження у справі за касаційною скаргою на 

рішення суду першої інстанції, які не переглядались в апеляційному 
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порядку [69], наприклад, суддя – доповідач суду касаційної інстанції 

відкрив провадження за скаргою на рішення місцевого адміністративного 

суду у справі за заявою прокурора. За результатами розгляду справи на 

попередньому судовому засіданні колегія суддів Вищого 

адміністративного суду України відхилила таку касаційну скаргу. 

Бувають випадки, коли, виявивши помилку судді – доповідача щодо 

відкриття касаційного провадження, коли справа не пройшла апеляційної 

атестації, колегія суддів не закрила касаційне провадження, хоча КАСУ 

прямо такого положення і не передбачає, але частина сьома статті 9 КАСУ 

дозволяє застосування норм КАСУ [179] за аналогією у випадках, коли це 

прямо не передбачене адміністративним процесуальним законом, але 

суттєво впливає на права та обов’язки учасника судового процесу, що є 

складовою права кожного на звернення до суду, використовуючи 

конституційний принцип оскарження, який дає право звернутись до 

адміністративного суду з апеляційною та/або касаційною скаргою завжди 

(крім випадків, встановлених законом), а не тоді, коли це дозволено 

законом. В літературних джерелах це розуміється як таке, що надає право 

перевіряти в касаційному порядку рішення судів першої та апеляційної 

інстанцій щодо постанов і ухвал про відмову в порушенні адміністративної 

справи, за винятком випадків, визначених законом [42]. З аналізу статей 

КАСУ вбачається і те, що законодавець прямо не передбачив у них цих 

норм, які встановлюють випадки, коли заборонено перевірку в 

касаційному порядку рішень судів першої та апеляційної інстанції, якими 

залишено без задоволення скарги, не визначено також в КАСУ переліку 

рішень, які перешкоджають подальшому їх розгляду. 

На це також звертає увагу Закон України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» (від 23 лютого 

2006 р. № 3477 – IV), Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. (далі – Конвенція) та практика Європейського суду з прав 

людини (далі – ЄСПЛ) і вважають складовою частиною вітчизняного 
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законодавства [57]. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 17 цього Закону суди України 

застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело 

права. Тому позиція ЄСПЛ щодо можливості апеляційного та/або 

касаційного оскарження судових рішень є важливою [79, с. 253]. 

ЄСПЛ вважає доступ до апеляційного та / або касаційного оскарження 

судових рішень важливою складовою забезпечення прав, гарантованих 

статтями 6 та 13 Конвенції. Згідно зі ст. 6 Конвенції кожен при вирішенні 

питання щодо його цивільних прав та обов’язків або при встановленні 

обґрунтованості будь – якого обвинувачення, висунутого проти нього, має 

право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Згідно зі ст. 13 

Конвенції кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, 

порушуються, має право на ефективний засіб правового захисту у 

відповідному національному органі, навіть якщо таке порушення було 

вчинене особами, що діяли як офіційні особи [122]. Побудова КАСУ таким 

чином за принципом «оскаржити можна тільки у випадках, встановлених 

законом» суперечить конституційному принципу «крім випадків, 

встановлених законом», що суттєво порушує права осіб на апеляційне 

та/або касаційне оскарження і не відповідає позиції КАСУ та 

конвенційним зобов’язанням українського законодавства. 

Адміністративні суди в нерідких випадках, як вбачається з практики, 

уникають застосування норми п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції як норми прямої 

дії, що суперечить ст. 8 Конституції право на звернення до суду 

безпосередньо на підставі Конституції, тому , побудова КАСУ має бути 

змінена в частині права на оскарження має бути змінена. 

В цьому плані процесуальною гарантією забезпечення інтересів осіб, 

які беруть участь у справі, навіть у разі пропуску строку з поважних 

причин і правом на його поновлення і виступає касаційне оскарження за 

винятковими обставинами. Відомо, що перегляд судових рішень за 

винятковими обставинами є різновидом касаційного провадження, яке 
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реалізує право на порушення процесу стороною та іншими особами, які 

беруть і не беруть участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні 

права, свободи, інтереси чи обов’язки, з правом оскарження [83]. 

На погляд Е. Ф. Демського, оскарженню до Верховного Суду України 

за винятковими обставинами підлягають рішення адміністративного суду 

першої та апеляційної інстанцій після їх перегляду в касаційному порядку, 

а також судових рішень суду касаційної інстанції повністю або частині. 

Для такого оскарження мають право: сторони (позивач, відповідач); особи, 

які беруть участь у справі (треті особи, представники сторін та третіх осіб); 

особи, які не брали участі у справі, але суд вирішив питання про їх права, 

свободи, інтереси та обов’язки; правонаступники (відповідно) згідно зі ст. 

55 КАС України; особи, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб зі ст. 60 КАС України Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування.. 

Суб’єкти судового процесу - сторони та інші особи, які беруть учать у 

справі, керуються правом касаційного оскарження незалежно від 

фактичної участі у судовому процесі. Ця теза Е. Ф. Демського 

обґрунтовується тим, що перегляду за винятковими обставинами 

підлягають судові рішення після їх перегляду у касаційному порядку. 

Водночас вказується, що суд касаційної інстанції не може розглядати 

позовні вимоги осіб, які беруть участь у справі, якщо вони не були заявлені 

у суді першої інстанції (ч. 3 ст. 220 КАСУ) [43]. Проте, у такому випадку 

суд касаційної інстанції повинен скасувати рішення судів першої та 

апеляційної інстанцій з направленням справи для продовження розгляду 

або на новий судовий розгляд (ч. 3 ст. 227 КАСУ). Таким чином, усі 

питання щодо позовних вимог осіб, які беруть участь у справі, що не були 

заявлені у суді першої інстанції, вирішуються на стадії касаційного 

провадження, тому сторони та інші особи, які беруть участь у справі, 

мають право оскаржити до Верховного Суду України за винятковими 
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обставинами судові рішення в адміністративних справах незалежно від 

фактичної участі у судовому процесі. 

Як вбачається в теорії і адміністративній практиці,перегляд судових 

рішень за винятковими обставинами є ще однією інтонацією розгляду 

адміністративних справ та виступає додатковою гарантією щодо 

законності застосування судами норм права, надає можливість 

виправлення судових помилок. Верховним Судом України (ч. 1 ст. 235 

КАСУ), а конкретніше – Судовою палатою з адміністративних справ 

Верховного Суду України, яка в порядку, встановленому процесуальним 

законом, здійснює судочинство. 

В юридичній літературі такий перегляд прийнято називати 

«повторною касацією» [8], оскільки перегляду за винятковими 

обставинами підлягають судові рішення, що набрали законної сили та які 

були переглянуті в касаційному порядку або які є рішеннями суду 

касаційної інстанції. Законодавством визначено, що перегляд судових 

рішень за винятковими обставинами (ч. 2 ст. 235 КАСУ), застосовуються 

усі правила касаційного розгляду адміністративних справ з урахуванням 

особливостей, визначених статтями 235 – 244 КАС України. 

В юридичній літературі, зокрема [43], виділені мотиви перегляду 

адміністративних судових рішень за винятковими обставинами є: 

встановлення (визначення) порядку, умов та вимог однакового 

застосування судом (судами) однієї й тієї самої норми права; виправлення 

помилок суду (судів) касаційної інстанції в питаннях застосування норм 

матеріального чи процесуального права; формування судової практики і 

визначення політики та ідеології правозастосування для судів загальної 

юрисдикції, оскільки рішення Верховного Суду України носять 

прецедентний характер та обов’язково враховуються при розгляді справ. 

Як показує аналіз на практиці застосовуються також підстави для 

провадження за винятковими обставинами є оскарження з мотивів: 

неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї й тієї самої 
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норми права; визнання судових рішень міжнародною судовою установою, 

юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні 

зобов’язання українським законодавством.  

Предметом перегляду адміністративних судових рішень у Верховному 

Суді України за винятковими обставинами згідно зі ст. 236 КАС України є: 

судові рішення в адміністративних судах після їх перегляду в касаційному 

порядку; судові рішення суду касаційної інстанції, які містять посилання 

на наявність неоднакового застосування однієї і тієї ж норми; судові 

рішення, а також рішення Верховного Суду України в адміністративних 

справах, що порушують міжнародні зобов’язання, визнані Україною.  

Отже, для порушення провадження за винятковими обставинами 

касаційна скарга на судове рішення повинна містити посилання на 

наявність неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї й 

тієї самої норми, або оскарження судового рішення, що порушує 

міжнародні зобов’язання України, що може проявлятись у самих 

різноманітних випадках. Наприклад, неоднакове визначення перебігу 

процесуального строку [87]; одноособове вирішення суддею Вищого 

адміністративного суду України питання щодо повернення скарги після 

порушення касаційного провадження [89] тощо. 

Відповідно до адміністративного законодавства, правом на 

оскарження за винятковими обставинами може бути реалізоване протягом 

одного місяця з дня відкриття обставин, пов’язаних з неоднаковим 

застосуванням однієї й тієї самої норми права – день прийняття судового 

рішення; день ухвалення Європейським судом з прав людини відповідного 

рішення про встановлення порушення Україною міжнародних зобов’язань, 

порушення законом строків звернення зі скаргою тягне за собою 

залишення скарги без розгляду, проте Верховний Суд України своєю 

ухвалою може поновити строк оскарження рішення, якщо знайде 

відповідно підстави. Отже, як бачимо, строк подання касаційної скарги є 

тією перепоною, яка забезпечує раціональну роботу суддів та перешкоджає 
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перенавантаженню адміністративними судами Верховного Суду України 

за винятковими обставинами [70].  

Зрештою, Верховний Суд України, в порядку провадження у зв’язку з 

винятковими обставинами, має право: постановити ухвалу про відхилення 

скарги і залишення ухвали без змін; постановити ухвалу про повне або 

часткове скасування судового рішення і направити справу відповідно на 

новий розгляд у суд першої, апеляційної чи касаційної інстанції; 

постановити ухвалу про скасування судового рішення і залишити в силі 

судове рішення, що було помилково скасовано судом апеляційної або 

касаційної інстанції; постановити ухвалу про скасування судових рішень і 

закрити провадження у справі або залишити заяву без розгляду; скасувати 

судові рішення і ухвалити нове рішення по суті справи або змінити 

рішення, не передаючи справи на новий розгляд. Процедура розгляду і 

провадження за винятковими обставинами змістовно викладена в ст. 235-

244 КАСУ і не потребує додаткових коментарів, головне, щоб рішення 

Верховного суду про задоволення скарги було вмотивоване і законне [99].  

Для підтвердження цих особливо важливих положень, розглянемо, 

для прикладу, касаційну скаргу за винятковими обставинами на постанову 

суду від 07 жовтня 2008 р. у справі № 2-а-84-1/08 за адміністративним 

позовом про визнання невідповідними законодавству та скасування рішень 

Печерської районної у м. Києві ради. Оскаржується постанова Печерського 

районного суду м. Києва від 07 жовтня 2008 р. у справі № 2-а-84-1/08 за 

позовом Захарченка Г. О. до Печерської районної у м. Києві ради про 

визнання незаконним рішення вказаної ради від 12.06.2007 р. № 47 «Про 

реорганізацію комунального підприємства по утриманню житлового 

господарства Печерського району м. Києва «Печерськжитло» шляхом 

виділу», а також рішення тієї ж ради від 18 жовтня 2007 р. № 9 про 

створення комунального підприємства «Дирекція з управління та 

обслуговування житлового фонду Печерської районної у місті Києві ради».  
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Зазначеною постановою адміністративний позов Захарченка Г. О. до 

Печерської районної у м. Києві ради про визнання невідповідними 

законодавству рішень ради залишено без задоволення. Підставою для 

оскарження постанови суду першої інстанції є неповне з’ясування судом 

обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків суду 

обставинам справи, порушення норм матеріального та процесуального 

права, що призвело до неправильного вирішення справи. 

Завданням адміністративного судочинства, як встановлено частиною 

першою ст. 2 КАС України, зокрема є захист прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб у сфері публічно – правових відносин від порушень з боку 

органів місцевого самоврядування [9]. У справах щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди 

перевіряють відповідно до частини третьої ст. 2 КАС України, чи прийняті 

(вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України; з використанням 

повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, 

тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття 

рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; 

розсудливо; з дотриманням принципу рівності 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 (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття 

рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку [36]. 

З оскаржуваної постанови вбачається, що суд при її ухваленні не 

перевірив жодну з цих обставин, перелічених в п.п. 1 – 10 частини другої 

зазначеної статті цього Кодексу, обов’язковість яких він повинен був 

перевірити. У мотивувальній частині постанови суд не зробив будь – яких 

висновків стосовно законності чи незаконності оскаржуваних рішень 

райради, їх обґрунтованості, наявності або відсутності несправедливої 
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дискримінації для різних верств мешканців району, дотримання чи 

недотримання балансу між будь – якими несприятливими наслідками для 

прав, свобод та інтересів особи і цілями оскаржуваних рішень, чи були 

вони своєчасними, чи були враховані права особи на участь у процесі 

прийняття рішень райрадою. 

Суд обмежився в цій частині лише викладенням основних положень 

позовної заяви та письмових заперечень відповідача, але не дав їм правової 

оцінки. Так, посилаючись на думку представника відповідача про те, що 

оскаржувані рішення не відносяться до регуляторних актів, суд її ні 

підтвердив, ні спростував, суд не дослідив докази позивача, який 

посилаючись на ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», у позовній заяві обґрунтував, чому на 

оскаржувані рішення розповсюджуються норми права щодо регуляторних 

актів, та аналізу впливу стосовно порядку оприлюднення їх проектів. 

Частиною другої ст. 1 цього Закону, оскаржувані рішення райради 

спрямовані на правове регулювання господарських відносин між 

регуляторними органами та суб’єктами господарювання, у тому числі у 

сфері надання житлово – комунальних послуг населенню, суд не дослідив 

обставин незаконного рішення. 

В процесі вирішення питання прийняті оскаржувані рішення на 

підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України, з використанням повноважень з метою, з якою ці 

повноваження надано, суд не перевірив, чи приймалися зазначені рішення 

у спосіб, встановлений регламентом Печерської районної у місті Києві 

ради, затвердженим 20.06.2006 р. № 32 (із змінами від 12.06.2007 р. № 39), 

на що у своїх поясненнях суду наголошував представник позивача. Про 

грубі порушення регламенту, при розгляді справи, суд не звернув також 

жодної уваги і на доводи представника позивача про те, що оскаржуване 

рішення суперечать розпорядженню КМДА від 11.07.2001 р. № 874 «Про 
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удосконалення структури управління житловим господарством у місті 

Києві». 

Неправомірним є те, що суд при ухваленні рішення застосував хибне 

суб’єктивне твердження про те, що оскаржуване рішення не порушує прав 

позивача, а тому суд вважав неможливим оцінювати законність 

оскаржуваних фактів [146]. Такий висновок суперечить позиції 

Конституційного Суду України, вираженій у його рішенні від 1 грудня 

2004 р. № 18 – рп / 2004 у справі про охоронюваний законом інтерес і яке є 

обов’язковим для виконання на території України, остаточним і не може 

бути оскаржене. Звісно, Конституційний Суд дійшов до висновку, що у 

логічно – смисловому зв’язку з поняттям «права» слід вживати поняття 

«охоронюваний законом інтерес», яке слід розуміти як прагнення до 

користування конкретним матеріальним та / або нематеріальним благом, 

що є самостійним об’єктом судового захисту для задоволення потреб, які 

не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, 

справедливості, добросовісності, розумності та іншим правових реалій. 

Таким чином, судові висновки про відсутність права позивача 

оскаржувати зазначені рішення райради є не лише хибним, але й таким, що 

суперечить: положенням п. 8 частини першої ст. 3 КАС України, де 

позивачем визначена особа, на захист не лише прав, але й інтересів, 

зазначених позовом; принципу верховенства права у визначенні ст. 8 КАС 

України; принципу законності, визначеному у ст. 9 цього Кодексу; 

принципу змагальності сторін, диспозитивності та офіційному з’ясуванні 

всіх обставин справи, передбаченому у ст. 11 того ж Кодексу.  

З практики роботи Верховного Суду України видно, що колегія суддів 

Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України в 

окремих випадках допускає скаргу до розгляду за винятковими 

обставинами на підставі доводів скаржника про порушення судом 

касаційної інстанції норм процесуального чи матеріального права, хоча 

відповідно до статті 237 КАСУ це не може бути достатньою підставою для 
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провадження за винятковими обставинами. Колегія суддів Судової палати 

в окремих випадках в позовах до Верховного Суду України відмовляє у 

допуску скарги, не зважаючи на доводи скаржника про неоднакове 

застосування однієї й тієї ж самої норми права судом касаційної інстанції. 

В одному із таких випадків Колегія суддів Судової палати в 

адміністративних справах Верховного Суду України погодилась із 

доводами скаржника про наявність ознак порушення норм права з боку 

Вищого адміністративного суду України та дійшла висновку про 

необхідність допуску скарги до провадження за винятковими обставинами, 

разом із тим, в іншій справі, Колегія суддів Судової палати в 

адміністративних справах у своїй ухвалі проігнорувала посилання 

скаржника на неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї й 

тієї самої норми права та відмовила у допуску скарги. Наведене, на наш 

погляд не відповідає статтям 237 та 240 КАС України, а порушення норм 

права з боку адміністративного суду саме по собі не може бути підставою 

для перегляду його за винятковими обставинами.  

Як відомо, частина третя статті 241 КАСУ передбачає, що перегляд 

судових рішень за винятковими обставинами здійснюється за правилами, 

встановленими для касаційного провадження, з урахуванням 

особливостей, які закріплені статтями 235 – 244 КАСУ, що означає, що у 

провадженні за винятковими обставинами Верховний Суд України може 

встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, 

на які не було посилання в скарзі (частина друга статті 220 КАСУ), проте, 

принципи законності та диспозитивності адміністративного процесу 

забороняють Верховному Суду України використовувати вказане 

повноваження з метою розширення переліку підстав для допуску скарг та 

перегляду таких адміністративних рішень. 

Однозначно витікає висновок, що порушення судами норм права, на 

яке посилається скаржник чи яке самостійно виявляється Верховним 

Судом України при отриманні скарги, не може бути самостійною 
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підставою для допуску такої скарги за винятковими обставинами до 

провадження. 

Аналіз статистичних даних засвідчив зменшення кількості 

надходження матеріалів апеляційного і касаційного провадження за 

винятковими обставинами, що є надійним показником (індикатором) 

загальної стабілізації у сфері публічно – правових відносин, а також є 

результатом підвищення інтенсивності роботи суддівського корпусу та 

працівників апарату суду, Верховного Суду України.  

Застосування нововведень, які застосовуються при відмові у відкритті 

касаційного провадження через її необґрунтованість та відсутність у 

необхідності перевірки матеріалів справи дозволяє заощадити час для 

розгляду справ, які потребують напрацювання судової практики, та в такий 

спосіб забезпечувати реалізацію конвенційного принципу правової 

визначеності, що є важливим кроком до зменшення строків розгляду справ. 

Ретельне вивчення та застосуванні практики Європейського суду з 

прав людини, окрема на необхідності забезпечення доступу особи до суду, 

дотриманні строків розгляду справ, повноті дослідження обставин справи 

для зменшення випадків повернення справ на новий розгляд є одним із 

важливіших наголосів Верховного Суду України. Аналіз статистичних 

даних вказує на зменшення випадків скасування Вищим адміністративним 

судом України рішень судів першої та апеляційної інстанцій, а серед них 

зменшення справ, направлених на новий розгляд та для продовження 

розгляду касаційних справ за винятковими обставинами. 

На підставі аналізу проблемних питань з цього розділу, на наш 

погляд, було б позитивним виділити в КАСУ спеціальний розділ розгляду 

судових справ за винятковими обставинами, де слід було б упорядкувати 

вимоги до прийняття рішень по таким справам. 

Одночасно, побудова КАСУ у частині оскарження рішень має бути 

змінена з наданням «права на звернення до суду безпосередньо на підставі 
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Конституції України» з визначенням переліку постанов (ухвал), які 

перешкоджають подальшому провадженню судових справ. 

У зв’язку з тим, що практика постійно вимагає розширення прав 

(повноважень) суду касаційної інстанції, проголошується здійснити зміни 

в КАСУ в цьому напрямку, перетворивши касацію в апеляційно-касаційну 

інстанцію. Для остаточного прийняття такого рішення було б доцільно 

дати можливість касаційній інстанції проводити дослідження доказів за 

правилами судового слідства в судовому розгляді адміністративних рішень 

з частковим чи повним дослідженням адміністративної справи, а також 

надати право виносити своє, нове рішення по справі з висновками по 

якості рішень суду першої інстанції. 

На нашу думку, не може залишатись також поза увагою кількість 

ухвал судів щодо вирішення процесуальних питань, які скасовані Вищим 

адміністративним судом України. Це є наслідком частих змін до 

процесуального закону та неузгодженості його окремих положень. 

Розв’язання цієї проблеми лежить удвох площинах: законодавчій та 

правозастосовній. 

Основуючись на статистичні дані, бачимо, що окреслені на 

Міжнародній науково – практичній конференції, присвяченій 10-й річниці 

утворення Вищого адміністративного суду України (відбулася 29-30 

листопада 2012 року) напрямки вдосконалення адміністративного 

судочинства України – забезпечення єдності судової практики, розгляд 

справ у визначені законом строки та підвищення ефективності судочинства 

– повинні стати пріоритетними в майбутньому для адміністративного 

судочинства.  
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2.3 Підстави та порядок перегляду адміністративних судових 

рішень за винятковими і нововиявленими обставинами 

 

Як видно з попередньо проведеного дослідження з метою вчасного 

усунення можливих помилок адміністративних судових рішень 

запроваджено апеляційне та касаційне провадження. При цьому 

апеляційна інстанція досліджує справу як з позиції повного вияснення 

фактичних обставин, так і дотримання вимог права, а касаційна інстанція 

досліджує справу тільки з позиції дотримання вимог права. Апеляція та 

касація – це, так би мовити, нормальні види перегляду, тобто рішення 

набирає законної сили, повертається до виконання. Проте, після цього 

можуть виникнути нові (нововиявлені) обставини, які були невідомі та не 

могли бути відомі судові при винесенні постанови чи ухвали. 

Для вітчизняного судочинства поняття «нововиявлені обставини»не є 

новим, оскільки зустрічалось і існує у кримінальному, цивільному, 

господарському процесі, відоме було законодавству Російської імперії. 

Процесуальний порядок та вирішення справ, що виникали з 

адміністративно – правових відносин у радянський період, безпосередньо 

регулювались нормами, які містилися в ЦПК УРСР від 18.07.1963 року, 

або Арбітражно – процесуальному кодексі України від 06.11.1991 року 

[73]. Саме поняття нововиявлених обставин, як судова категорія, в КАСУ 

легально не визначено, що відповідно складає труднощі з’ясування 

передумов перегляду судових актів за цими обставинами. Сьогодні не 

існує також єдиної думки вчених щодо визначення поняття провадження з 

перегляду судових актів за нововиявленими обставинами. Окремі аспекти 

провадження за нововиявленими обставинами досліджували О.М. 

Резуненко, С.В. Васильєв, Т.Т. Алієв, С.В. Степанов, О.О. Борисова, С.М. 

Ломоносова, Л.М. Ніколенко та інші вчені, якими були сформульовані 

визначення поняття «нововиявлені обставини» [150, с. 326]. 
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Не вдаючись до аналізу вищевикладених авторами визначень поняття 

нововиявлених обставин вважаємо, що на підставі наукових досліджень є 

можливим внести доповнення до Кодексу адміністративного судочинства 

України це поняття такого змісту: нововиявлені обставини – це особливо 

значущі істотні відомості про факти об’єктивної дійсності раніше невідомі 

суду і заявнику в період провадження по справі, виявлені та достовірно 

встановлені після прийняття адміністративного рішення для правильного 

вирішення судової справи. 

Питання про те, чи є адміністративний процес перегляду судових 

актів за нововиявленими обставинами засобом усунення судової помилки в 

науці процесуального права, залишається в центрі уваги багатьох вчених – 

процесуалістів. 

У зв’язку з нововиявленими обставинами перегляд судових рішень є 

особливим видом провадження в адміністративному судочинстві. Перегляд 

за ново виявленими обставинами на відміну від перегляду судового 

рішення в порядку апеляційного та касаційного оскарження є не недоліки 

розгляду справи судом незаконність та необґрунтованість судового 

рішення, чи неправильне застосування судом норм матеріального права, 

порушення норм процесуального права, а те, що на час ухвалення рішення 

суд не мав можливості врахувати істотну обставину, яка могла суттєво 

вплинути на вирішення справи, оскільки учасники судового розгляду не 

знали та, відповідно, не могли знати та надати суду дані про цю обставину. 

Для виконання завдань і досягнення мети адміністративного 

судочинства такий перегляд є процесуальним засобом перевірки 

правильності судових постанов, ухвал, що має забезпечувати їх законність 

і обґрунтованість, захист 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 
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самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при 

здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, 

в тому числі на виконання делегованих повноважень. 

Підстави та їх перелік для провадження за нововиявленими 

обставинами визначає Стаття 245 КАСУ, проте такий перелік не є 

достатньо повним і згодом потребує уточнення та доповнень. На нашу 

думку, підставами для відкриття провадження за нововиявленими 

обставинами щодо судових рішень, що набрали законної сили можуть бути 

такі: визнаний неконституційним закон, яким керувався суд при ухваленні 

рішення; встановлені істотні обставини, які не були і не могли бути 

відомими особі, яка зверталась до адміністративного суду із заявою, 

скаргою і вони прямо впливають на правильність прийнятого рішення у 

адміністративній справі; вирок у кримінальній справі, що набрав законної 

сили, встановлена заздалегідь неправдивість показань свідка чи 

потерпілого, завідомо неправдивість висновку експерта; завідомо 

неправдивий переклад, неправдивість документів або речових доказів, що 

потягло винесення незаконного чи необґрунтованого рішення по суті 

справи; вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, 

встановлено злочинні дії осіб, які брали участь у розгляді справи, чи їх 

представників або злочинні дії суддів, які розглядали справу; скасовані у 

встановленому законом порядку рішення, вирок, ухвала суду, які стали 

підставою для прийняття судом рішення по суті адміністративної справи. 

Може мати місце перегляд судових рішень в адміністративної справі 

за нововиявленими обставинами, за визначеними підставами лише у 

випадку, якщо ці обставини нанесли шкоду чи прийняті на користь будь-

якої особи та вплинули негативно на винесення рішення по суті 

адміністративної справи. Не допускається також перегляд рішень за 

нововиявленими обставинами у разі прийняття нових законів, якими 

скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час 

розгляду справи. 
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Отже, випливає такий висновок, що перевірка законності та 

обґрунтованості судового акту на досліджуваній стадії має місце лише в 

разі виявлення, встановлення виняткових, істотних для справи обставин, 

тому перевірочну діяльність суду на даній стадії слід розглядати як 

похідну від встановлення нововиявлених обставин та причин відсутності 

на період прийняття рішень. При перегляді рішень за нововиявленими 

обставинами суд спочатку встановлює наявність або відсутність 

нововиявлених обставин, а перевірка законності та обґрунтованості може 

бути лише наслідком встановлення цих обставин. Таким чином, суд на 

досліджуваній стадії адміністративного судочинства виконує особливу 

функцію – усуває недоліки судового акту, встановлюючи фактичні 

обставини справи, що мають значення для правильного і справедливого 

вирішення спору, які об’єктивно існували, але не були при вирішенні 

справи враховані судом. 

Думка О. М. Резуненка про характер реституції досліджуваного 

факту, заслуговує на увагу тим, що перегляд за нововиявленими 

обставинами, є формою реалізації відновленої функції господарського 

процесуального права, і цей напрям правової дії виражається в захисті 

прав, порядок якого регулюється даною відповідною галуззю. 

Підтримуючи позицію О. М. Резуненка про відновлюючий характер цього 

провадження в господарському судочинстві, слід додати, що і в 

адміністративному судочинстві воно виконує функцію реституції 

(відновлення) [143]. Про що свідчить специфічна можливість повернутися 

до остаточного вирішеної справи і відновити порушене право та 

охоронюваний законом інтерес, навіть після використання всіх 

процесуальних механізмів оскарження судових рішень і отримання, 

здавалося б, остаточного по справі результату. 

Підсумовуючи приходимо до висновків, що нововиявлені обставини 

повинні мати надзвичайно важливі ознаки процесуального механізму 

захисту прав, зокрема: вони мають бути не лише новими, але повинні мати 
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таке значення, що якби вони були надані суду, який розглядав справу по 

суті, то адміністративний суд, вірогідно, виніс би інше рішення; наявність 

цих обставин на час первинного розгляду справи; мають бути достовірно 

встановленими, тобто мати під собою реальні докази, а частіше за все – 

рішення інших судів, що підтверджують ці обставини; мають істотне 

значення для справи, тобто спотворений факт при прийнятті первинного 

рішення по адміністративній справі став вирішальним або одним з 

вирішальних; на час первинного розгляду справи ці обставини були 

невідомі та не могли бути відомі ні суду, ні заявникові [170]. 

Слід зауважити, що при перегляді судового акту за нововиявленими 

обставинами підпадають під перегляд не тільки рішення, а вся справа, 

оскільки при перегляді судового акту за нововиявленими обставинами 

недостатньо лише ознайомитися з самим таким актом, необхідно дослідити 

матеріали справи і оцінити, чи є подані нові докази саме такими, що мають 

для справи суттєве значення, тільки в такому випадку справу можна з 

урахуванням даної обставини переглянути. Встановлення факту наявності 

нововиявлених обставин проводиться за допомогою перевірки або 

проведення окремого розслідування з винесенням відповідного 

підтверджуваного документу, на підставі якого проводиться перегляд та 

скасування акту правосуддя і прийняття нового рішення, якщо 

нововиявлені обставини є істотними для справи, а при відсутності 

властивості «істотності» - рішення суду, яке набрало законної сили, не 

скасовується [30]. 

Таким чином, на стадії первинного розгляду спору, не можна 

визначити чи правильно суддя зробив висновки відносно сутності даного 

спору, тільки новий розгляд справи і прийняття судового акту з 

врахуванням нововиявлених обставин, шляхом порівняння первинного і 

нового рішення, випливають остаточні результати, на основі яких можна 

зробити висновки про обґрунтованість та законність первинного судового 

рішення, яке набрало законної сили. Слід також зазначити, що перегляд за 
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нововиявленими обставинами побудований по горизонталі, оскільки такий 

перегляд здійснюють ті ж суди першої інстанції, так і акти апеляційної і 

касаційної інстанції, які прийняли ці акти та їх переглянули. 

З приводу перегляду рішень суду першої інстанції в теорії 

адміністративного процесу зазначається, що перегляду мають підлягати 

заключні ухвали, що набрали законної сили, зокрема, про закриття 

провадження у справі, про залишення заяви без розгляду та окремі ухвали, 

не всі, а лише ті ухвали, що набрали законної сили [21], але для порушення 

процесу, як показує практика, необхідно, щоб процесуальні дії 

правомочних осіб були спрямовані на реалізацію зверненої до суду 

вимоги, оформленої у вигляді письмової заяви і поданої протягом 

встановленого строку, за підсудністю за підсудністю, яка розглядається в 

одному провадженні зі справою. 

В адміністративному законодавстві не врегульовано питання про 

тривалість строку між переглядом судового рішення, ухвали у зв’язку з 

ново виявленими обставинами і розглядом справи по суті. З метою 

створення необхідного процесуального забезпечення права на захист між 

такими судовими засіданнями повинен бути інтервал, який існує між 

одержанням повістки – повідомленням та часу на забезпечення права на 

захист, і розглядом справи по суті [98]. 

Сторони, інші особи, які беруть участь у справі, дістають можливість 

здійснювати процесуальні дії, спрямовані на реалізацію суб’єктивних прав 

та обов’язків, а особи, які брали участь у справі, але не спрямовували своїх 

дій на порушення провадження, в цій стадії можуть вступити в процес 

розгляду справи згідно вимог. Стаття 252 КАСУ, яка передбачає для цього 

обов’язок суду повідомити їх про час і місце засідання суду при умові, що 

ці особи подали письмової або усної заяви на вступ у процес.  

Таким чином, право на позов [100] за новоявленими обставинами 

повинно повністю зливатися з правоздатністю та умовами, встановленими 

законодавством, зокрема: відновлення розгляду справи за ново виявленими 
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обставинами можливе при наявності низки передумов з умовою їх 

наявності (об’єктивні, суб’єктивні, формальні); обов’язковий попередній 

розгляд справи; наявність процесуальної дієздатності заявника і 

відповідача брати участь в адміністративному процесі; наявність об’єкта 

оскарження (рішення, ухвали, постанови, що набрали законної сили); 

наявність об’єктивного існування ново виявлених обставин; наявність 

доказів навмисних чи ненавмисних причин не відображення 

нововиявлених фактів в матеріалах справи; наявність інформації чи ново 

виявлена обставина не пов’язана з вироком, судовим рішенням, ухвалою 

чи постановою іншого органу; наявність доказів надіслання копії заяви і 

доданих до неї документів іншим сторонам; наявність права у суб’єктів 

адміністративного процесу на оскарження і чи володіють процесуальною 

дієздатністю; наявність доказів, що суддя виніс рішення, яке є законним; 

дотримання форми, змісту та порядку подачі заяви [40]. 

Літературні джерела трактують, що при розгляді рішень за 

нововиявленими обставинами слід враховувати причини, чому ці 

обставини визнаються нововиявленими: повідомлення завідомо 

неправдивих відомостей; спрощення процедури розгляду; неправдивість 

показань свідка; неправдивість висновку експерта; неправильність 

перекладу перекладачем; неправильність покарань інших осіб; 

зловживання судді під час провадження у справі; зловживання посадових 

осіб під час провадження у справі; фальсифікація (підроблення) доказів, 

документів, протоколів судових дій; скасування рішення, постанови, 

ухвали суду, які при первісному розгляді були рішення адміністративного 

суду і покладені ним в основу судового рішення, прийняття протилежного 

за змістом відповідному акту. 

Такий перелік причин не може бути вичерпним, оскільки завжди існує 

можливість появи нових обставин, які не підпадають під вищевказані 

різновиди, тому в інших випадках, перш а все, слід перевірити їх 

відповідність вимогам Конституції України та інших нормативно – 
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правових актів, що були застосовані адміністративним судом у конкретній 

справі або кореляцію перегляду справ із рішеннями Європейського суду та 

Європейської судової практики. Аналіз адміністративного судочинства 

свідчить про те, що в КАСУ не представлено такого переліку, що 

спричиняє незручність у застосуванні правил для провадження справ за 

нововиявленими обставинами. 

Судова статистики дає розгорнуту картину посиленої уваги 

адміністративних судів до проблем перегляду справ за нововиявленими 

обставинами, а дослідження практики розгляду адміністративних справ 

свідчать, що упродовж 2012 року до Вищого адміністративного суду 

надійшло 249 заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами, що складає 0,2 % від кількості отриманих матеріалів на 

перегляд судових рішень. Порівняно з 2011 роком ці показники 

збільшились майже вдвічі. За цей період ухвалено 212 судових рішень за 

нововиявленими обставинами, а саме: 94 заяви, або 44 % заяв, що 

перебували на розгляді, повернуто; відносно 39 заяв (18 %) відмовлено у 

відкритті провадження; на підставі 79 заяв (38%) здійснено перегляд 

судових рішень; 37 заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами станом на 01.01.2013 року не розглянуто, що становить 15% 

загальної кількості таких заяв, що перебували на розгляді. Порівняно з 

2011 роком на 16 % збільшилась кількість повернутих заяв про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами, на 13 % зменшилась 

кількість заяв, відносно яких відмовлено у відкритті провадження у справі 

та на 11% збільшилась кількість заяв, на підставі яких здійснено перегляд 

судових рішень.  

Переважна більшість справ, що надходить на нововиявленими 

обставинами, що не були і не можуть бути відомі особи, яка зверталась із 

заявою становить більше 96% від усіх розглянутих. Апеляційні суди 

розглянули близько половини. Основними причинами перегляду судових 

справ, що профілюють: процесуальні недоліки, визнані ново виявлено; 
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сторона не була повідомлена про час і місце розгляду справи або не 

з’явилась на судове засідання з поважних причин; неналежне виконання 

судом обов’язків щодо встановлення обставини не могли вважатися 

нововиявленими обставинами і не визнані підставою для відповідного 

перегляду судових рішень. 

Результати свідчать, що суди в цілому здійснюють перегляд судових 

рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Однак виявлено випадки 

неоднакового застосування судами норм чинного законодавства, 

недотримання його положень. Серед основних проблем щодо перегляду 

судових рішень з нововиявленими обставинами можна відзначити істотну 

кількість випадків такого перегляду за відсутності достатніх підстав. 

Також слід відзначити, що суди приділяють мало уваги щодо строків 

подання заяв у зв’язку з нововиявленими обставинами, не завжди 

з’ясовуючи, чи дотримані ці строки при поданні заяв. 

Вбачається, що однією з основних причин порушення суду вимог 

процесуального законодавства при розгляді справ у зв’язку з 

нововиявленими обставинами є остаточність ухвал про задоволення 

вимоги про перегляд рішення, ухвали або судового наказу, заочного 

рішення, рішення або ухвали у зв’язку з нововиявленими обставинами 

оскарженню не підлягає. Через це немає можливості процесуально 

реагувати на подібні ухвали та виробити практику з цього питання. 

Статистичні дані стверджують, що існують численні необґрунтовані 

звернення до адміністративних судів і повернутих заяв з питань 

нововиявлених обставин, оскільки обставини є доказом, а не достовірним 

фактом. У розумінні наведеної обставини належать матеріально–правові 

факти, на яких ґрунтується вимоги і заперечення сторін, а також інші 

факти, які для правильного вирішення спору мають суттєве значення. 

Наприклад, як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами 

попередніх інстанцій, ПП «О» подано заяву про перегляд рішення за 

нововиявленими обставинами щодо Торгово – промислової палати 
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України, відповідно до якого в результаті сильних морозів на площі 450 га 

ПП «О» пошкоджено посіви озимого рапсу на 80%, і що ці обставини є 

форс-мажорними. Однак судами попередніх інстанцій установлено, що 

сільськогосподарське підприємство не постраждало від погодних умов та 

інших обставин, не зверталося до Торгово – промислової палати щодо 

висновку. Питома вага доходу цього сільськогосподарського підприємства, 

як зазначає ДПІ, становить 67,1 %, а відповідно до Закону № 320 

перевищення має становити 75% питомої ваги доходу від реалізації 

продукції сільського та рибного господарства власного виробництва і 

продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства. 

За таких обставин колегія суддів ВАСУ дійшла висновку, що 

обставина, на яку посилається ПП «О» як на нововиявлену, не є такою 

відповідно до ст. 245 КАСУ, оскільки довідка Торгово – промислової 

палати України є доказом, а не достовірним фактом і в розумінні ст. 245 

КАСУ, не є обставиною. Такий доказ може бути оцінено і взято до уваги 

податковим органом і судом, оскільки його необхідно довести у судовому 

порядку. Отже суди першої та апеляційної інстанцій правильно встановили 

фактичні обставини справи, але порушили норми процесуального права 

при ухваленні рішення, що привело до ухвалення незаконних рішень. 

Враховуючи зазначене, ВАСУ за результатом перегляду у 

касаційному порядку справи скаргу податкового органу задовольнив, 

рішення судів попередніх інстанцій скасував, у задоволенні заяви суб’єкта 

господарювання про перегляд за нововиявленими обставинами постанови 

господарського суду відмовив повністю. 

Наявність доказів дають підстави для розгляду справи за 

нововиявленими обставинами, але такі докази при розгляді справи повинні 

спростовувати відповідні висновки суду. Наприклад. ВАТ «І» звернулося 

до ВАСУ із заявою про перегляд постанови ВАСУ за нововиявленими 

обставинами. Заяву мотивовано тим, що понаднормативні витрати, 

правомірність включення яких до складу валових витрат товариства 
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оспорювалася за цим позовом, є неминучими для усіх газопровідних 

спеціалізованих підприємств з газопостачання та газифікації, а 

невідповідність обсягу таких витрат законодавчо встановленим нормам 

обумовлено недосконалістю лічильних пристроїв, які здійснюють облік 

цих витрат. За посиланням заявника, зазначені обставини хоча й існували 

на момент вирішення спору, проте стали відомими ВАТ «І» лише після 

вирішення справи внаслідок отримання ним зведеного аналізу 

Національної акціонерної компанії «Н» виробничо – технологічних витрат, 

нормованих та понаднормативних втрат природного газу при його 

розподілі розподільними газопроводами спеціалізованими підприємствами 

з газопостачання та газифікації України. Податковий орган вважає, що 

обставини, наведені у заяві суб’єкта господарювання про перегляд 

постанови ВАСУ за нововиявленими обставинами, не спростовують 

висновків суду, покладених в основу рішення. 

У даному випадку у заяві ВАТ «І» посилається як на нововиявлені 

обставини на обов’язковий характер понаднормативних витрат позивача 

під час купівлі та транспортування природного газу, що обумовлює зв’язок 

таких витрат господарською діяльністю товариства, а також на неточність 

обліку таких витрат лічильниками внаслідок техногенної недосконалості 

останніх. За своєю сутністю зазначені факти, якими мотивовано заяву, є 

додатковими доводами позивача в обґрунтування своїх позовних вимог. 

Адже питання впливу похибок обліку цих витрат, спричинених 

невідповідністю лічильників обліку необхідному рівню технічного 

розвитку, є обставиною, яка могла бути з’ясованою під час вирішення 

справи по суті у разі своєчасного подання ВАТ «І» доказів на 

підтвердження цього факту. На час вирішення спору позивач мав бути 

обізнаним щодо типу приладів обліку, які використовувалися у житловому 

фонді для здійснення обліку природного газу. Враховуючи викладене, 

ВАСУ за результатом розгляду за нововиявленими обставинами заяву 
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суб’єкта господарювання про перегляд постанови ВАС України та, 

відповідно, скасування цього судового акта залишив без задоволення. 

Зустрічаються випадки, коли за наслідками провадження за 

нововиявленими обставинами Вищий адміністративний суд України 

задовольняє відповідну заяву сторони і скасовує переглянуту ухвалу, а 

також призначає новий розгляд касаційної скарги. Така практика є 

недоцільною. Так, Вищий адміністративний суд України своєю ухвалою 

від 12 грудня 2005 року скасував постанову суду апеляційної інстанції та 

залишив без змін рішення місцевого суду, яким позов було задоволено. 6 

березня 2006 року відповідач звернувся до суду касаційної інстанції із 

заявою про перегляд його ухвали за нововиявленими обставинами. 

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 17 травня 2006 року 

ця заява була задоволена; скасовано ухвалу Вищого адміністративного 

суду України від 12 грудня 2005 року та призначено новий розгляд 

касаційної скарги, поданої позивачем [172]. 

Заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами та 

питання, висновки щодо яких містяться у цьому рішенні, суд має 

розглянути спільно, тобто у єдиному судовому розгляді, що не 

розподіляється на етапи (частина перша статті 252 КАСУ). Частина перша 

статті 253 КАСУ не забороняє суду викладати рішення про скасування 

постанови (ухвали)та рішення про прийняття нової постанови (ухвали) у 

двох окремих документах. Разом з тим такий спосіб є недоцільним 

викладення указаних рішень. Рішення про скасування постанови (ухвали) 

не має самостійного юридичного значення. Адже судові рішення інших 

адміністративних судів втрачають законну силу (частина друга статті 253 

КАСУ) лише із набранням чинності рішенням про прийняття нової 

постанови (ухвали) у адміністративній справі. 

До того ж роздільне оскарження кожного викладених таким чином 

рішень може призвести до протилежних результатів. Частина перша статті 

122 КАСУ, що поширює свою дію і на провадження за нововиявленими 
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обставинами, вказує, що за загальним правилом адміністративна справа 

має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку. У виняткових 

випадках розгляд справи може бути відкладений або у ньому оголошується 

перерва (стаття 150 КАСУ). Переривання судового розгляду у інший 

спосіб є порушенням закону з боку суду. 

Фактично Вищий адміністративний суд України у наведеному 

прикладі реалізував положення статті 164 КАСУ, яка передбачає 

можливість вирішення частини позовних вимог до закінчення судового 

розгляду справи. Однак така практика недоцільна при перегляді судових 

рішень. Коло обставин, які суд з’ясовує при скасуванні оскарженого 

рішення та при прийнятті нового, є єдиним. Повно та об’єктивно 

досліджені обставини є достатньою підставою для одночасного прийняття 

рішення із обох питань, а скасування постанови (ухвали) слід викладати у 

єдиному документі. 

Слід враховувати в практиці розгляду справ, що перегляд судових 

рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, 

інших нормативно – правових актів, якими скасовані закони та інші 

нормативно – правові акти, що діяли на час розгляду справи, не 

допускається, крім випадків, коли вони пом’якшують відповідальність осіб 

або скасовують її. Вважаємо, що виправлення судової помилки на стадії 

перегляду судових актів за нововиявленими обставинами допускається. 

Незаперечним є таке положення, що суддя не має права повертати таку 

заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, навіть якщо 

адміністративний суд таких обставин не вбачає. Зрозуміло, в таких 

випадках виноситься ухвала - рішення залишено без змін. З іншої сторони, 

за результатами перегляду за нововиявленими обставинами рішення 

адміністративного суду не є остаточним, воно може бути оскаржене та 

переглянуте в апеляційному або касаційному порядку. Викладане свідчить, 

що відсутність достатніх теоретичних напрацювань стримують процес 

удосконалення адміністративного законодавства, що призводить до 
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необґрунтованих звернень осіб на перегляд справ з нововиявленими 

обставинами та до зайвого правопорушення адміністративних судів. 

Узагальнення, проведені в даному підрозділі, та виходячи з аналізу 

поглядів вчених і судової практики можна зробити висновки, що 

провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами 

потребують законодавчого вдосконалення особливо в ракурсі забезпечення 

істинності та справедливості судового розгляду. 
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Висновки до РОЗДІЛУ ІІ 

 

У межах цього розділу було зроблено такі висновки: 

1. Завдання адміністративного судочинства - прийняття законних 

і об’єктивних судових актів, які залежать від дії об’єктів і суб’єктів 

судового процесу і визначення впливу їх об’єктивних і суб’єктивних 

факторів на формування і утвердження безпомилкових адміністративних 

судових рішень. 

2. Доведено, що суб’єкт права – це особа, група осіб, організація 

та інші, зокрема: індивіди (фізичні особи), серед яких виділяються: 

громадяни даної держави, іноземці (громадян або підданих інших держав); 

біпатриди (особи, що мають громадянство або підданство двох чи більше 

держав); апатриди (особи, що не мають громадянства жодної держави); 

юридичні особи: організації та об’єднання: державні (державні органи, 

установи, підприємстві, їх посадові особи); громадські (організації, рухи, 

партії, органи громадської самодіяльності населення, підприємства, 

установи та їх посадові особи); соціальні спільності: держава в цілому, 

нація; адміністративно – територіальні одиниці, виборчі округи, трудові 

колективи.  

3. Виділені фактори об’єктивних помилок судових рішень: 

законодавство на момент його створення має фіксоване значення при його 

прийнятті, згодом умови міняються; зростає роль законодавчих дефініцій у 

забезпеченні чіткості і зрозумілості правового регулювання, надані чи 

обмежені простором для суддівського розгляду; основні принципи права, 

які визначають справжні межі свободи поведінки суб’єктів 

адміністративного права занадто абстрактно чи неадекватно 

закріплюються у нормах позитивного права; формування дещо 

ідеалістичного сприйняття законодавчими адміністративними органами 

країни людини, її прав та свобод як суб’єктів права, що призводить до 
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зловживання правами; поширення абсолютного розуміння суб’єктами 

своїх прав, а в результаті відбувається неухильне зростання кількості 

помилкових рішень, а також апеляційних справ. Пропонуємо внести зміни 

до чинного адміністративного законодавства і передбачити вирішення 

справ в судах першої інстанції не одним суддею, а судом зі складанням 

протоколу безпосередньо в судовому засіданні. 

До суб’єктивних факторів помилок судових рішень нами віднесені 

такі: адміністративні суди в окремих випадках без мети застосування 

аналогії закону посилаються на норми Цивільного процесуального 

Кодексу України, чим порушують статтю 5 КАСУ; інколи ухвалюють 

рішення, які ґрунтуються на обставинах, що не доведені належним чином, і 

суперечать частині третій статті 159 КАСУ; неправильно викладають 

порядок оскарження рішення, що закріплений у статті 186 КАСУ; втілення 

в рішеннях вражень суб’єктів судового процесу, зловживання іноді правом 

а зловживання законом; суб’єктивне трактування суддями 

адміністративних норм, матеріалів і подій судової справи (по 

необережності, умисно, недотримання норм, некомпетентність, 

непрофесійність). Важливим є, на нашу думку, внесення змін до чинного 

адміністративного законодавства і передбачити вирішення спорів в судах 

першої інстанції не одним суддею, а судом зі складанням протоколу 

безпосередньо в судовому засіданні. 

4. Даючи характеристику касаційного провадження судових 

справ, особливий наголос зроблено на перегляд судових рішень за 

винятковими обставинами, як різновиду касаційного провадження. Проте, 

порушення норм матеріального чи процесуального права з боку 

адміністративного суду саме по собі не може бути підставою для 

перегляду його за винятковими обставинами. Вироблено пропозиції 

упорядкування вимог до формування та прийняття рішень та виділення 

спеціального розділу в КАСУ розгляду судових справ за винятковими 

обставинами, що дало б можливості підвищення ефективності судового 
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процесу та повноти досліджень обставин для зменшення випадків 

повторного розгляду судових адміністративних справ, особливо за 

суб’єктивними факторами судового процесу. 

5. Дослідивши підстави та порядок розгляду адміністративних 

справ за нововиявленими обставинами прийшли до висновку, що у 

чинному законодавстві та сучасній теорії адміністративного процесу 

відсутнє узагальнене визначення нововиявлених обставин, що викликає їх 

різне тлумачення в теорії і практиці, в результаті це призводить до 

помилок при їх застосуванні. Узагальнено і виявлено про позиційно 

доповнити КАСУ поняттям «нововиявлені обставини» – це особливо 

значущі істотні відомості про факти об’єктивної дійсності раніше невідомі 

суду і заявнику в період провадження по справі та достовірно встановлені 

після прийняття адміністративного рішення для правильного вирішення 

судової справи. Перегляд судової справи за нововиявленими має на меті не 

усунення судових помилок, а лише перегляд вже розглянутої судової 

справи з урахуванням обставин, про існування яких стало відомо після 

ухвалення судового рішення. 

На підставі досліджень сформовано перелік вимог застосування права 

на позов та причин, що визначають обставини нововиявленими, який не 

представлено КАСУ, що спричиняє незручності у застосуванні правил 

провадження судових справ за ново виявленими обставинами. 

6. Узагальнення, проведені в розділі 2 даної роботи, та виходячи з 

аналізу поглядів вчених і судової практики, можна зробити висновки, що 

провадження з апеляційного, касаційного перегляду судових актів та за 

винятковими і нововиявленими обставинами в більшості своїй притаманні 

об’єктивні та суб’єктивні фактори впливу на прийняття законних і 

об’єктивних судових рішень і в кінцевому рахунку ці питання потребують 

законодавчого вдосконалення, особливо в ракурсі забезпечення істинності 

та справедливості судового розгляду.  
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РОЗДІЛ III 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УХВАЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ 

РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ 

 

3.1 Зарубіжний досвід щодо порядку ухвалення та проголошення 

рішення адміністративного суду 

 

Вивчення зарубіжного досвіду є важливим напрямом у сучасній 

юриспруденції. На сьогодні є необхідним вивчення ключових тенденцій 

розвитку правових систем сучасності та їх впливу на формування 

адміністративно-правових інститутів у різних країнах. Нас цікавить досві 

зарубіжних країн саме в частині створення, функціонування, повноважень 

адміністративних судів. Цікаве дослідження провели співробітники 

кафедри адміністративного права і процесу Національної академії 

внутрішніх справ на тему: «Адміністративне право зарубіжних країн» за 

редакцією доктора юридичних наук, професора О.В. Кузьменко. 

Авторський колектив наголошує, що адміністративне право зарубіжних 

країн дозволяє встановити, які відмінності у галузі адміністративного 

права можуть бути подолані, а які залишаються без змін через особливості 

правової системи тієї чи іншої держави. Адже, стверджують вони, 

суверенні права окремих країн гарантують їм свободу розвитку власного 

адміністративного законодавства. У свою чергу, масштаби та характер 

зближення національних адміністративно-правових норм та приведення їх 

у відповідність до міжнародних стандартів, як правило, у кожній окремо 

взятій країні визначаються за суто індивідуальними критеріями. Тому, 

актуальність наукових розробок та подальшого осмислення 

адміністративного права зарубіжних країн з часом не втрачається.  

Отже, високо оцінюючи дане наукове дослідження зосередемо нашу 

увагу на аспекті функціонування адміністративних судів у зарубіжних 

країнах та на порядку і формі винесення та проголошення ними рішень.  
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Предмет адміністртивного права у Франції ширший, ніж в Україні. 

До нього належать конституційні основи адміністративного права й 

управління у контексті здійснення публічної влади. Сфера застосування 

адміністративного права – територіальні громади, державні установи.  

У Франції початок адміністративної юстиції був покладений 

Наполеоном в 1799 році. Наступного року були створені ради префектур. 

До 1872 року рішення рад були для адміністрації необовязковими, але за 

рідкісним винятком нею виконувалися. Законом 1872 року радам були 

передані судові повноваження – право виносити судові постанови. У своїх 

рішеннях нові суди сформулювали безліч норм адміністративного права, 

які згодом були закріплені в законах та інших правових актах. Як зазначає 

В. Шишкін контроль адміністративних судів більш детальний, 

оперативний і послідовний, ніж контроль над адміністрацією загальних 

судів в інших країнах. Започаткована у Франції ротація службовців 

адміністрації і суддів сприяє зміцненнню взаєморозуміння і довіри між 

ними. Адміністрація більше довіряє адміністративному суду, ніж 

загальному, оскільки бачить, що перший краще розбирається в роботі 

установи. Даний досвід ротації працівників і службовців вважаємо 

позитивним і можливим для запровадження в Україні.  

У французькому адміністративно-судовому процесі діють як загальні 

для усіх судів процесуальні правила, запозичені з цивільно-судового 

процесу, так і особливі правила, властиві лише адміністративно-судовій 

процедурі.  

Згідно із загальносудовими процесуальними правилами 

адміністративний суд не має права порушити справу самостійно. Це 

робить позивач поданням позовної заяви. Суд при цьому обмежений 

позовною заявою: обсягом заявлених у заяві вимог, аргументами позивача 

та представленими ним доказами.  

В адміністративних судах процес обов’язково змагальний. У ньому 

ьеруть участь дві сторни – позивач і відповідач, які висувають аргументи 
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та надають докази. За винятком другорядних справ усі судові постанови 

приймаються колегіально. Рішення суду у справі має чітко встановлену 

форму. Передусім воно має бути обов’язково обґрунтоване як щодо фактів 

у справі, так і щодо застосованих судом правових норм. Рішення має бути 

чітке і переконливо сформульоване. У ньому вказується, які факти і за 

допомогою яких доказів були судом встановлені. Непереконливе, 

суперечливе рішення суду підлягає скасуванню. Постанова суду, що 

вступила в дію, має силу закону для усіх громадян і організацій, а також 

обов’язкова до виконання. Адміністративне судочинство у Франції має 

характер письмового провадження. Перевага письмового провадження 

полягає у його неспішності, продуманості. Сторони та інші учасники 

процесу мають можливість детально усе продумати, перш ніж написати 

щось важливе, те саме робить і суд. Тому сторони в усних дебатах на 

судовому засіданні не можуть наводити нові дані, нові докази. Вони 

зобов’язані використовувати тільки те, що вже є у наданих документах. 

Якщо з’являється новий документ, все починається знову, оскільки іншій 

стороні має бути наданий час для ознайомлення з ним та надання 

контраргументів. Усе це спрямоване на прийняття не поверхневого, а 

продуманого рішення.  

Свою специфіку мають і постанови адміністративних судів. Так, за 

деякими виключеннями суд у своєму рішенні прямо не зобов’язує 

адміністрацію до конкретних дій. Він зазвичай лише визначає, у кого які 

права і обов’язки, хто правий, а хто винен. Публічна адміністрація повинна 

сама зробити висновок, знайти прийнятні для себе час і спосіб виконання 

судової постанови.  

Історія німецької адміністративної судової системи починається у 

1863 році коли у Бадені був створений перший адміністративний суд. 

Адміністративні суди в їх сьогоднішнішньому вигляді були створені пісдя 

Другої світової війни у 1946-1947 роках.  
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Адміністративно-правовий захист у  Німеччині здійснюється 

загальними і спеціалізованими адміністративними судами. 

Спеціалізованими є спеціальні і фінансові адміністративні суди. 

Фінансовим судам підвідомчі тільки фінансово-правові спори, при цьому 

існують дві інстанції. Система спеціалізованих судів складається із трьох 

інстанцій і приймає рішення щодо соціально-правових вимог громадян до 

держави. Загальні адміністративні суди передбачають три інстанції судової 

системи. На чолі адміністративної судової системи знаходиться 

Федеральний адміністративний суд. Адміністративні суди є незалежними, 

тобто організаційно і предметно відділені від адміністративних органів, на 

них не розповсюджується дія вказівок чи інструкцій. Рішення в 

адміністративному судочинстві приймаються незалежними (пожиттєво 

призначеними) професійними суддями і частково непрофесійними 

суддями. 

В усіх випадках адміністраттивні суди є судами першої інстанції 

розгляд адміністративно-правових спорів. Адміністративний суд приймає 

рішення як колегіальний орган, в ньому утворюється палата, що 

складається з трьох професійних і двох непрофесійних суддів.  

Рішення вищих адміністративних судів приймаються сенатами, що 

складається із трьох суддів. Вони є апеляційною інстанцією для рішень 

адміністративних судів. Крім того, в окремих випадках вони приймають 

рішення як суди першої інстанції.  

Федеральний адміністративний суд приймає рішення через свої 

сенати, до складу яких входять пять суддів. Вони діють, у першу чергу, як 

суди касаційної інстанції щодо рішення адміністративних судів та вищих 

адміністративних судів.  

Важливим критерієм відмежування адміністративного від цивільного 

судочинства є відповідь на питання, чи йдеться у даному випадку про 

публічно-правовий спір. Публічно-правовим вважається спір про правові 
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наслідки застосування публічного права. Як мінімум, один із суб’єктів 

правової дії повинен бути носієм державної влади.  

Пропонуємо вашій увазі огляд основних положень законодавства 

Німеччини у сфері адміністративної юстиції. Даний огляд викладено на 

основі дослідження яке провели вчені- адміністративісти Манн Томас, 

Мельник Роман, Бевзенко Володимир, Комзюк Анатолій у 2013 році на 

тему: «Адміністративний процес: загальна частина». 

Відправним пунктом усіх розмов про адміністративну юстицію 

Німеччини мають бути положення Основного закону , які впливають на 

зміст адміністративно-процесуального права. З конституційного права 

Німеччини випливає принцип правової державності (стаття 20 абзац 3 

Основного закону [GG]). 

Не можна не згадати також і про розподіл влад (стаття 20 абзац 2 ф. 

GG), який також є доволі важливим для формування та функціонування 

адміністративної юстиції Німеччини. Поряд із цим наголосимо на тому, що 

адміністративна юстиція являє собою інститут, покликаний забезпечувати 

основні заповіді демократії (стаття 20 абзац І та ІІ GG). З огляду на те, що 

адміністративні суди забезпечують реалізацію принципу пріоритету та 

верховенства закону, вони «підпорядковують» німецьку адміністрацію 

демократичному законодавству, який знову ж таки в опосередкованій 

репрезентації відображає демократичну волю народу. 

Автаркичне забезпечення демократичного законодавчого рішення, а 

також основні принципи правової держави і розподілу влад можуть 

розглядатися, як основні парадигми адміністративної юстиції Німеччини. З 

цих конституційного правових детермінацій формується система з 

високим впливом та пізнавальною цінністю для адміністративної юстиції 

Німеччини: зміцнення адміністративної юстиції у Федеративній Республіці 

Німеччині здійснюється не заради неї самої і, тим більше, не для того, щоб 

дати державі подальший інструмент в індивідуальну сферу її громадянина. 

Якраз навпаки, адміністративний процес Німеччини спрямований на те, 



 108

щоб гарантувати незалежну конструкцію адміністративного контролю в 

дусі розподілу влади. 

Німецькі адміністративні суди, зрештою, являють собою 

контрольний полюс щодо адміністративної діяльності з її далекосяжними 

інструментами адміністративного вторгнення та блискучими 

можливостями впливу завдяки покладанню відповідних обов’язків на 

громадян. Через адміністративну юстицію Німеччини забезпечується те, 

що пріоритети верховенства закону не могли бути поставлені у виконавчу 

диспозицію і щоб закріплені в Основному законі основні права мають бути 

повністю реалізовані громадянами. Таким чином, німецький 

адміністративний процес може розглядатися, як життєво необхідний 

фундамент живої конституційної державності. 

 Важливим наслідком державно-правового та владо 

розподільчого спрямування є те, що судова влада адміністративних судів 

Німеччини, як і влада загальних судів, довірена незалежним суддям, які 

підпорядковані тільки закону. Вона реалізується Федеральним 

адміністративним судом федеральними судами та судами федеральних 

земель (стаття 92, 97 абзац 1 GG ). При цьому адміністративна юрисдикція 

ФРН має власне інституційне підсилення згідно зі статтею 95 абзац 1 GG. 

Крім того, в адміністративному процесі діють специфічні основні 

юридичні права, вказані у статті 101 і далі в Основному законі, у 

прийнятному у застосування обсязі. 

 Німецька адміністративна юрисдикція тримається на 

конституційні гарантії права звернення до суду згідно зі статтею 19 абзац 4 

GG. На основі цієї норми громадянин, котрий має справу з актами 

публічної влади, яка вторгається в його захищену основними правами 

приватну сферу, відкрита дорога конституційної гарантії звернення до 

незалежних суддів представлених у сфері адміністративного права 

адміністративними судами. 
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 Отже, мова йде про вирішальні основи адміністративної 

юрисдикції: кожна адміністративна дія або рішення можуть бути 

перевірені незалежними судами. 

 Чим більшим стає тепер вже не тільки втручальне управління, 

а й широкий спектр послуг, зокрема, у галузі забезпечення нормальних 

умов життєдіяльності суспільства, що входять у сферу функцій публічної 

адміністрації Німеччини, тим загальнішою виявляється можливість 

контролювати рішення та дії останньої за допомогою незалежних судів. 

Захистом індивідуальних прав функція німецького адміністративного 

процесу не вичерпується, проте становить найважливіше завдання.     

 У цьому аспекті адміністративний процес, як одній із п’яти 

передбачених у статті 95 абзац 1 GG спеціалізованих юрисдикцій, 

відводиться особливе завдання – гарантувати кожній особі судовий 

правовий захист від порушення її суб’єктивних прав з боку публічної 

влади і здійснювати одночасно з цим об’єктивний контроль за 

адміністративними діями та рішеннями. 

 Організація та процес адміністративної юстиції мають 

відповідати закріпленому у статті 19 абзац 4 GG право кожного 

громадянина на ефективний і повний контроль за публічною владою. 

Принциповим конституційно-правовим постулатом нормативної і 

практичної організації системи правого захисту є її ефективність. 

 Ефективний правовий захист передбачає повну перевірку 

порушеного акта під фактичним і правовим кутом, а також реальну 

можливість ліквідації порушення права або запобігання його прояву у 

майбутньому. У цьому випадку мова йде про те, що стаття 19 абзац 4 GG 

гарантує не лише правовий захист, спрямований у минуле, а й забезпечує 

попередній правовий захист, який має перешкодити вчиненню публічною 

адміністрацією оспорюваної дії (рішення) до моменту перевірки 

адміністративним судом її законності. 
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Для адміністративної юстиції Німеччини, згідно з  § 2 Закону про 

адміністративне судочинство (VwGO), характерна правильна 

трьохінстанційна побудова. Поряд з адміністративними судами першої 

інстанції, покликаними приймати рішення з адміністративних справ, 

функціонує також апеляційні суди, представлені вищими 

адміністративними судами федеральних земель (OVG) і касаційний 

адміністративний суд – Федеральний адміністративний суд (BVerwG). 

Адміністративні суди та вищі адміністративні суди є судами 

федеральних земель (§ 2 VwGO), у зв’язку з чим вони організуються та 

ліквідуються федеральними землями у порядку, встановленим законом. 

Декілька федеральних земель можуть домовитись про організацію 

спільного суду або про розширення судових округів за межі федеральної 

землі. 

Як Верховний суд ФРН у сфері адміністративної юстиції діє 

федеральний адміністративний суд (статті 92, 95 абзац 1 GG, § 2 VwGO), 

який знаходиться у місті Лейпцигу. 

Зазвичай розгляд адміністративного спору закінчується в 

адміністративному суді, який у першій інстанції вирішує спори, на які 

поширюється адміністративно-правовий порядок (§ 2 VwGO). Завдання 

апеляційної інстанції полягає у перевірці рішення суду першої інстанції по 

суті справи та з правового погляду. 

Таким чином, адміністративні суди і вищі адміністративні суди 

федеральних земель є інстанціями з фактичних обставин. Федеральний 

адміністративний суд, навпаки, перевіряє судові рішення, що 

оскаржуються, тільки з правового погляду,  тобто, на наявність 

порушеного федерального права. З тієї ж причини він є лише ревізійною/ 

касаційною інстанцією. 

Загальне правило про трьох-інстанційну побудову адміністративного 

судочинства може порушуватись у випадках розгляду справ, які мають 

особливе значення. У зв’язку з цим доречно згадати § 47 (процедури 
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судової перевірки законності правових норм) § 48 VwGO (спори про 

заборону об’єднань і великомасштабні проекти), котрі як суд першої 

інстанції визначає вищий адміністративний суд. 

В адміністративних судах формується палати (принцип палат),які 

приймають рішення у складі трьох професійних суддів і двох 

непрофесійних суддів (народних засідателів), якщо, відповідно до § 6 

VwGO, справу не належить розглядати в одноособовому порядку. 

При вищих адміністративних судах утворюються сенати, які за 

загальним правилом приймають рішення у складі двох суддів (§ 9 VwGO). 

За винятком Баден-Вюртемберга і Баварії (п’ять суддів тільки при 

процедурах судової перевірки і законності правових норм), Бремена і 

Заарланда, у федеральних землях передбачена участь у розгляді справи 

трьох суддів і двох непрофесійних суддів. 

Рішення Федерального адміністративного суду приймаються 

сенатами у складі п’яти суддів, а поза усних розглядів – у складі трьох 

суддів - (§ 10 VwGO). У Федеральному адміністративному суді для 

забезпечення єдності судової юрисдикції діє Великий Сенат (§ 11 VwGO). 

Надзвичайно важливим для правового стану адміністративного судді 

є принцип незалежності суддів. Конституційний принцип судової 

незалежності, закріплений у ст.97 GG, для судді адміністративного суду 

існує у фактичному та особистому вимірах. Фактична незалежність 

означає, що адміністративні судді не зобов’язані підкорятися ніяким 

вказівкам державних інстанцій і є самостійними у прийнятті судових 

рішень. Одночасно це має вплив і на їх особисту незалежність, завдяки 

якій у судді формується власна позиція, що дозволяє йому бути 

внутрішньо незалежнім. Завдяки цьому судді адміністративних суддів 

здатні здійснювати ефективний судовий контроль за публічною владою. 

Незалежність означає також захист суддів від звільнення, від переведення 

на інше місце роботи чи відрядження на роботу іншого суду (ст.97 абз. 2 

GG).  
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Незалежність адміністративного судочинства, гарантовано 

Конституцією, забезпечується насамперед за рахунок довічного 

призначення судді на посаду. Професійні судді мають відповідати 

вимогам, що ставляться до осіб, які призначаються на посаду судді, 

сформульованим у законах федерації і законах земель про судоустрій. 

Крім професійних суддів, призначеними довічно, в адміністративних 

судах працюють також судді за сумісництвом. Суддями-сумісниками 

можуть працювати професори права, проте у вищих адміністративних 

судах. Завдяки цьому забезпечується процес перенесення знань з 

університетів в адміністративне судочинство і, навпаки, з 

адміністративних судів – в академічний світ. 

Адміністративно-процесуальне законодавство ФРН орієнтується на 

залучення громадськості у процесі реалізації судочинства. З огляду на це, 

крім професійних суддів, відповідно до & 19 VwGO як в усних, так і в 

письмових процесах мають брати участь «непрофесійні члени суду». 

Метою залучення до судочинства осіб, які не є юристами, є прагнення 

наблизити судове рішення до дійсного життя, незалежно від складності 

справи. Це може мати вирішальне значення для громадянина, особливо у 

тих випадках, коли оскаржуються втручальне дії (рішення) адміністрації. 

Непрофесійні судді зобов’язані брати участь у прийнятті судових 

рішень, які приймаються, за погодженням із сторонами, у порядку 

письмового провадження . Якщо суд вважає усний розгляд корисним для 

справи, то для подальшого прийняття рішення залучається також 

непрофесійні судді. Якщо судова палата під час усного розгляду приймає 

рішення, наприклад, про залучення доказів, то у його преамбулі поряд з 

прізвищем професійних суддів вказується прізвища непрофесійних суддів. 

Участь непрофесійних суддів у процесі прийняття рішення (§ 19 

VwGO) стає можливо завдяки вирішенню справи у межах усного 

провадження. Якщо, у разі винятку викладення сутності справи не 

здійснюються, оскільки рішення суду ухвалюється без усного розгляду (§ 
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101 абз.2 VwGO), то голова чи суддя-доповідач у межах наради 

зобов’язаний ознайомити непрофесійних суддів з матеріалами справи. 

Питання, що залишається у непрофесійних суддів по сутті справи чи щодо 

правового стану мають з’ясовуватися на нараді або під час усного 

обговорення, у спосіб ознайомлення з матеріалами судової справи.  

Таким чином, як правило, задовольняються інформаційна потреба 

непрофесійних суддів. Вони не мають права вимагати ознайомлення їх з 

матеріалами судової справи або додатками справи до початку судового 

засідання. Призначення непрофесійних суддів та їх діяльність регулюється 

§20-34 VwGO. 

Особливим суб’єктом німецького адміністративно-процесуального 

права є представник публічного інтересу. Згідно з §§35 й 36 VwGO в 

німецьких вищих адміністративних судах федерації і федеральних земель 

діють представники публічних інтересів.  

Представник публічного інтересу, який працює відповідно до §35 

VwGO при Федеральному адміністративному судді, іменується верховним 

федеральним прокурором. Функція верховного федерального прокурора 

полягає головним чином у тому, що буду зовнішнім і, таким чином, 

незалежним посередником у кожному конкретному процесі, допомагаючи 

Федеральному адміністративному суду здійснювати правосуддя.  

Верховний федеральний прокурор при цьому зобов’язаний 

представляти не тільки інтереси сторін, чи Федерації або навіть уряду 

ФРН, а діяти на підставі власного права (§63 №4 VwGO). Верховний 

федеральний прокурор, як нейтральний посередник при здійсненні 

правосуддя, може брати участь у будь-якому процесі, який відбувається у 

Федеральному верховному суді. При цьому він цілком автономно приймає 

рішення як щодо участі у процесі, так і щодо позиції яку він буде 

підтримувати у межах розгляду справи. Зі свого боку Федеральний 

адміністративний суд зобов’язаний надавати йому усю необхідну 
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інформацію, а також забезпечувати реалізацію його права на ознайомлення 

з матеріалами будь-якої судової справи та участь у судовому слуханні.  

Відповідно до §36 VwGO федеральні землі Німеччини також 

уповноважені на запровадження посади представника публічних інтересів.  

Такий орган, очолюваний названим представником, іменується як 

правило, прокуратурою федеральної землі. При цьому федеральним 

землям надається доволі велика свобода у вирішенні питання, чи буде в їх 

адміністративних судах працювати представник публічних інтересів, і 

якщо так, то яким чином цей процес буде організованим. З огляду на це, 

федеральні землі користується цим правом не надто активно. 

Правовий статус представника публічного інтересу можна порівняти 

із правовим статусом верховного федерального прокурора. Крім виконання 

функцій нейтрального посередника під час відправлення правосуддя, 

представник публічних інтересів, який діє на рівні федеральної землі, 

може, однак, виступати також у ролі представника федеральної землі, у 

ролі позивача, відповідача та інших учасників процесу. Саме завдяки 

цьому він і може бути представником федеральної землі у конкретному 

адміністративному судовому процесі. 

Як верховний федеральний прокурор, так і представник публічного 

інтересу на рівні федеральної землі зобов’язані мати правоздатність, 

необхідну для обіймання посади судді або, як виняток, вищих посад 

публічної служби. 

Суди адміністративної юрисдикції складаються з голів суддів і голів 

судових колегій, а також інших суддів (§ 5 абз. 1 VwGO).  

Призначення суддів на посаду здійснюються відповідно до Закону 

про суддів ФРН. Поряд з професійними суддями в роботі судів, під час 

усних проваджень, беруть участь і не професійні судді (§ 19 VwGO). 

При цьому суді є канцелярія, в якій працює достатня кількість 

судових секретарів (§ 13 VwGO). Організацією роботи канцелярії, 

заміщенням посад судових секретарів та іншими подібними питаннями 
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займається судова адміністрація. Судову адміністрацію очолює голова 

суду, який, однак, для організації контролю за роботою канцелярії може 

залучати також суддів чи інших помічників (службовців). 

Адміністративні суди у Польщі діють у сфері, визначеній законом, 

тобто здійснюють контроль за діяльністю публічної адміністрації. Цей 

контроль полягає також у тому, що суд виносить рішення про 

відповідність до законів різних постанов (ухвал) органів місцевого 

самоврядування і нормативних актів місцевих органів урядової 

адміністрації. Верховний Адміністративний Суд Польщі ухвалює рішення 

у справах, які стосуються адміністративних рішень, постанов, виданих під 

час адміністративного процесу, постанов органів місцевого 

самоврядування, виконавчого та гарантійного позову. Суд бере до уваги 

скаргу на рішення і розглядає це рішення цілком або частково, засвідчує 

втрату вагомості постанови, ухваленої раніше. Кожен має право подати 

скаргу (позов), якщо тільки має у цьому правовий інтерес, отже, це може 

бути прокурор, Представник громадянських прав, а також громадська 

організація у рамках її статутної діяльності у справах, які торкаються 

правових інтересів інших осіб. 

В Італії система судів ділиться на дві ланки: Звичайні суди та 

Спеціальні суди. До Звичайних судів належать: Цивільні суди і Суди у 

кримінальних справах. До Спеціальних судів належать: Адміністративні 

суди, Державні аудиторські суди, Військові суди, Конституційний суд. 

Адміністративні суди контролюють виконання адміністративних 

актів,а у разі їх невідповідності можуть їх анулювати. Адміністративні 

суди відрізняються від звичайних своєю самостійністю, вони є окремим 

судовим органом.  

Адміністративна гілка правосуддя почала розвиватися в Іспанії в 

1888 році. Закон про адміністративну правову систему став уособленням 

англосаксонської правової моделі і французької адміністративної моделі, 

але в 1956 році цей закон набрав нових положень: введені спеціалізовані 
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суди, визначені їх повноваження, визначені стандарти регулювання 

суперечок. У 1998 році в законі були прописані моделі покращення певних 

конкретних аспектів, що стосуються вироку та підстав апеляції.  

Відповідно до Конституції правова система Іспанії діє за певними 

принципами ефективності, ієрархії, децентралізації і координації, її 

діяльність повинна служити суспільним інтересам. Іспанська 

адміністративна юстиція має на меті поєднання двох принципів: законності 

діяльності органів влади та гарантії захисту прав і захист інтересів 

громадян. На основі цих принципів адміністративної юстиції створена 

система правової експертизи та контролю.  

У Конституції Португалії прописана така система судів: 

Конституційний суд, Верховний суд і Верховний адміністративний суд. 

Верховний суд і Верховний адміністративний суд мають ланку 

нижчестоящих судів, спеціалізованих судів, у тому числі систему 

військових судів. Суди є незалежними і підкорюються тільки закону.  

Реформа португальських адміністративних судів була реалізована 

після плідного громадського обговорення. Сьогодні адміністративна 

юстиція заснована та складається з таких актів:  

- Адміністративний і Податковий судові Статути; 

- Кодекс Адміністративних судів.  

Перший Закон встановлює структуру і організацію адміністративних 

та податкових судів, а другий Закон визначає порядок розгляду справ в 

адміністративних судах. 

За відсутності незалежності адміністративної юрисдикції, державне 

управління є фікцією або недемократичним шляхом, де відсутні законні 

управлінські рішення.  

Повноваження адміністративних судів засновані на визнанні їх 

незалежності від інших державних органів.  

Судова система Канади визначена Конституційним актом 1867 року. 

Вона виступає однією з гілок державної влади, до завдань якої входять: 
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контрольні та нормотворчі функції; розгляд та прийняття рішень із 

кримінальних, цивільних, адміністративних справ, конституційних спорів, 

а також інші повноваження щодо здійснення правосуддя.  

У Канаді немає системи адміністративних судів: скарги на дії 

адміністративних органів розглядаються, як правило, загальними судами 

(провінцій і федерацій) на підставі спеціально виданих законів . Крім, того 

в Канаді створені адміністративні трибунали, які відповідно до 

федерального або провінційного законодавства повинні забезпечувати 

реалізацію законодавчої політики у сфері захисту прав та свобод громадян. 

Адміністративні трибунали мають певні ознаки арбітражних та 

адміністративних судів, та розглядають широке коло справ, здійснюють 

дослідження і надають рекомендації, вирішують спори між державними 

установами та приватними установами, представляють інтереси держави в 

деяких справах.  

Податковий суд створено у 1983 році відповідно до Закону про 

Податковий суд Канади. Податковий суд є вищою судовою інстанцією, яка 

розглядає звернення фізичних осіб та компаній з питань, пов’язаних з 

податками на прибуток, податками на товари та послуги, а також з 

виплатою допомоги по безробіттю. Роль податкових суддів полягає у тому, 

щоб вирішити, чи зобов’язаний позивач сплатити спірний податок на 

прибуток або податок на товари і послуги, або чи володіє він правом на 

одержання допомоги по безробіттю або інших виплат в рамках пенсійної 

програми.  

У Туреччині традиційно існує окрема система органів 

адміністративної юстиції. Систему адміністративної юстиції складають 

Державна рада, окружні адміністративні суди та податкові суди. Вони є 

незалежними судами загальної юрисдикції.  
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3.2. Проблеми та способи вдосконалення порядку ухвалення, 

проголошення та виконання рішення адміністративного суду 

 

Адміністративне судочинство за своєю юридичною природою та 

цільовим призначенням є засобом забезпечення законності в сфері 

реалізації функцій виконавчої влади і місцевого самоврядування; засобом 

забезпечення судового захисту прав і свобод громадян, однією з 

організаційно - правових гарантій суб'єктних публічних прав громадян; 

засобом судового контролю за правомірністю актів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; засобом вирішення специфічних спорів 

адміністративного характеру між громадянами й органами, що реалізують 

публічно - владні повноваження. 

Дослідження даної наукової роботи показали, що докорінних 

перетворень в системі адміністративного суду перед суддями цієї галузі, 

судовою владою, особами, які беруть участь у справі, постали теоретико -

прикладні складнощі, пов'язані з тлумаченням і застосуванням 

вітчизняного адміністративного процесуального законодавства, 

здійсненням адміністративного – судочинства. Особливо виділяти 

складнощі, які пов'язані з: визначенням юрисдикції (підвідомчості) 

адміністративним судам спорів за позовами суб'єктів владних 

повноважень, фізичних та юридичних осіб; неможливістю подекуди 

однозначно и напевно розмежувати правові спори, підвідомчі 

господарським, адміністративним і місцевим загальним судам; варто 

звернути увагу на суперечливе закріплення в КАС України поняття сторін 

й особливості вирішення деяких категорій адміністративних справ, на що, 

свого часу, чимало працівників - дослідників звертали принципову увагу. 

Хоча перелік потенційних позивачів - суб'єктів владних повноважень - й 

визначається чинним законодавством, однак він лишається відкритим, 

більше того, постійно може доповнюватись та змінюватись. 
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Подекуди суди не враховують особливостей розгляду цієї категорії 

справ, а тому метою подальших досліджень є виявлення складних та 

спірних питань, які виникають у судовій практиці, вироблення пропозицій 

для забезпечення єдиного та правильного застосування адміністративного 

законодавства. 

Для найбільш повної аргументації проведемо опитування 

респондентів, зокрема суддів, за загальним тестом: «В чому проблема в 

формуванні або в процедурі прийняття і виконанні рішень 

адміністративного суду?» Результати опитування, роздуми та висновки 

суддів з цієї проблеми мають суттєве значення і зводяться до наступного: 

як зазначається, правосуддя в адміністративних справах не може 

вважатися ефективним, якщо судові рішення адміністративних судів не 

виконуватимуться. У зв'язку з цим потребує ґрунтовної розробки і 

законодавчого врегулювання механізм виконання судових рішень в 

адміністративних справах. Труднощі при виробленні такого механізму 

пов'язані насамперед з тим, що найчастіше виконання судових рішень 

покладатиметься на адміністративні органи. А тому державна виконавча 

служба як система органів, підпорядкованих Міністерству юстиції 

України, інколи може бути незацікавлена реалізувати судове рішення, 

особливо тоді, коли воно стосується інтересів інших органів виконавчої 

влади або її самої. У багатьох випадках це може призвести до ускладнень 

при примусовому виконанні судових рішень. 

Як варіант розв'язання цієї проблеми заслуговує на увагу 

запровадження при адміністративних судах служби судових виконавців в 

адміністративних справах, яка б організаційно не залежала від органів 

виконавчої влади. Судові виконавці при реалізації судових рішень в 

адміністративних справах підпорядковувалися б суддям, які ухвалили ці 

рішення і були б підзвітні перед ними. Подібні виконавчі служби існують 

при адміністративних судах у Франції, що забезпечує високий ступінь 

взаємодії між судами і органами виконання судових рішень. Пропонується 
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інший варіант – передбачити можливість адміністративного суду стягувати 

штрафи з винуватців у невиконанні або неналежному виконанні судових 

рішень. 

Інша проблема, на яку звертають увагу респонденти-судді пов'язана з 

виконанням судових рішень адміністративних судів, що полягає у 

складності забезпечити реалізацію судового рішення колегіальним 

органом. Якщо більша частина членів цього органу не бажає підтримати 

присуд суду, то жодне рішення ухвалене бути не може. Виникає питання, 

кого притягувати до відповідальності за невиконання судового рішення: 

усіх членів цього органу, тих, не проголосував за акт, який вимагається 

судовим рішенням? А як бути з тим, хто не взяв участь у голосуванні, або 

взагалі не був присутнім на голосуванні свідомо чи з поважної причини?  

Більш доцільним, на  думку респондентів було б одночасно з 

прийняттям рішення про визнання рішення місцевої ради протиправним 

приймати рішення про поворот його виконання із зазначенням способу 

його здійснення. Але у цьому випадку суттєві складнощі для судців 

можуть виникнути стосовно визначення способу здійснення повороту 

виконання оскаржуваного рішення місцевої ради. 

Певні неузгодженості можуть виникнути також у випадках, коли 

адміністративним судом приймається рішення про поворот виконання 

таких рішень органів місцевого самоврядування, які є підставою для 

виникнення цивільно-правових відносин.  

Для респондентів-студентів на питання «Що Ви думаєте про рішення 

адміністративного суду?» отримано відповіді, що для них адміністративне 

право є важчим для розуміння судових процесів, які перевантажені 

розглядом різночинних організацій – суб’єктів судового процесу; 

застосуванням аналогій при прийнятті рішень інших правових норм; 

незрозумілим є питання, коли і який суб’єкт підпадає під управлінську 

діяльність і владні повноваження. В юридичній літературі неповною мірою 

розкривається ці положення. 
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Для юридичних і фізичних осіб при опитуванні за тестом «Яке Ваше 

ставлення до рішень адміністративного суду?», притаманним є те, що 

розгляд адміністративних справ, їх рішення не мають  логічної 

послідовності в застосуванні закону. Одні і ті ж судові питання різні судді 

по-різному трактують і приймають рішення по-іншому (прецедентне 

право), використовують більше аналогії, що не завжди відомі підсудним, 

ніж закони адміністративного судочинства. Вноситься пропозиція 

сформувати звід рішень за аналогічними судовими справами. Часто 

ігноруються суддями при прийнятті рішень галузеві положення, 

рекомендації, настанови, стандарти. 

В деяких випадках суди відмовляють особі, як суб’єкту судового 

процесу, у задоволенні позову, посилаючись на відсутність у них 

повноважень покладати на місцеві ради обов’язок прийняти правовий акт 

певного змісту. Порушуючи статті 23, 1173 ЦКУ, окремі адміністративні 

суди звужують перелік підстав та способів відшкодування моральної 

шкоди, мотивуючи, що КАС України допускає об’єктивний розгляд вимог 

при вирішенні публічно-правової суперечки по суті вимог, про 

відшкодування шкоди, завданої суб’єктами владних повноважень. 

Мають місце непоодинокі випадки коли окремі суди не виконують 

вимогу визначеності (категоричності) судового рішення. Наразі 

зустрічаються також випадки прийняття судами ухвал та постанов, що не 

відповідають вимогам повноти судового рішення, що визначено у статті 

163, 165, 206, 207, 231, 232 КАСУ. Іноді суди заперечують можливість 

покладання обов’язку щодо забезпечення виконання постанови на суб’єкта 

владних повноважень, який не є відповідачем у справі. При 

неефективності основного способу виконання постанови окремі суди не 

визначають факультативний спосіб, у зв’язку із чим особа – позивач не 

отримує повного захисту свого права. 

Ці недолуги часто викликані не тільки факторами об’єктивними 

(нездатність права як формальної системи норм повною мірою 
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врегулювати реальні, живі відносини), але й суб’єктивними (нерозуміння 

правотворцем справжньої сутності адміністративних правовідносин, 

виходячи переважно  кон’юнктурних чи інших міркувань, всупереч 

реальним правовідносинам суб’єктів адміністративного права). 

Таким чином, у центрі цих міркувань та досліджень радше 

знаходяться питання про те, наскільки нові виклики юридичними підходом 

є актуальними і можуть призвести до змін в процесі формування і 

прийняття компетентних, науково обґрунтованих, законодавчо узгоджених 

рішень адміністративного суду. 

 

 

3.3. Особливості формування адміністративних судових рішень 

щодо захисту прав і свобод громадян 

 

Як свідчить аналіз формування і прийняття рішень в попередніх 

розділах, адміністративне судочинство поряд з тим, що воно є 

матеріальним правом, направлене на регулювання публічно-правових 

відносин, має специфічний лише йому притаманний метод - імперативно-

диспозитивний з певними особливостями, а також те, що одним із 

суб’єктів адміністративного права виступає суб’єкт владних повноважень. 

В адміністративних справах, передбачених Главою 6 Розділу ІІІ КАС 

України, особливим є предмет оскарження, до якого належать такі 

поняття, як «рішення», «дії» та «бездіяльність» суб’єктів владних 

повноважень [1]. 

Рішеннями суб’єкта владних повноважень, як зазначалось, як 

нормативно-правові акти, так і правові акти індивідуальної дії. 

Нормативно-правові акти – рішення, дія яких поширюється на невизначене 

або визначене загальними ознаками коло осіб і які призначені для 

неодноразового застосування щодо такого кола осіб [84]. Одним із 

різновидів нормативно – правових актів є нормативні акти управління – 
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правові акти управління, які встановлюють, змінюють або скасовують 

правові норми управління. Нормативні акти містять адміністративно-

правові норми, які встановлюють загальні правила регулювання 

однотипних відносин у сфері виконавчої влади, розраховані на тривале 

застосування та не мають конкретного адресата [6, с. 282]. 

Правові акти індивідуальної дії – рішення, дія яких поширюється на 

конкретних осіб або які стосуються конкретної ситуації, і які є актом 

одноразового застосування норм права. Характерною рисою 

індивідуальних актів управління є їх очевидний правозастосовний 

характер. Головне в цих актах конкретність, тобто вирішення за їх 

допомогою індивідуальних справ та питань щодо конкретних осіб (особи), 

виникнення персоніфікованих адміністративних правовідносин, 

зумовлених цими актами [7]. Усі рішення суб’єкта владних повноважень 

мають підзаконний характер, тобто мають бути прийняті на підставі та в 

межах повноважень і у спосіб, що визначені законом. 

Дії суб’єкта владних повноважень – активна поведінка суб’єкта 

владних повноважень, яка може мати вплив на права, свободи та інтереси 

фізичних і юридичних осіб (наприклад, дії щодо вилучення майна, 

затримання особи тощо) [141]. Бездіяльність суб’єкта владних 

повноважень – пасивна поведінка суб’єкта владних повноважень, яка може 

мати вплив на реалізацію прав, свобод, інтересів фізичної чи юридичної 

особи (наприклад, неприйняття рішення за заявою особи, ненадання 

допомоги працівникам міліції, не оприлюднення нормативно-правового 

акта тощо) [78]. Специфічним є суб’єктний склад адміністративних справ, 

передбачених Главою 6 Розділу ІІІ КАСУ. Відповідно до цих норм 

процесуального права, до адміністративного суду можуть оскаржуватися 

рішення, дії чи бездіяльність таких суб’єктів, які або представляють органи 

державної влади. 

Безпосередньо судовий розгляд адміністративно-деліктних справ, 

пов’язаних з прийняттям рішень, діями і бездіяльністю суб’єктів владних 
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повноважень, розгляд при цьому публічних спорів в адміністративних 

судах в сучасних умовах стає предметом доктринальних досліджень, 

нормативної діяльності зорієнтованих на пошук нових орієнтирів у 

вирішенні таких спорів. Масштабність, кардинальність, змістовність цих 

процесів суттєво ускладнює діяльність судів, пов’язану із застосуванням 

адміністративно – правових норм [106]. 

Приведення у відповідність із вимірами пострадянської 

адміністративно – правової науки до потреби сучасності, новітніх 

суспільних відносин – є безумовно марне й безпідставне, а деякі постулати 

такої науки є, подекуди, хибними або ж штучно вихолощеними [97]. 

Висловлену думку можна оцінити, зокрема тим, як недолуго в Кодексі 

адміністративного судочинства України визначено завдання 

адміністративного судочинства (ч.1.ст. 2 КАС України), викладено поняття 

справи адміністративної юрисдикції (п. 1, ч. 1 ст. 3 КАС України), суб’єкта 

владних повноважень (ч. 1 п. 7 ст. 3 КАС України), адміністративного 

договору (ч. 1 п. 15 ст. 3 КАС України), сформульовано юрисдикцію 

адміністративних судів ( ч.ч.1, 2 ст. 17 КАС України), іншими словами 

науковці в юрисдикції – необхідність приведення адміністративного 

судочинства до Європейських норм. 

Такі висновки стали можливими внаслідок дослідження практики 

адміністративного судочинства, правозастосовної діяльності фізичних і 

юридичних осіб, публічної адміністрації [76]. Розробці зразків 

перспективної нормотворчості прийняття рішень з приводу дій і 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень в адміністративному 

судовому процесі передують змістовні доктринальні дослідження, а також 

поява значної кількості наукових праць, зокрема О. Кузьменка, О. 

Лимоненка, В. Компанова, В. Бевзенка, Р. Мельника, С. Ківалова, Е. 

Денисенка та інших.  

Відомо, що за своєю юридичною природою та цільовим призначенням 

адміністративна юстиція є [93] засобом забезпечення законності в сфері 
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реалізації функцій виконавчої влади і місцевого самоврядування; засобом 

забезпечення судового захисту прав і свобод громадян, однією з 

організаційно – правових гарантій суб’єктних публічних прав громадян; 

засобом судового контролю за правомірністю актів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; засобом вирішення специфічних спорів 

адміністративного характеру між громадянами й органами, що реалізують 

публічно – владні повноваження. 

Виходячи з такої сутності адміністративної юстиції, аналогічним 

видається віднесення до компетенції адміністративних судів спорів за 

зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених 

Конституцією та законами України (ч. 2 п. 5 ст. 17 КАС України). 

Віднесення вказаної категорії спорів до компетенції адміністративних 

судів суперечить юридичній природі інституту адміністративної юстиції. У 

разі подання до адміністративного суду позовної заяви суб’єктом владних 

повноважень спрямованої проти фізичної особи інститут адміністративної 

юстиції перетворюється на каральний орган. 

Думка Співака В. [153] та Бевзенка В. [15], що участь у публічних 

правовідносинах виключно фізичних осіб (приватних осіб), суб’єктів, не 

наділених владними повноваженнями, націлює на необхідність зробити 

висновок про потребу перегляду завдання національного 

адміністративного судочинства (ч.1ст. 2 КАС України) й сформулювати 

його як захист прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері 

публічно – правових відносин від порушень з боку суб’єктів публічних 

повноважень. Найбільш відповідним терміном, який мав би позначати всі 

суб’єкти, які здійснюють владно – публічні повноваження та залучаються в 

адміністративне судочинство, має стати саме суб’єкт публічних 

повноважень (публічна адміністрація) [34]. 

В адміністративних справах, яке здійснюється адміністративними 

судами при визначенні правосуддя, цілком логічним є використання 

терміну «адміністративне судочинство» [74] для узагальнення порядку 
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розгляду справ в судах і нагальним є доповнення КАС України нормою, 

яка б закріплювала: інститут співучасті для однакових за статусом 

суб’єктів владних повноважень; повноваження та особливості участі 

співучасників в адміністративному судочинстві (порядок подання 

адміністративного позову співучасниками, розпорядження 

процесуальними повноваженнями, ведення справи в адміністративному 

суді тощо). Розгляд справ за позовами фізичних осіб із приводу рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень судова практика показала, 

що судами в основному правильно вирішуються справи щодо притягнення 

до адміністративної відповідальності. Відомо, що правопорушення та 

адміністративну відповідальність за їх вчинення визначено низкою 

нормативно-правових актів, серед яких кодифіковані законодавчі акти – 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), 

Митний Кодекс України, які містять перелік діянь, класифікованих як 

правопорушення, та встановлюють порядок застосування 

адміністративних стягнень. Застосування адміністративних стягнень у 

певному виді суспільних відносин урегульовано також низкою законів 

України, серед яких закони України «Про правовий режим надзвичайного 

стану», «Про боротьбу з корупцією», «Про державну податкову службу в 

Україні», «Про ветеринарну медицину», «Про електроенергетику» тощо 

[75]. А кодифікованими законодавчими актами – Лісовим, Повітряним, 

Водним кодексами України – визначено загальнообов’язкові правила 

поведінки, які держава встановлює з метою дотримання режиму 

законності, захисту прав і свобод громадян, суспільних і державних 

інтересів. Проте не встановлено адміністративних стягнень за порушення 

цих правил, що пояснює їх відсильний характер та неоднозначність 

суджень. 

Перед суддями постають теоретико-прикладні складнощі [16], 

пов’язані з тлумаченням і застосуванням вітчизняного адміністративного 

процесуального законодавства, здійсненням адміністративного 
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судочинства, зокрема складнощі пов’язані із: визначенням юрисдикції 

(підвідомчості) адміністративним судам спорів за позовами суб’єктів 

владних повноважень, фізичних та юридичних осіб; неможливістю 

подекуди однозначно й напевно розмежувати правові спори, підвідомчі 

господарським, адміністративним і місцевим загальним судам; 

організацією здійснення адміністративними судами судочинства (зокрема, 

це порядок призначення колегіального розгляду справи за клопотанням 

однієї зі сторін, яка бере участь у справі; процедура визначення складності 

адміністративної справи; порядок направлення судових документів 

(повістки про виклик і повістки – повідомлення) особам, які беруть участь 

у справі; порядок застосування ч. 2 ст. 105 КАС України щодо надання 

службовцем апарату адміністративного суду допомоги в оформленні 

позовної заяви; порядок застосування положень ч. 3 ст. 16 та п. 5 ч. 1 ст. 

106 КАСУ стосовно забезпечення судом надання правової допомоги) [163]. 

Необхідність кваліфікованого підходу в цій справі безперечна. Як відомо, 

за загальним правилом, визначеним статтею 213 КУпАП, справи про 

адміністративні правопорушення розглядаються: адміністративними 

комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад; 

виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад; районними, 

районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями); 

органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та іншими 

органами (посадовими особами), у свою чергу, на такі справи не 

поширюється компетенція адміністративних судів (п. 3 ч. 2 ст. 17 Кодексу 

адміністративного судочинства України). 

Матеріали розглянутих судами справ, свідчать, що в судовій практиці 

траплялися випадки недотримання судами вимог КАСУ щодо юрисдикції 

справ досліджуваної категорії. Як правило, закриваючи провадження у 

справах, суди виходили з того, що відповідно до пункту 3 частини другої 

статті 17 КАСУ компетенція адміністративних судів на ці спори не 

поширюється. 
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Відповідним чином, зазначені порушення норм процесуального права 

були підставою для скасування судових рішень. Прикладом є справа 

Миколаївського районного суду Львівської області за адміністративним 

позовом громадянина І. до старшого державного інспектора з охорони 

навколишнього природного середовища у Львівській області про визнання 

протиправною та скасування постанови про накладення адміністративного 

стягнення. 

Ухвалою суду першої інстанції від 02.10.2007 відмовлено у відкритті 

провадження у справі з огляду на те, що компетенція адміністративних 

судів не поширюється на публічно – правові справи про накладення 

адміністративних стягнень. Ураховуючи те, що позивач просить визнати 

протиправною та скасувати постанову про накладення адміністративного 

стягнення, справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного 

судочинства [156]. 

Ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 

08.07.2008 рішення суду першої інстанції скасовано, а справу направлено 

до місцевого суду для вирішення питання про відкриття провадження у 

справі. Суд апеляційної інстанції зазначив, що предметом оскарження у 

справі є рішення суб’єкта владних повноважень, ухвалене у справі про 

притягнення до адміністративної відповідальності гр. І., а тому суд першої 

інстанції дійшов помилкового висновку про неналежність розгляду цієї 

справи в порядку адміністративного судочинства. 

Позовні вимоги щодо перевірки постанови про накладення 

адміністративного стягнення підлягають розглядові в суді, й суддя суду 

першої інстанції не може відмовити у відкритті провадження в 

адміністративній справі. Аналізуючи порушене питання Кузьменко О. В. 

звернув увагу [95] на те, що у справах з приводу рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення 

до адміністративної відповідальності адміністративним судом не 

вирішується однозначно питання щодо притягнення особи до 
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адміністративної відповідальності, а перевіряється законність рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень у таких справах, за 

наслідками чого суд може визнати незаконним і скасувати рішення про 

накладення адміністративного стягнення або відмовити у цьому. 

Також прийняти до уваги визначення юрисдикції справ стосовно 

оскарження постанов, прийнятих у справах про порушення митних правил, 

оскільки у процесі вивчення судової практики виявлено, що у суддів 

виникали ускладнення при розмежуванні юрисдикції судів щодо 

вирішення справ подібної категорії. Стаття 386 Митного Кодексу України 

трактує, що органами, уповноваженими розглядати справи про порушення 

митних правил, є митні органи та місцеві суди (судді) за місцем 

розташування митних органів, посадові особи яких здійснювали 

провадження у цих справах [77]. 

На противагу, спори з приводу рішень, дій чи бездіяльності митних 

органів у справах про порушення митних правил, розгляд яких віднесено 

до компетенції місцевих судів не підлягають розгляду адміністративними 

судами. Це підтверджується частиною другою статті 386 Митного кодексу 

України справа про порушення митних правил, передбачених статтею 352 

цього Кодексу, розглядається місцевим судом (суддею) за місцем 

розташування митного органу, посадові особи якого здійснювали 

провадження. Однозначно, провадження у справах про порушення митних 

правил, за які передбачена адміністративна відповідальність, розгляд справ 

про порушення митних правил, накладення адміністративних стягнень, 

оскарження постанов суду (судді) у справі про порушення митних правил 

здійснюються у порядку, передбаченому Митним кодексом України та 

КУпАП, і не належать до компетенції адміністративних судів. 

При безпосередньому розгляді справи зазначеної категорії, як 

свідчить законодавство необхідно встановлювати наявність у діях особи, 

яку притягнено до адміністративної відповідальності, складу 

адміністративного правопорушення, тобто об’єкта, суб’єкта, об’єктивної та 
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суб’єктивної сторони та враховувати, що обов’язковим є наявність вини 

особи в здійсненні адміністративного правопорушення при здійсненні 

владних функцій чи прийнятті такі рішення суб’єктами владних 

повноважень (крім суду). Відповідно до припису пункту 2 частини першої 

статті 18 КАСУ, який кореспондується з положеннями пункту 3 частини 

першої статті 288 КУпАП, оскарження рішень (постанов) суб’єктів 

владних повноважень у справах про адміністративні правопорушення 

здійснюється шляхом подання адміністративного позову до місцевого 

загального суду як адміністративного суду. Таким чином при розгляді 

питання чи можуть бути ті чи інші рішення, дії чи бездіяльність оскаржені 

до адміністративного суду, необхідно визначити чи прийняті (вчинені) 

вони при здійсненні владних управлінських функцій чи владних 

повноважень. Особливої уваги заслуговує оскарження рішень, дій, 

бездіяльності суду судової влади. Оскарження бездіяльності суду 

(наприклад, неприйняття ніякого рішення за зверненням) або зволікання із 

судовим розглядом, являє собою проблемним питання, оскільки 

здійснення судочинства не можна назвати владною управлінською 

функцією [36]. Поки що не передбачає спеціального механізму для 

оскарження бездіяльності суду чи надмірної тривалості провадження у 

справі. Під час підготовки проекту нового Цивільного процесуального 

кодексу України пропонувалося передбачити право оскаржувати 

зволікання із вирішенням справи в апеляційному та касаційному порядках. 

Зрештою, під час доопрацювання проекту Кодексу адміністративного 

судочинства висловлювалися пропозиції визначити особливості розгляду 

справ щодо оскарження бездіяльності судів при розгляді ними справ. Такі 

пропозиції не знайшли текстуального втілення у прийнятих Кодексах [21]. 

На наш погляд, це не перешкоджає адміністративним судам 

відкривати провадження у таких справах і розглядати їх, виходячи з 

положень статей 8, 55 і 124 Конституції України, частини другої статті 4, 

статті 8 та пункту 1 частини першої статті 17 КАСУ. Існують вагомі 
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переконання і це підтверджується останніх часів, що за правилами 

адміністративного судочинства можна оскаржувати бездіяльність суду, що 

пов’язана з не вчиненням дій, визначених процесуальним законом, або 

порушенням розумних строків, а також дії суду, вчинені в ході здійснення 

судочинства, якими заподіяно шкоду честі, гідності та діловій репутації 

особи чи держави. І безапеляційно можуть бути оскаржені рішення, дії чи 

бездіяльність судів, їхніх посадових та службових осіб, що не пов’язані із 

здійсненням судочинства. 

В українському адміністративному судочинстві реалізація цього 

положення є актуальною з огляду на практику Європейського Суду з прав 

людини. Відомо, що у справі «Кудла проти Польщі» [111] Європейський 

Суд констатував порушення статті 13 конвенції, оскільки заявник не мав у 

своєму розпорядженні ефективного національного засобу правового 

захисту, за допомогою якого він зміг би відстояти своє право на «судовий 

розгляд упродовж розумного строку» відповідно до параграфу 1 статті 6 

Конвенції [57]. Заявник не міг отримати належну компенсацію за шкоду, 

завдану перевищенням розумних строків розгляду його справи, внаслідок 

відсутності правового поля для прийняття рішення. 

Оскільки недостатньо врегульовані врегульовані повноваження на 

законодавчому рівні, існує небезпека свавільного втручання суб’єктів 

владних повноважень у сферу діяльності фізичних та юридичних осіб, що 

вимагає запровадження адміністративних процедур, які б виключили 

свавілля або слугували бар’єром. В таких ситуаціях адміністративні 

процедури повинні стати предметом регулювання кожного прийнятого 

закону, оскільки суди потребують хоча б рамкових критеріїв для 

оцінювання рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень чи 

судових органів. Такий підхід дає можливість фізичній чи юридичній особі 

сформувати уявлення про якість та природу належних рішень чи дій, які 

вона має право очікувати від суб’єкта владних повноважень чи суб’єктів 

судового процесу. 
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Існують інші, більш вагомі особливості при розгляді позовних заяв 

фізичних осіб адміністративними судами щодо переліку суб’єктів владних 

повноважень. Аналіз свідчить, що у п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС України перелік 

суб’єктів владних повноважень обмежений, оскільки не містить у собі 

інших суб’єктів, уповноважених здійснювати публічні повноваження 

(зокрема, політичні партії, громадські об’єднання, засоби масової 

інформації та інші суб’єкти не наділені владними повноваженнями). 

Положення чинного національного законодавства, як свідчить судова 

практика в адміністративних справах, підставами для звернення до 

адміністративного суду дуже часто оскаржуються рішення, дії, 

бездіяльність суб’єктів, які не наділені владними повноваженнями. Коли, у 

листопаді 2006 року Мукачівське міське комунальне підприємство 

«Мукачівводоканал» звернулося з позовом до Мукачівської центральної 

районної лікарні, як суб’єкта, що не наділений владними повноваженнями, 

про визнання дій працівників лікарні неправомірними та скасування 

листка непрацездатності серії АА №464732, виданого гр. Ш. з 17.09.2006 р. 

по 27.09.2006 року. В юридичній літературі достатньо чітко визначено 

коло суб’єктів, які не наділені владними повноваженнями, серед них 

вказуються засоби масової інформації, підприємства, установи, організації, 

їхні посадові та службові особи, творчі працівники засобів масової 

інформації, що порушують законодавство про вибори та референдум, 

кандидати, їхні довірені особи, партії (блоки), місцеві організації партії 

(блоки місцевих організацій партій), їхні посадові особи та уповноважені 

особи, ініціативні групи референдуму, інші суб’єкти ініціювання 

референдуму, офіційні спостерігачі від суб’єктів виборчого процесу (ст.ст. 

174, 175 Кодексу адміністративного судочинства України), які виступають 

носіями публічних прав і обов’язків [18] можуть бути можливими 

учасниками адміністративного судочинства.  

В процесі досліджень звернено увагу ще на один аспект цього 

питання, що зі змісту статті 166 КАСУ випливає, коли окрема ухвала може 
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бути адресована суб’єкту владних повноважень незалежно від того, в 

якому процесуальному статусі він бере участь у справі – позивача, 

відповідача, третьої особи, а тлумачення статті 166 КАСУ дозволяє 

зробити припущення, що обов’язок вжиття відповідних заходів може бути 

покладено на суб’єкта владних повноважень, який не є учасником процесу. 

Зокрема, згідно частини четвертої статті 9 КАСУ суд, розглядаючи позов 

щодо оскарження дій місцевого органу виконавчої влади, зобов’язаний 

відмовитись від застосування нормативного акту міністерства, якщо той не 

відповідає постанові уряду чи закону, при цьому суд має право направити 

міністерству окрему ухвалу із вимогою привести нормативний акт у 

відповідність до закону, за тих умов, що міністерство і не брало участі у 

справі, і не могло брати. 

В науковій літературі адміністративного судочинства відмічається. 

Що винесення окремої ухвали суб’єктам, які не мають владних 

повноважень, є прямим втручанням у їхню діяльність. Причиною такого 

положення є те, що предметом судового розгляду розглядається владна 

управлінська діяльність та порушення, що виникають у цій діяльності. 

Хоча зазначені суб’єктами таких порушень можуть виступати лише органи 

влади, їх посадові та службові особи і ніхто інший [81]. 

В судовій практиці превалювання адміністративної складової як 

управлінська діяльність за суб’єктом розгляду адміністративної справи 

досить тривале, вкоренилась така практика, що не може бути виправданим 

в адміністративному процесі прийняття рішень за управлінською 

складовою концепції розуміння адміністративного підходу. Виходячи з 

цього Вінницький окружний адміністративний суд та Вінницький 

апеляційний адміністративний суд прийняв по багатьом керівникам вузів 

рішення в травні 2014 року за позовом Всеукраїнської громадської 

організації «Комітет конституційно-правововго контролю України» і 

визнав ректорів ряду університетів, у тому числі і приватних суб’єктів 

владних повноважень при отриманні права на інформацію приймальних 
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комісій без дозволу на це Міністерства освіти і науки України, що 

протирічить Умовам прийому. При розгляді таких справ суд втрачав час не 

на розгляд справи по суті, а доведенням, що суб’єкт наділений владними 

повноваженнями. 

З метою усунення перевантаження адміністративних судів і 

виключення підміни слід було б відмовитись від тлумачення діяльності 

суб’єктів судового процесу виключно як управлінської, оскільки за своєю 

природою вони не є суб’єктами владних повноважень. Варто відмовитись 

у КАСУ від таких категорій понять, як «владні управлінські функції», 

«сфера управління», «управління» (ст.ст. 2,3,17), натомість визначивши у 

КАС України правовідносини між суб’єктами владних повноважень, 

фізичними та юридичними особами як публічні. Отже, визначальним для 

адміністративного судочинства й однією з підстав для відкриття 

провадження в адміністративній справі мають бути винятково публічно-

правові правовідносини [40].  

Коли суди на порушення статті 166 КАСУ направляють окремі ухвали 

для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли 

порушенню закону, суб’єктам права, які не мають статусу суб’єкта 

владних повноважень [80]. Зокрема, така ухвала була направлена до колегії 

адвокатів для вирішення питання про притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності за недотримання адвокатської етики при 

розгляді справи у судовому засідання (Справа № 2-а-29/06 Печерського 

районного суду м. Києва). 

Використовуючи своє право щодо порушників законодавства про 

адміністративне судочинство, у тому числі і адвокатів, суд може вжити, 

зокрема, заходи процесуального примусу, що передбачені розділом VI 

КАСУ, які порушують встановлені у суді правила або протиправно 

перешкоджають здійсненню адміністративного судочинства, суд може 

застосувати попередження, а у разі повторного вчинення цих дій – 

видалення із зали судового засідання (стаття 270 КАСУ), і не більше [96].  
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За таких умов на процесуальне порушення з боку невладної особи, яка 

бере участь у справі, суд може постановити окрему ухвалу органу, що 

здійснює контроль (нагляд) за діяльністю такої особи. у разі порушення 

адвокатом, який бере участь у справі, законодавства про адвокатуру суд 

може направити окрему ухвалу до відповідної кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури [59], при цьому суд повинен врахувати, 

що окрема ухвала може бути адресована лише суб’єктам владних 

повноважень (стаття 166 КАСУ), а колегія адвокатів не може розглядатись 

як суб’єкт владних повноважень. 

Дослідження показали, що можуть бути в системі судової влади 

структури юрисдикційної діяльності виконавчої влади, зрештою, суд 

оцінює факти лише з точки зору їх законності, тоді як характер державного 

управління вимагає під час розгляду спорів у сфері виконавчої влади 

оцінювати останні з точки зору не тільки відповідності, а й доцільності, а 

суд при цьому не може давати оцінку доцільності спірним фактам [119]. 

Аналіз практики свідчить, що всупереч частині другій статті 162 

КАСУ деякі суди відмовляють особі у задоволенні позову, який містить 

вимогу покласти на суб’єкта владних повноважень обов’язок прийняти 

рішення, вважаючи, що такий спосіб судового захисту не належить до 

повноважень адміністративного суду. З аналізу судової практики випливає 

питання способів судового захисту [82], тобто проблема повно важності 

адміністративного суду ухвалювати рішення в індивідуальних 

адміністративних справах замість суб’єкта владних повноважень, коли 

обов’язкові до розгляду обставини, помилково не розглянуті відповідачем 

– суб’єктом владних повноважень, не можуть встановлюватися судом. 

Проте можуть бути передбачені законом винятки із цього правила, коли 

суд законом інколи покладається обов’язок дослідити обставини, що не 

були предметом розгляду відповідачем, та прийняти замість нього рішення 

на будь-якій судовій інстанції. 



 136

Проте нерідкі випадки порушень, коли: деякі суди відмовляються 

визнавати наявність чи відсутність компетенції суб’єкта владних 

повноважень, мотивуючи своє рішення тим,що такий спосіб захисту права 

особи – позивача не належить до повноважень адміністративного суду; 

хоча окремі закони передбачають повноваження суду змінювати спірні 

правовідносини, тобто приймати правовий акт замість суб’єкта владних 

повноважень – відповідача. Тому, в деяких випадках суди відмовляють 

особі у задоволенні позову, посилаючись на відсутність у них повноважень 

покладати на місцеві ради обов’язок прийняти правовий акт певного змісту 

[120]. 

Адміністративні суди, як відомо розглядають правовідносини 

фактично нерівних суб’єктів, тому в судовому процесі при розгляді справ 

судом, необхідно враховувати такі характерні риси: юридична нерівність 

суб’єктів правовідносин; правовідносини виникають у зв’язку з подіями 

одностороннього волевиявлення; нормативно-правова регламентація 

правовідносин; владний суб’єкт наділений правом вирішувати, а 

невладний вправі оскаржувати такі рішення; переважно адміністративний 

порядок вирішення спорів переважає [129]. 

Особливого значення набуває тенденція наділення суду 

повноваженням змінювати спірні правовідносини при опосередкованому 

оскарженні рішень адміністративного суду відповідно до пункту 3 частини 

другої статті 17 КАСУ, де компетенція адміністративних судів не 

поширюється на справи про накладення адміністративних стягнень. Такі 

справи розглядаються районними, районними у місті, міськими чи 

міськрайонними судами, іншими органами (посадовими особами) в 

порядку, встановленому КУпАП. Не визначені також в КАСУ особливості 

розгляду справ щодо опосередкованого оскарження бездіяльності судів 

при розгляді ними справ. Опосередковане оскарження має місце тоді, коли 

особа звертається зі скаргою проти адміністративного акту не для того, 

щоб домогтися скасування чи зміни цього акту, але щоб досягти іншого 
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результату, посилаючись на те, що даний акт не відповідає нормам права. 

Як відомо з наукової судової науки, опосередковане оскарження рішення - 

це скарга проти адміністративного права з метою досягнення іншого 

результату відповідно до норм права. Звернення особи з вимогою 

компенсації за шкоду, яка, за її словами, була спричинена неправомірним 

актом є найпростішим прикладом опосередкованого оскарження , яке має 

на меті не скасування такого акту, але лише постановлення рішення, що 

зобов’язує орган, який видав цей акт, забезпечити відповідне 

відшкодування за спричинену цим актом шкоду. З метою встановлення, чи 

має право потерпіла особа на відшкодування компенсації за шкоду, 

спочатку треба з’ясувати, чи є акт, який завдав шкоду, неправомірним; 

проте, навіть встановлення неправомірності акту не означає його 

обов’язкового скасування і прийняття неправильного рішення. 

Підсумовуючи можемо прийти до висновку, що при розв’язанні 

спорів за позовами на рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних 

повноважень суди відповідно до частини третьої статті 2 КАСУ при 

опосередкованому оскарженні повинні перевіряти, чи прийняті (вчинені) 

вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України; з використанням повноваження з 

метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з 

урахуванням всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення 

(вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з 

дотриманням принципу рівності 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 (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття 

рішення; своєчасно, а саме, з обмеженим строковим періодом можливого 

вирішення проблеми [118]. 
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Законність та обґрунтованість складення протоколу, постанови та 

досліджувати, чи було дотримано порядок притягнення особи до 

юридичної відповідальності, чи не пропущено строки, встановлені для 

розгляду справи та накладення адміністративного стягнення, чи виконано 

вимоги закону щодо обов’язкової присутності особи при розгляді її справи 

та своєчасного повідомлення цієї особи про місце та дату розгляду справи 

[102] є основними підходами змістовної діяльності адміністративного суду 

при розгляді рішень, дій і бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

Потрібно підходити комплексно при перевірці критеріїв підвідомчості і 

неодмінно з’ясовувати, яку роль у правовідносинах відігравав той чи 

інший орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, чи діяв 

він на виконання владних управлінських функцій, чи був рівноправним 

суб’єктом цивільного (господарського) права, а також прослідкувати при 

прийнятті рішень існуючі зв’язки між адміністративним правом і 

процесуальними галузями права, такими, зокрема, як цивільно – 

процесуальне та кримінальне процесуальне, що може зняти ускладнення 

при проголошення рішення. 

Таким чином, доходимо ще до одного такого висновку, що в 

адміністративно-правовому регулювання розгляду справ по оскарженню 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

застосовується не один із двох класичних методів, а своєрідний метод 

особливого характеру, в якому органічно переплетені елементи та ознаки 

як імперативного, так і диспозитивного методів правового регулювання, 

універсальність якого відкриває широкі можливості застосування 

міжгалузевої аналогії закону з метою подолання прогалин у праві.  

Як бачимо, до перевірки критеріїв підвідомчості та юрисдикції суду 

необхідно підходити комплексно і неодмінно з’ясовувати, яку роль у 

правовідносинах відігравав той чи інший орган державної влади чи орган 

місцевого самоврядування, чи діяв він на виконання владних 

управлінських функцій, чи був рівноправним суб’єктом цивільного чи 
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господарського права [116]. Найбільш характерним в цьому напрямку є 

ТОВ «Ізокор» [157] звернення до суду з позовом до Алуштинської міської 

ради про визнання недійсними рішення та спонукання укласти договір 

оренди земельної ділянки, посилаючись на те, що сторони уклали договір 

оренди земельної ділянки, який був пролонгований згідно з рішенням 

Алуштинської міської ради до 01.01.2006 р. Умовами цього договору та 

відповідно до чинного законодавства орендар, який належно виконував 

свої зобов’язання, має переважне право на передану за договором оренди 

земельну ділянку, проте Алуштинська міська рада до закінчення дії 

зазначеного договору оренди своїм рішенням передала спірну земельну 

ділянку в оренду іншій юридичній особі на строк з 01.01.2006 р. по 

01.01.2014 р., а рішенням від 05.10.2005 р. уклала з ним договір оренди цієї 

земельної ділянки, чим порушила охоронювані законом права та інтереси 

позивача. 

Розглядаючи цю справу, Господарський суд АРК постановою, 

винесеною в порядку адміністративного судочинства, позов задовольнив, а 

Севастопольський апеляційний господарський суд постанову суду першої 

інстанції скасував та ухвалив нове рішення, яким позов залишив без 

задоволення, Вищий адміністративний суд України ухвалою постанову 

апеляційного суду залишив також без змін. Проте Верховний Суд України 

скасував це рішення в порядку перегляду за нововиявленими обставинами 

[63], з висновком про віднесення цієї категорії справ до адміністративних, 

Вищий адміністративний суд України передусім керувався суб’єктним 

складом учасників процесу та предметом позову, який звучав в частині 

визнання недійсним рішення, не дослідивши в повній мірі характеру 

заявлених вимог та галузевої належності спірних відносин. 

В цій ситуації не викликало сумніву, що договір оренди є договором 

цивільно-правовим (господарсько-правовим), а отже, ґрунтується на 

добровільному волевиявленні і не допускає застосування до нього 

імперативного методу правового регулювання. Саме тому, незважаючи на 
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вираження свого волевиявлення у формі рішень, що й передбачається у ст. 

55 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада у цьому 

спорі була суб’єктом цивільного права, оскільки при укладенні договору 

оренди виражала в своїй особі лише волевиявлення територіальної 

громади м. Алушти. Як бачимо, спір виник з приводу переважного права 

на укладення договору оренди після закінчення його строку і мав 

винятково цивільний характер, незважаючи на участь в ньому органу 

місцевого самоврядування. Верховний Суд України зазначив, що спір 

зводився лише до вирішення питання щодо законності підстав 

користування спірною земельною ділянкою. 

Аналізуючи ухвалу Вищого адміністративного суду України у цій 

справі, зазначено, що в більшості випадків при такому поверхневому 

аналізі критеріїв визначення підвідомчості спорів суди допускаються 

помилок, тому, що реалізація свого волевиявлення органами місцевого 

самоврядування у формі рішень є єдиним можливим для них, а тому не 

завжди спір про скасування такого рішення свідчить про публічний 

характер справи. Відомо, що до юрисдикції адміністративних судів 

зачисляють спори з приводу оскарження нормативно-правових актів або 

правових актів індивідуальної дії, що змушує в кожному випадку судовий 

орган звертати увагу на характер винесеного рішення, з’ясовувати, яким 

галузевим актом керувався орган місцевого самоврядування чи орган 

державної влади при прийнятті такого, який метод використовувався для 

врегулювання спірних правовідносин в процесі розгляду справи [130]. 

Проаналізуємо ще одну справу, яку також переглядав Верховний Суд 

України за винятковими обставинами з огляду на неоднакове застосування 

Вищим адміністративним судом України однієї й тієї самої норми права. 

ТзОВ «Екоінвест» звернулась із позовом до Черкаської міської ради про 

визнання недійсним рішення міської ради та спонукання до вчинення дій, 

спираючись на те, що приймаючи оскаржуване рішення про погодження 

місця розташування багатоповерхового будинку ТзОВ «Екоінвест» [159], 
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міська рада не перевірила виконання приватною фірмою «Лєско» 

аналогічного рішення від 19.08.2008 р., відповідно до якого було надано 

дозвіл на проведення проектно-розвідувальних робіт, хоча всі умови 

такого були виконані. Господарський суд Черкаської області, як суд 

адміністративної юрисдикції, своєю постановою залишив без змін ухвалу 

Київського міжобласного господарського суду від 19.06.2009 р., в 

задоволенні позову відмовив. 

Суди обґрунтували свої позиції тим, що термін дії дозволу на 

проведення проектно-розвідувальних робіт закінчився ще у 2005 р., а тому 

рішення міської ради було правомірним. Вищий адміністративний суд 

України постановою від 14.08.2009 р. рішення судів попередніх інстанцій 

скасував, позов задовольнив, при цьому посилався на те, що міська рада у 

прийнятті такого рішення не врахувала права та інтереси приватної фірми 

«Лєско», як власника та замовника проекту на забудову кварталу. 

Переглядаючи цю справу за винятковими обставинами, Верховний Суд 

України дійшов до висновку, що такий спір не є публічно-правовим і не 

належить до юрисдикції адміністративних судів. На нашу думку, позиція 

Верховного Суду України, на відміну від позиції Вищого 

адміністративного суду України, цілком правильна та обґрунтована на 

таких підставах. 

Незважаючи на суб’єктний склад учасників процесу, суд при аналізі 

критеріїв підвідомчості цієї справи достатньо уваги приділив також 

галузевій приналежності правовідносин, з яких виник спір, і ролі в ньому 

саме органу місцевого самоврядування. Адже не завжди органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування у відносинах з іншими особами 

є суб’єктами владних повноважень, адже низка нормативно-правових 

актів, які належать до сфери приватного права, в основі з Цивільним 

кодексом України, зачисляють державу в особі її органів до рівноправних 

суб’єктів цивільного права. Тому слушно ст. 3 КАС України наголошує на 

тому, що суб’єктом владних повноважень є орган державної влади, орган 
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місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший 

суб’єкт у здійсненні ними самоврядування, є суб’єктом управлінських 

функцій делегованих повноважень, на основі законодавства 

В цій справі міська рада під час виконання своїх правових 

можливостей власника земельної ділянки, що виражена у розпорядженні 

такою землею, порушила права та інтереси третьої особи, а прийняття нею 

відповідного рішення лише закріпило її волевиявлення як власника 

земельної ділянки, а тому спір не полишив сфери приватного права і надалі 

мав врегульовуватися відповідними нормами цивільного чи земельного 

законодавства, тобто розглядатися за правилами цивільного судочинства. 

Схожих прогалин у практиці Вищого адміністративного суду схожих 

прогалин є достатньо для того, щоб показати, наскільки негативно 

невизначеність у питаннях розмежування юрисдикції впливає не лише на 

компетентний та своєчасний судовий розгляд, а й на реалізацію 

конституційної гарантії про доступ до правосуддя. Аналіз показує, що в 

цих скасованих справах особа, яка зверталася за захистом свого права до 

суду першої інстанції, незважаючи на значну тривалість усього судового 

процесу, знову повертається на початковий етап, де спочатку 

повторюватиметься вся судова процедура, лише за іншими правилами 

судочинства [114]. 

На нашу думку, проблеми з приводу розмежування юрисдикції між 

судами доцільно вирішувати всередині судової системи, не відмовляючи у 

відкритті провадження у справі чи не закриваючи таку, а за згодою 

позивача одразу ж передаючи її до компетентного суду, при цьому не 

допускаючи спорів про підвідомчість [88]. Отож, така процедура між 

судами різних юрисдикцій може тривати до безкінечності, а в більшості 

випадків пересічному громадянинові байдуже, за якими правилами суд 

розглядатиме його справу, оскільки його цікавить лише кінцевий 

результат. 
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Мають місце у практиці Вищого адміністративного суду України і 

такі випадки, коли всупереч прямим вимогам КАС України підлягають 

розгляду в порядку адміністративного судочинства спори з приводу 

оскарження відмінних від рішень актів суб’єктів владних повноважень, що 

є неприпустимим хоча б з огляду на те, що суб’єкти владних повноважень 

зобов’язані діяти лише в межах і на виконання законів України, тобто їх 

владна управлінська функція може виражатися лише в чітко окресленій 

законом формі, тобто у вигляді рекомендаційного чи інформаційного 

характеру відповідних рішень. 

Таких ситуацій можна б уникнути ще при відкриті провадження у 

справі, адже присутність у спорі органу державної влади аж ніяк не дає 

підстави зробити однозначний висновок про публічний характер спору і 

про участь у ньому саме суб’єкта владних повноважень. 

З усього вищенаведеного зробимо висновок, що на сьогодні практика 

вироблення Вищим адміністративним судом України єдиних критеріїв для 

зачислення справ до адміністративної юрисдикції потребує вдосконалення. 

Адже, як влучно зазначав М. Смокович [152], адміністративна юрисдикція 

тісно межує з усіма видами юрисдикцій: господарською, конституційною, 

кримінальною, цивільною та юрисдикцією розгляду публічно-правових 

справ про накладення адміністративних стягнень. Зрештою відносини у 

суспільстві настільки урізноманітнюються, що доктринальних критеріїв 

відмежування різних видів юрисдикцій – суб’єктного складу учасників 

спору та характеру спірних матеріальних правовідносин, інколи уже не 

вистачає, що змушує щоразу вдаватися до аналізу усіх можливих обставин 

по відомчості справи. 

Узагальнюючи, питання відокремлення адміністративного 

судочинства від інших видів судочинства є визначальним при захисті від 

порушення прав громадян, а тому дослідження в цьому напрямі є досить 

актуальним при розгляді справ з оскарження рішень, дій і бездіяльності 
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суб’єктів владних повноважень чи суб’єктів не наділених такими 

повноваженнями. 

В процесі нових економічних умов судова практика не веде за собою 

скорочення сфери регулювання управлінських відносин 

адміністративними методами, але змінюється природа впливу держави на 

суспільні відносини і, як наслідок, зазнають значних змін правові засоби і 

методи впливу органів управління на зв’язки господарюючих суб’єктів та 

економічну сферу. В таких умовах адміністративне право, як і цивільне 

право, повинні забезпечувати економічну свободу суб’єктів 

господарювання, захищати права та законні інтереси суб’єктів 

господарювання і споживачів, здійснювати державний контроль та нагляд 

за господарською діяльністю, обмежувати неправомірні рішення, дії чи 

бездіяльність в цих та інших питаннях суб’єктів владних повноважень. 

Вибори є важливим показником народовладдя є вибори, які мають 

суттєве значення для становлення в Україні правової державності на 

демократичних засадах, реалізації установчої влади народу. Пріоритетну 

роль у регулюванні суспільного розвитку належить інституту виборчого 

права. Закон про вибори на відповідному етапі становлення української 

державності виступає визначальним законодавчим актом у правовому 

регулюванні організації системи народовладдя. Однак до цього часу 

українське суспільство остаточно ще не визначилося з типом виборчої 

системи і поки що не має стабільного виборчого законодавства. 

Першочергового значення набувають за цих умов дослідження в галузі 

виборчого права для узагальнення на належному рівні науково-

теоретичного аналізу формування та застосування законодавства про 

вибори. 

Узагальнення теорії і практики є нагальною потребою з’ясування 

питання, якою має бути оптимальна виборча система розгляду судових 

справ у відповідності законодавства України про вибори міжнародним 

стандартам, розкритті ролі виборів для становлення в Україні правової 
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держави. Європейські виборчі стандарти в основному представлені у 

«Зводі рекомендованих норм при проведенні виборів» [177]. Цей документ 

має в своїй основі так звані керівні принципи щодо виборів, прийняті 

«Радою з демократичних виборів» [113] на її другому засіданні 3 липня 

2002 року, які ґрунтуються на основоположних принципах 

загальноєвропейського досвіду в галузі виборів. На підставі вимог цього 

документа в основі виборчого законодавства Європи лежать п’ять 

принципів: загальне, рівне, вільне, таємне і пряме виборче право.  

Узагальнюючи судову практику, необхідно підкреслити, що при 

розгляді справ, пов’язаних з виборчим процесом, існували проблеми із 

застосуванням Кодексу адміністравтиного судочинства України та 

виборчих законів стосовно визначення підвідомчості та підсудності цих 

справ, що вносило певний дисбаланс у механізм захисту прав і законних 

інтересів учасників виборчого процесу. В основному, це пов’язано з тим, 

що правовідносини, які стосуються виборчого процесу, з огляду на їх 

природу та наслідки, є складними і надзвичайно важливими, оскільки в 

результаті судового розгляду виборчих справ дається правова оцінка 

діяльності учасників виборчого процесу. З огляду на це, в КАСУ 

встановлено нетривалі строки розгляду та апеляційного перегляду судових 

рішень у цих справах, визначено судові рішення, які взагалі не підлягають 

оскарженню та порядок їх перегляду, який не передбачає направлення 

справи на новий розгляд. Однак законодавство не обмежилося цими 

нововведеннями. В процесі виборчої кампанії як до виборчих законів, так і 

до КАСУ вносилися зміни, що безперечно, допомогло в організації та 

проведенні виборів, проте це ускладнило роботу учасників виборчого 

процесу та судів при застосуванні й реалізації виборчого законодавства. 

Одночасно законодавство стало приділяти певну увагу врегулюванню 

питань оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів виборчого 

процесу, що підтверджує актуальність цієї теми - закріплення у виборчих 

законах розділів, у яких висвітлено процедуру оскарження. Зокрема, 
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Законом України «Про вибори народних депутатів України» визначено, що 

суб'єктами розгляду скарг є виборча комісія або суд, тобто встановлено два 

способи оскарження - адміністративний та судовий [51]. Зрештою, зміст і 

вибір форми захисту порушеного права залежить від власної волі виборця, 

що відповідає статті 55 Конституції України [86]. 

Закон України «Про вибори народних депутатів України» дає змогу 

виділити положення щодо реалізації права на оскарження [10]: визначення 

поняття суб'єкт виборчого процесу і встановлення кола суб'єктів виборчого 

процесу, які мають право на скаргу; визначення предмета та суб'єкта 

оскарження; закріплення альтернативи у захисті порушених виборчих прав 

шляхом звернення до виборчої комісії або безпосередньо до суду, що 

залежить від власного вибору суб'єкта звернення; законодавче закріплення 

вимог щодо форми та змісту скарги; встановлення строків розгляду скарг; 

закріплення процесуальних прав щодо подання доказів суб'єктами 

звернення зі скарго; встановлення видів рішень з розгляду скарги; 

можливість перегляду судового рішення шляхом оскарження в 

апеляційному порядку. 

З іншої сторони рішення, дії або бездіяльність окружних виборчих 

комісій щодо підготовки та проведення виборів народних депутатів, а 

також їх членів оскаржуються до окружного адміністративного суду за 

місцем знаходження відповідної комісії. Рішення, дії чи бездіяльність 

виборчих комісій, з інших питань, що визначені частиною 3 та частиною 4 

ст. 172 КАС України, оскаржуються до місцевого загального суду як 

адміністративного за місцем знаходження відповідної комісії. 

В процесі аналізу законодавства виділено перелік адміністративних 

справ, які виникають у зв'язку із здійсненням виборчих прав, зокрема: 

оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з 

референдуму, членів цих комісій; уточнення списку виборців; оскарження 

рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, 
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організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників 

засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та 

референдум; оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених 

осіб, партії (блоку), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій 

партій), їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп 

референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних 

спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу; провадження у справах, 

пов'язаних із виборами Президента України [63]. 

Такий перелік у вказаних категоріях адміністративних справ 

характеризується рядом особливостей, які стосуються: визначення 

підсудності спорів, пов'язаних із здійсненням виборчих прав; складу сторін 

спорів, пов'язаних із здійсненням виборчих прав; порядку набуття статусу 

представника; обчислення строків звернення до суду та вирішення 

адміністративної справи; складу суду у публічно-правових спорах шодо 

здійснення виборчих прав; постановлення судових рішень за наслідками 

розгляду адміністративних справ пов'язаних зі здійсненням виборчих прав; 

оскарження адміністративних справ, пов'язаних зі здійсненням виборчих 

прав. 

Узагальнення наукових публікацій багатьох авторів та судова 

практика свідчать, що існують певні труднощі при розгляді виборчих 

спорів і прийнятті рішень в питаннях тлумачення норм права, оскільки 

судді не освічені про тлумачення норм права за допомогою «висновку від 

попереднього явища до наступного і навпаки». Смакович М. І. у своїй 

статті [151] приходить до висновку, що суд під час розв'язання відповідних 

спорів (конфліктів) часто вишукує різні способи тлумачення в застосуванні 

нормативно-правових актів через їх неузгодженість, колізійність, правовий 

нігілізм, що призводить до невиправданого нагромадження правових 

конституцій, ускладнення актів законодавства та умов діяльності осіб, які 

підлягають під дію таких актів. Звідси професійним підґрунтям суддів для 
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такого тлумачення слугують не наукові знання, а мистецтво тлумачення 

або розвинена багаторічним досвідом право тлумачної діяльності інтуїція. 

Недостатні системні знання у вирішенні виборчих спорів призводить 

до неправильного розуміння суддями внутрішньої сутності норм права, до 

помилок в рішеннях під час кваліфікації незаконних дій та розмежуванні 

по судовій ієрархії судових справ з виборчих спорів. 

Ми погоджуємось з думкою авторів [162], зокрема, що нині 

нагальною є потреба у з'ясуванні питання, якою має бути оптимальна 

виборча система розгляду судових справ у відповідності законодавства 

України про вибори народних депутатів міжнародним стандартам, 

розкритті ролі виборів. 

У вирішенні судових справ цієї категорії вимоги спеціальних законів, 

якими регулюються правовідносини у сфері реалізації виборчого права, 

організації та проведення виборів, зокрема законів України: «Про вибори 

народних депутатів України» від 17 листопада 2011р. №4061-VI; «Про 

доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011р. №2939- VI; «Про 

вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010р. №2487-VI; 

«Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007р. №698-V; «Про 

Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004р. №1932-VI; «Про вибори 

Президента України» від 5 березня 1999р. №474- XIV; «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21 травня 1997р. №280/97-ВР; «Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23 

вересня 1997р. №539/97-ВР; «Про звернення громадян» від 2 жовтня 

1996р. №393/96-ВР; «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 

липня 1991р. №1286-ХІІ, що призводить до помилок під час кваліфікації 

незаконних дій, розмежуванні кримінальної та адміністративної 

відповідальності, особливо при порушенні таємності голосування. 
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Слід заборонити перегляд основоположних елементів закону про 

вибори, зокрема тих, що регулюють саму виборчу систему, склад виборчих 

комісій та визнання меж виборчих округів, менш як за рік до проведення 

виборів, слід було заборонити або ж вони повинні бути закріплені в 

Конституції чи іншому документі, який має вищий статус, аніж звичайний 

закон. До деяких таких проблемних питань привертає увагу Ю. Барабаш 

[10]. На його думку до Центральної виборчої комісії має входити хоча б 

один представник судової влади. Проте законодавство обмежується 

вимогою, щоб не менш як третина членів Комісії мала вищу юридичну 

освіту. На нашу думку, пріоритетне представлення професійних суддів, в 

Центрвиборчкомі, гадаємо, могло б сприяти поліпшенню ефективності 

його роботи. 

Слід також було б рівномірно представляти у виборчих комісіях 

політичні партії або мати можливість спостерігати за роботою цих 

неупереджених органів. З рештою, в законі слід було б чітко визначити 

місця, в яких спостерігачі не мали б права з’являтися в період виборів. 

Проте, були засвідчені непоодинокі випадки відповідних зловживань 

як з боку членів виборчих комісій, які заважали роботі спостерігачів, так і 

самих спостерігачів, які зайве широко тлумачили свої функції та 

повноваження, намагаючись поставити членів комісій та інших учасників 

виборчого процесу під свій контроль. 

Недоречності, які існували в попередніх редакціях Закону про вибори, 

особливо тих, що становили загрозу фальсифікації волевиявлення 

громадян, давали змогу обмежувати пасивне виборче право, призводили до 

частих спорів у судах. Можна стверджувати, що частково вони усунені. 

Проте немало питань залишилися відкритими, але не всі вони можуть бути 

вирішені лише переглядом з тих чи інших позицій виборчого закону. , 

тому що окремі з них знаходяться в площині не уніфікованої судової 

практики розгляду виборчих спорів.  
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Звісно, Пленум Вищого адміністративного суду України в постанові 

від 2 квітня 2007 р. № 2 «Про практику застосування адміністративними 

судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час 

розгляду спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму» в п.1 зазначив: «Звернути увагу адміністративних 

судів на те, що відповідно до статті 5 КАС України адміністративне 

судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього 

Кодексу та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України [138]. 

З огляду на таке посилання, адміністративні суди під час вчинення 

будь-яких процесуальних дій у процесі розгляду та вирішення спорів, 

пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, повинні 

керуватися цією нормою, правилами та приписами лише перерахованих у 

статті 5 КАС України нормативно-правових актів, зокрема законів, які 

визначають засади, порядок та організацію проведення виборів та в яких 

можуть бути окремі положення щодо вчинення процесуальних дій судами. 

Винятковим є особливості, передбачені матеріальними і 

процедурними нормами зазначених законів, з яких випливає право особи 

на звернення до суду у виборчому процесі чи процесі референдуму або 

можливість особи бути відповідачем у таких спорах» [160]. Висновок 

Пленуму [138] в абзаці другому п.1 («З огляду на зазначену норму 

адміністративні суди під час вчинення будь-який процесуальних дій у 

процесі розгляду та вирішення спорів, пов'язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму, повинні керуватися правилами та приписами лише 

перерахованих у статті 5 КАС України нормативно-правових актів 

незалежно від можливої наявності інших нормативно-правових актів, 

зокрема законів, які визначають засади, порядок та організацію проведення 

виборів та в яких можуть бути окремі положення щодо вчинення 

процесуальних дій судами») за допомогою інструментарію, оскільки в 

інших законах також містяться окремі положення щодо вчинення 
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процесуальних дій, але їх суди не повинні брати до уваги у зв'язку з 

приписами, викладеними у ст. 5 КАС України. На підставі вимог принципу 

верховенства права, Пленум зробив суттєвий висновок щодо права особи 

на звернення до суду у виборчому процесі чи процесі референдуму або 

можливість особи бути відповідачем у таких спорах. 

Смакович М. І. обґрунтовує, що Пленум дав неправильне тлумачення, 

тому що ці два правові приписи, зроблені Пленумом, є суперечливими 

[151], а висновок, зробленим за допомогою інструментарію a contrario не 

може втрачає своє призначення.  

Рішення у виборчих справах, згідно статті 177 КАС України, винесені 

місцевими загальними судами, можуть бути переглянуті тільки в порядку 

апеляційного провадження у виборчих справах виключно Вищим 

адміністративним судом України. 

Як засвідчує Ю. Барабаш, основним фрагментом виборчого закону 

залишається використання в певних конструкціях оціночних категорій. 

Таке питання набуває особливого значення через залучення до процесу 

правозастосування осіб, що не мають фахових навичок використання 

нормативних приписів оціночного змісту в повсякденній діяльності.  

Непоодинокі випадки в судовій практиці розгляду виборчих справ 

коли загальні суди припускалися помилок при визначенні підсудності 

таких справ, пов’язаних із виборчим процесом [164]. 

Зокрема, у справі № А-6/06 за позовом голови партії «Народна влада» 

до Центральної виборчої комісії про визнання незаконною та скасування 

постанови Центральної виборчої комісії, відмовляючи в прийнятті 

позовної заяви, Печерський районний суд міста Києва послався на те, що 

спір стосується безпосередньо інтересів позивача не проживає в 

Печерському районі міста Києва, то справа не підсудна Печерському 

районному суду міста Києва. 

Ми рахуємо, що правильно з такими доводами не погодився Вищий 

адміністративний суд України, оскільки, по-перше, місцезнаходженням 
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відповідача – Центральної виборчої комісії є Печерський район міста 

Києва, а згідно із частиною першою статті 19 КАСУ адміністративні 

справи вирішуються судом за місцезнаходженням відповідача, а по-друге, 

позивач звернувся до суду з позовом не як фізична особа, а як голова 

політичної партії «Народна влада». 

Характерним є визначенням апеляційного суду правом підсудного 

переглядати судові рішення у виборчих спорах по справі № А-25/06 за 

позовом політичної партії «Європейська столиця» до Шевченківської 

районної в місті Києві ради про визнання недійсними рішень та 

зобов’язання вчинити дії [164]. 

Вищий адміністративний суд України відмовив у прийнятті 

апеляційної скарги та направив її до апеляційного суду міста Києва в 

зв’язку з тим, що, відповідно до частини шостої статті 177 КАСУ Вищий 

адміністративний суд України переглядає в апеляційному порядку як суд 

апеляційної інстанції судові рішення окружного адміністративного суду, 

територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Водночас 

судами апеляційної інстанції є відповідні апеляційні адміністративні суди. 

Мотивуючи, що оскільки політичною партією «Європейська столиця» 

подано позов не в порядку, визначеному частиною третьою статті 172 

КАСУ, то судом апеляційної інстанції в даному випадку є апеляційний суд 

міста Києва, а отже. Отже, у районного суду міста Києва були відсутні 

підстави для направлення апеляційної скарги позивача на постанову 

Печерського районного суду міста Києва до Вищого адміністративного 

суду України як суду апеляційної інстанції. 

В окремих випадках суд враховував положення частини другої статті 

17 КАСУ, що визначає перелік публічно-правових справ, на які 

компетенція адміністративних судів не поширюється. А саме, справи, що 

віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України. Враховуючи ці 

положення, Вищий адміністративний суд України відмовив у відкритті 

провадження в адміністративній справі № А-50/06 за позовом Яремчука А. 
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М. до Центральної виборчої комісії про припинення діяльності по 

проведенню підготовки виборів народних депутатів України та депутатів 

органів місцевого самоврядування 26.03.2006 за виборчими списками від 

політичних партій та виборчих блоків політичних партій, посилаючись на 

те, що проведення виборів депутатів Верховної Ради України та депутатів 

місцевих рад за партійними списками порушує його права як виборця і 

громадянина України обирати депутата - фізичну особу замість цього 

змушує його обирати партію (блок партій) – юридичну особу. Проведення 

виборів за партійними списками, на думку позивача, є узурпацією 

державної влади в Україні, суперечить нормам Конституції України, 

Конвенції про захист прав людини та основних свобод, Міжнародного 

пакту «Про громадянські і політичні права». 

Відповідно, відмова у відкритті справи мотивовано частиною 

четвертою статті 18 КАСУ Вищому адміністративному суду України як 

суду першої і останньої інстанції, якій підсудні справи щодо встановлення 

Центральною виборчою комісією результатів виборів,тому позовна заява 

Яремчука А. М. Вищому адміністративному суду України як суду першої 

інстанції не підсудна. 

Узагальнюючи, приходимо до вимог Закону України «Про внесення 

змін до Конституції України» від 08.12.2004 № 2222 внесено зміни до 

Конституції України і визначено, що вибори народних депутатів 

здійснюються за пропорційною системою виборів народних депутатів та 

встановлено строк чергових виборів, а згідно частини третьої статті 1 

Закону про вибори народних депутатів України вибори депутатів 

здійснюються на засадах на той час пропорційної системи з обранням у 

багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за виборчими 

списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків 

політичних партій. 

З дослідження суд прийшов до аргументованого висновку, що статтею 

147 Конституції України Конституційний суд України вирішує питання 
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про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і 

дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України, а тому 

зазначений спір не відноситься до компетенції адміністративних судів. 

В судовій практиці мають місце непоодинокі випадки, коли, не 

врегульовано ряд позицій по розгляду порушення порядку виготовлення 

виборчих бюлетенів, ненадання копій виборчого протоколу, невиконання 

рішення виборчої комісії, порядку опублікування документів, пов’язаних з 

підготовкою і проведенням виборів, використанням такої форми 

передвиборчої агітації, як проведення публічних зустрічей з виборцями, 

мітингів, походів та демонстрацій згідно Закону України «Про вибори 

народних депутатів».  

Як засвідчує аналіз судової практики з виборчих спорів останніх 

виборчих кампаній, судові органи не підходять формально до вирішення 

питань про заборону масових заходів, посилаючись лише на акти 

законодавства старої системи. Іншими словами, відсутність сталої 

практики з цієї проблематики робить межі суддівської дискреції занадто 

широкими і, що найголовніше, в таких умовах інколи нівелюється взагалі 

зміст права кандидатів на проведення агітації. Одночасно слід послідовно 

вирішувати проблему прийняття Закону про мирні зібрання. 

Серед осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, були 

особи, наділені владними повноваженнями, які працювали, зокрема у 

регіональних відділеннях органів внутрішніх справ, податковій 

адміністрації, або такі, що безпосередньо були задіяні в організації та 

проведенні виборчого процесу; особи, зареєстровані виборчою комісією 

кандидатами в депутати не рідко підпадали під кримінальну 

відповідальність. В таких ситуаціях, суди не завжди призначали 

обов’язкове додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю, не розмежовувались також дії 

громадянина як посадовця та як кандидата, в який час він проводить 
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агітацію, чи знаходиться у відпустці, а не піддавались аналізу в окремих 

випадках фінансування виборчих заходів кандидатом.  

Один з характерних прикладів оцінки законності проведення 

«виборчих» масових акцій можна навести постанову Окружного 

адміністративного суду м. Києва від 12 вересня 2007 року у справі за 

позовом одного з виборчих суб’єктів до міської державної адміністрації 

про незаконне знесення агітаційних наметів. Позивач указував, що міській 

владі було завчасно надіслано повідомлення про проведення агітаційно-

пропагандистських та рекламних заходів у всіх районах столиці (біля 

станцій метро, ринків, площ, торговельних та виставкових центрів, парків). 

Жодних заперечень і попереджень не надходило від міської державної 

адміністрації. 

За підсумками розгляду позову, суд задовольнив вимоги позивача з 

посиланням на порушення позивачем вимог Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», правил благоустрою території, 

паркування транспортних засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на 

ринках у м. Києві й порядку організації та проведення в Києві 

недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, 

культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого 

характеру, які судом не беруться до уваги, бо вказані нормативно-правові 

акти не регулюють підготовку і проведення виборів депутатів України, а 

передвиборна агітація у формі, яка здійснювалась позивачем, не підпадає 

під дію цих нормативно-правових актів. 

За таких умов слід підтримати позиції, викладені в Довідці 

узагальнення судової практики за 2007 рік під час розгляду та вирішення 

справ, пов’язаних із реалізацією права на мирні зібрання, підготовленій 

суддями та спеціалістами апарату Вищого адміністративного суду України 

[165], де вказується у висновках, що «єдиною правовою підставою для 

задоволення позову органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання є 
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визнання судом того факту, що проведення такого заходу може створити 

реальну небезпеку заворушень чи злочинів, загрозу здоров'ю населення 

або правам і свободам громадян».  

З досвіду попередніх виборчих кампаній характерно, щоб при розгляді 

виборчих спорів завжди під час здійснення правосуддя домінували 

конституційні принципи, а здійснювана судом політика мала лише 

правовий характер. На наше переконання, однією із причин недодержання 

різних правових позицій не лише різними судами, але й різними складами 

колегій суддів одного суду апеляційної інстанції є абсолютно неякісно 

викладені положення частин 4, 5 та 8 статті 32, частин 2, 3 та 4 статті 35 

Закону про вибори: різні підходи закладені Законом № 1616-УІ внутрішня 

конкуренція норм частини 8 статті 28. частини 3 статті 78 Закону про 

вибори - з однієї сторони, та частини 4 статті 32, частини 2 статті 35 

Закону про вибори - з другої позиції призводять до неоднакових тлумачень 

та практичного застосування цих норм судами [153]. Відповідним чином 

слід трактувати, що створення реальної ситуації, яка є не просто 

несумісною із додержанням принципу юридичної визначеності, а про 

небезпеку саме якої вказував Конституційний Суд: доволі необмежене 

трактування, що може призвести до сваволі [84]. 

В результаті аналізу наведених прикладів судової практики розгляду 

виборчих спорів та викладених вище ідей можемо стисло викласти деякі 

висновки. Підсумовуючи викладене, вважаємо неприйнятною практику 

внесення до актів адміністративного законодавства непродуманих і 

необґрунтованих змін, що створюють ситуацію невизначеності, не 

прогнозованості, багатозначності результатів застосування правових норм 

при вирішенні виборчих спорів: ані виборці, ані ДВК не могли 

прогнозувати наслідки власних дій, не могли повноцінно переконатись у 

законності вчинення відповідних дій та прийняття певних рішень, а також 

не могли прогнозувати позиції судів при розгляді відповідних спорів. Все 

це відкладає відбиток на неоднакові результати тлумачення судом та 
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застосування правових норм, що призводить до неоднакового підходу та 

поводження з різними суб'єктами чи групами суб’єктів судового процесу. 

На нашу думку, положення чинної редакції Закону України «Про 

вибори», які стосуються підстав га порядку уточнення і внесення змін до 

списків виборців є дуже недосконалими та потребують ґрунтовної ревізії, а 

врегулювання ситуації, коли всупереч приписам Закону про вибори певні 

повноваження ДВК встановлюються підзаконними актами, відповідні 

процедури мають бути чітко регламентовані на рівні закону.  

Вважаємо також за доцільне законодавцеві не просто визначитись, а 

чітко й однозначно вказати у законі: чи мають право ДВК під час 

голосування проводити засідання для вирішення тих чи інших питань, чи 

слід передбачити якісь особливості щодо проведення засідань ДВК під час 

голосування в аспекті права присутності спостерігачів на засіданні комісії, 

додержання усіх необхідних елементів засідання, як-то: попереднє 

ознайомлення членів ДВК з порядком денним та проектами рішень, 

кворум; чи передбачити заборону проведення засідань ДВК упродовж часу 

голосування.  

Якість розгляду судом виборчих позовів цілком залежить від 

удосконалення виборчих законів. 

Основними підходами поліпшення законодавства про вибори на 

сучасному етапі державотворення мають виступах: проблеми формально-

правової організації означеного законодавства, структуризація, 

систематизація; вдосконалення правового регулювання виборчого процесу; 

вдосконалення правового регулювання механізмів судового захисту 

виборчих прав громадян України та оскарження порушень виборчого 

законодавства [66]. 

Особливо важливо вирішувати ці проблеми в аспекті оптимізації 

виборчого законодавства України з нахилом на євро інтеграцію та 

приведення його у відповідність до європейських стандартів, що повинно 

передбачати першочергове вирішення наступних завдань [166]: 
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- доопрацювання та приведення виборчого законодавства України у 

відповідність до Зводу рекомендованих норм при проведенні виборів, 

прийнятого Радою з демократичних виборів на 3-му засіданні (16 жовтня 

2002 року), прийнятого Європейською Комісією за демократію через право 

(Венеціанською Комісією) на 52-й сесії 18-19 жовтня 2002 року, 

схваленого Парламентською Асамблеєю Ради Європи на першій частині 

сесії 2003 року, схваленого Конгресом місцевих і регіональних влад 

Європи на весняній сесії 2003 року [92]: 

- поширення серед організаторів та учасників виборчого процесу 

збірника «Міжнародні стандарти виборів», у якому обов’язково мають 

міститися Звід рекомендованих норм при проведенні виборів та 

Пояснююча доповідь, затверджена Радою з демократичних виборів 16 

жовтня 2002 року і прийнята Венеціанською Комісією на 52-й пленарній 

сесії 18-19 жовтня 2002 року [174]. 

Вирішення означених завдань не тільки поліпшить стан чинного 

виборчого законодавства України, оптимізує виборчий процес, а й стане 

важливим кроком для поліпшення розгляду судових справ та прийняття 

обґрунтованих судових рішень у виборчих справах. 

Проголошення курсу на соціальну державу неминуче виводить на 

перший план проблему захисту прав і свобод людини відповідно до 

міжнародних стандартів, які закріплюють міжнародний правовий статус як 

громадян України та і іноземних громадян. Однак питання забезпечення 

захисту громадян іноземних держав відповідно до Міжнародних правових 

норм досі в Україні залишається першочерговим [147]. 

Не дивлячись на те, що іноземці наділені законами України 

відповідними правами, обов'язками і свободами, мають певний статус, 

збільшення притоку іноземних громадян потребує посиленого 

адміністративного впливу на подекуди протиправні їх посягання, 

адміністративні правопорушення на території України, а також, як суб'єкти 

адміністративно-делікатного провадження, можуть виступати свідками, 
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потерпілими та притягатися до адміністративної відповідальності [77]. Як 

наслідок, проблема дослідження послідовного і аргументованого підходу 

до розв'язання проблематики правового захисту прав і свобод іноземців, 

осіб без громадянства в адміністративному судочинстві, особливості 

розгляду судових справ про адміністративні проступки іноземців є досить 

актуальною. Наразі виникає необхідність наукової систематизації підходів 

і застосування потенційних можливостей адміністративного 

процесуального регулювання судових процесів стосовно іноземних 

громадян (осіб без громадянства) та вироблення єдиної практики з цього 

приводу. 

Детальний розгляд досліджень і публікацій стосовно проблематики 

захисту прав і свобод іноземців, дотримання ними українського 

законодавства показав, що дана тема мало висвітлена в науковій 

літературі, майже немає наукових досліджень. Тут можна вицілити низку 

підходів недостатнього розуміння юридичної природи статусу іноземця і 

біженця, а також право регулятивної функції рішень суду з цього питома. 

Більшість вітчизняних авторів (О. Климович, П. Рабинович, О. 

Соловйов, Л. Тимченко, С. Федик) розглядають рішення суду щодо прав і 

свободи іноземців, як юридичний акт, який має подвійну природу, але при 

цьому не розкривається механізм захисту іноземця, а відбувається лише 

операція з тлумачення норми та письмової юридичної форми вираження 

розуміння змісту Конвенції про захист прав людини та основних свобод 

[79]. 

Іншими словами особливості адміністративне - правового статусу в 

Україні визначаються рядом спеціальних нормативних документів, 

зокрема: Закон України «Про правовий статус іноземців» від 14 лютого 

1994 р.; Постанови Кабінету Міністрів «Про тимчасовий порядок 

оформлення іноземним громадянам віз для перебування в Україні» від 26 

лютого 1993 р.; Закон України «Про біженців» від 24 грудня 1993 р. Після 

ратифікації Україною у 1997 році Конвенції про захист прав людини і 
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основоположних свобод, у жовтні 2006 року Європейської соціальної 

хартії, проблеми імплементації Європейських стандартів набули для 

України особливої практичної належності. Розгляд ряду нормативних 

вітчизняних документів відповідно до Міжнародних правових актів 

показує, що права і свободи, встановлені для громадян України, рівною 

мірою стосуються й іноземних громадян. Вони мають ті ж права і свободи 

та виконують ті ж обов'язки, що і громадяни України, якщо інше не 

передбачене Конституцією, законами, а також Міжнародними договорами. 

Ця категорія громадян є рівною перед законом незалежно від походження, 

соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, 

мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин [36]. 

Аналіз правових документів засвідчує, що адміністративна 

правоздатність іноземців вужча за правоздатність громадян України: для 

них встановлені обмеження щодо реалізації прав на працю, вони не 

можуть обиратись до державних органів, призначатись на головні посади , 

на них не покладається обов'язок несення військової служби.  

Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» від 4 лютого 1994 року в ст. 1 визначено, що до складу 

іноземців відносяться іноземні громадяни, які належать до громадянства 

іноземних держав і не є громадянами України, та особи без громадянства - 

особи, які не належать до громадянства будь-якої держави, а також 

підпадають під категорію іноземців особи, які є підданими іноземної 

держави, біженці, вимушені переселенці, біпатриди та апатриди [50]. 

Для звернення до суду цих осіб правовим підґрунтям є частина перша 

статті 55 Конституції України, відповідно до якої кожному гарантується 

право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб 

[149]. Правове поле на оскарження та на звернення до адміністративного 

суду визначено частиною четвертою статті 6 КАСУ, відповідно до якої 



 161

іноземці та особи без громадянства користуються в Україні таким самим 

правом на судовий захист, що і громадяни України [68]. 

Розглядаючи особливості право тлумачення практики прийняття 

рішень Європейського суду прав людини приходимо до висновку, що 

рішення адміністративного суду України щодо іноземних громадян 

доцільно розглядати, як правові конкретизаційні юридичні акти, які мають 

правозастосовчий, правоздатний і правотлумачний характер. 

В такому ракурсі правозастосовчий характер рішень суду 

характеризується тим, що рішення ухвалюються тільки судом; рішення 

мають публічно - владний характер і є останньою інстанцією розгляду; 

рішення містять індивідуальне по відношенню іноземного громадянина 

формально обов'язкове правило визначення наявності чи відсутності 

порушень в залежності від їх наслідків у призначені справедливої 

сертифікації відповідно до міжнародних стандартів; обов'язкова дія рішень 

суду завжди на персоніфікованих суб'єктів - заявника і відповідача; 

рішення суду в конкретній справі не може бути застосоване до іншої 

іноземної особи при колективному порушенні; рішенням суду притаманна 

пряма дія, вони мають письмову юридичну форму вираження; ці рішення є 

необхідною передумовою належної реалізації порушених прав і свобод 

громадян [74]. 

Зрештою в своїй правозастосовчій діяльності суд дотримується 

принципів адміністративного судочинства, серед яких одним із провідних 

є принцип верховенства права, відповідно до якого, людина, її права та 

свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 

спрямованість країни. У відповідності до частини другої статті 8 КАСУ, 

застосовується зазначені принципи з урахуванням судової практики 

Європейського суду з прав людини. У ході аналізу судових справ 

виявлено, що позивачами у досліджуваній категорії справ є іноземні 

громадяни, особи без громадянства, які перебувають на території України 

на законних підставах, іноземні громадяни чи особи без громадянства ,у 
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яких відсутні законні підстави для перебування на території України, а 

відповідачами у таких справах виступають, в основному спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах міграції - 

Державна міграційна служба України та її територіальні органи, яка 

відповідно до її Положення, яке затверджено Указом Президента України 

від 6 квітня 2011 року N 405/2011, є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра внутрішніх справ України. Повноваженнями цієї 

служби і її місцевих органів є внесення пропозицій щодо формування 

державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 

протидії нелегальній (незаконній) міграції, отримання громадянства, 

реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством 

категорій іноземців. 

До адміністративних органів та судів можуть бути оскарженні 

рішення Державної міграційної служби України та її територіальних 

підрозділів про неприйняття скарги чи заяви, про надання статусу біженця, 

про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо 

надання статусу біженця, про відмову в наданні, втрату або позбавлення 

статусу біженця та інші питання. 

У цьому контексті за необхідне слід зазначити, що у рішенні 

Конституційного Суду України від 25.12.1997 № 9-зп у справі щодо 

офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України, визначено, 

що частина перша статті 55 Конституції України містить загальну норму, 

яка означає право кожного звернутися до суду, якщо його права чи 

свободи порушені або порушуються, створено або створюються 

перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та 

свобод громадян. Це положення зобов'язує суди приймати заяви до 

розгляду навіть у випадку відсутності в законі спеціального положення про 

судовий захист [34]. 
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Одним із підходів розгляду таких заяв є адміністративна справа 

адміністративного суду: за № 2270/1815/12 за позовом громадян 

Азербайджану Мамедової Айнур Нофал кизи, Мамедова Ельшан Нофал 

огли до Державного Комітету України у справах національностей та 

релігій, Державної Міграційної служби України про визнання 

неправомірним та скасування рішення від 31.10.2011 року № 628-11 і 

зобов'язання надати статус біженця [154]. Позивачі посилаються на Закон 

України «Про біженців» від 21.06.2001 № 2557-111 та зазначають, що 

спірні рішення про відмову в наданні статусу біженця є незаконними та 

такими, що підлягають скасуванню. Одночасно позивачі зазначили, що 

вони не можуть повернутись до Азербайджану, оскільки існує небезпека 

для їхнього життя та вказали на відсутність основних соціальних прав, які 

гарантують мирне життя в суспільстві. Відповідно позов було задоволено 

частково, скасовано рішення Державного Комітету України у справах 

національностей та релігій № 628-11 та № 662-11 від 31.10.2011 року та 

зобов'язано Державну Міграційну службу України повторно розглянути 

питання про надання громадянам Азербайджану Мамедовій Айнур Нофал 

кизи та Мамедову Ельшан Нофал огли статусу біженця відповідно до 

вимог чинного законодавства України. У вирішенні інших позовних вимог 

відмовлено, мотивуючи тим, що відповідачами, під час розгляду заяв 

позивачів не враховано обставин та підстав прибуття останніх до держави 

Україна, не враховано та не надано належної оцінки фактичним 

обставинам справи, що вказують на прибуття у 2001 році позивачів до 

України, будучи неповнолітніми, які приїхали до батьків, що мали статус 

біженців. Беручи таких осіб на відповідний облік міграційна служба 

фактично визнала необхідність возз'єднання сім'ї, що в'їхала на територію 

України в розрізі поняття Закону України «Про біженців», станом, що діяв 

на момент прибуття до України. 

Правовий характер рішень суду розглядається як: 

правоінтерпретаційний розгляд справи, що міститься у зовнішній 



 164

юридичній формі правозастосовчого акту; інтерпретація, що міститься в 

рішенні гуду, є формально обов'язковою для всіх суб'єктів; рішення 

містить правила розуміння змісту правових норм і конкретизується через 

їх тлумачення судом. Виходячи з цих положень, Вінницький окружний 

адміністративний суд при розгляді матеріалів справи РВ ВМУ УМВС 

України у Вінницькій області до громадянина Сомалі Мохамед Алі про 

адміністративне затримання та тимчасове тримання в пункті тимчасового 

перебування іноземців та осіб без громадянства прийняте рішення, в якому 

викладене тлумачення норм, що враховані при розгляді справи частиною 2 

статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України, в якому 

зазначається, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі 

публічно - правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений 

інший порядок судового вирішення [155]. 

Судове рішення відмічає, що Положення ч. 1 ст. 107 КАС України дає 

чітке визначення, що суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи: 

подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну 

дієздатність; представник має належні повноваження (якщо позовну заяву 

подано представником); позовна заява відповідає вимогам, встановленим 

статтею 106 КАСУ; позовну заяву належить розглядати в порядку 

адміністративного судочинства; адміністративний позов подано в строк, 

встановлений законом, якщо подано заяву про поновлення цього строку, то 

чиє підстави для її задоволення інших підстав для повернення заяви немає, 

залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження в 

адміністративній справі. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 109 КАС України, суддя 

відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі лише тому, 

якщо у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет із тим 

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 примиренням сторін з 

відмовою позивача від адміністративного позову.  
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В цьому плані, до правових норм рішення суду має письмову 

юридичну форму вираження: відмовити у відкритті провадження в 

адміністративній справі за позовом Ленінського РВ ВМУ УМВС України у 

Вінницькій області до громадянина Сомалі Юсеф Мохамед Алі про 

адміністративне затримання та примусове тримання в пункті тимчасового 

перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають на території України; копію ухвали разом із позовною заявою 

та доданими до неї матеріалами повернути особі. В такій ситуації, суд 

позбавлений можливості вирішити питання про відкриття провадження у 

справі, повторне звернення до адміністративного суду з тією самою 

позовною заявою не допускається.  

Судове рішення на апеляційний позов стосовно іноземних громадян, 

якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення 

апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або 

набрання законної сили за наслідками розгляду.  

Як правило, нерідкі проблеми прецедентності рішень не за формою і 

змістом, а вирішенням справи по суті. Відповідно Вінницьким окружним 

адміністративним судом по другій справі за позовом органів міліції до 

громадянина Сомалі Мустафи Мухамуд, застосовуючи поняття 

«прецедентний» по суті, суд врахував при прийнятті рішення відсутність у 

відповідача документів, які б підтверджували його особу, а також 

документів, які б надавали йому право перебувати на території України. 

Суд приходить до висновку про необхідність затримання громадянина 

Сомалі – Мустафа Мухамуд та розміщення його в пункті тимчасового 

перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні на період необхідний для підготовки документів 

для його видворення в примусовому порядку за межі України, але не 

більше ніж на 12 місяців. Враховуючи строки, позовні вимоги є 

обґрунтованими, такими, що підлягають задоволенню та правомірними.  
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З огляду на судову практику можуть бути оскарженні рішення 

Державної міграційної служби України та її територіальних підрозділів 

про відхилення скарги про відмову в прийнятті заяви про надання статусу 

біженця, про відхилення скарги про відмову в оформленні документів для 

вирішення питання щодо надання статусу, втрату або позбавлення статусу 

біженця. За необхідне слід зазначити, що у рішенні Конституційного Суду 

України від 25.12.1997 № 9-зп у справі щодо офіційного тлумачення статей 

55, 64, 124 Конституції України, зазначено, що частина перша статті 55 

Конституції України містить загальну норму, яка має особливе значення в 

умовах АТО й означає право кожного звернутися до суду, якщо його права 

чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються 

перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та 

свобод. Зазначена норма зобов’язує суди приймати заяви до розгляду 

навіть у випадку відсутності в законі спеціального положення про судовий 

захист [167]. 

Виходячи із суб’єктного складу сторін, предметності спору такі 

справи, у розумінні пункту 1 частини першої статті 3, пункту 1 частини 

першої статті 17 КАСУ, є адміністративними. Визначення підсудності 

зазначеної категорії справ не складає труднощів у суду.  

Головне, що Державна міграційна служба України та її територіальні 

органи мають діяти в межах Законів України, приймати рішення 

відповідно до повноважень, визначених положеннями законодавства 

України, які передбачають виконання зазначеними органами своїх 

повноважень, з дотриманням процедури прийняття рішень, встановленої 

українським законодавством, а прийняття рішень має здійснюватися з 

використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано, а 

саме рішення зазначених органів мають бути спрямовані на захист життя 

та свобод іноземних громадян. 

За таких умов розгляду справ, щодо примусового видворення 

іноземців та осіб без громадянства за межі України слід зазначити, що 



 167

згідно пункту 3 частини четвертої статті 50 КАС України суб’єкти владних 

повноважень наділені правом на звернення з адміністративним позовом 

про примусове видворення з України іноземця чи особи без громадянства, 

відповідно до статей 23, 24 КАСУ справи цієї категорії розглядаються та 

вирішуються суддею одноособово. 

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 16 жовтня 2012 

року № 5453-УІ, внесено зміни до статті 18 Кодексу адміністративного 

судочинства України, а саме ст. 18 КАСУ доповнено частиною 6, згідно 

якої місцевим загальним судам підсудні адміністративні справи щодо 

примусового повернення в країну походження або третю країну та 

примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі 

території України. Судові справи, предметом розгляду яких є затримання 

та примусове видворення за межі України іноземця чи особи без 

громадянства, не входять до предметної підсудності адміністративних 

судів, а зокрема, згідно з частиною другою статті 162 КАСУ в разі 

задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про 

примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі 

України. Такі протиріччя нерідко зустрічаються в діючому законодавстві. 

Безумовно, як правило, центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органи охорони 

державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які 

затримані ними у межах контрольованих прикордонних районів під час 

спроби або після незаконного перетинання державного кордону України) 

або органи Служби безпеки України звертаються з відповідним позовом до 

адміністративного суду. 

Як показує аналіз наведених норм права центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

міграції, органи охорони державного кордону та Служби безпеки України 
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у цих правовідносинах мають право на звернення до суду з позовом лише 

щодо примусового видворення іноземця чи особи без громадянства з 

України, а адміністративний суд має повноваження стосовно розгляду 

такого позову та компетенцію щодо прийняття рішення про примусове 

видворення іноземця чи особи без громадянства з України.  

Відповідно до реальних умов адміністративного судочинства та з 

метою вироблення однакової та правильної судової практики вирішення 

зазначеної категорії справ суд повинен виходити з наступного: при 

оцінюванні рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, 

судам слід дотримуватися вимог частини третьої статті 2 КАСУ; 

невідповідність оскаржуваного рішення одному із критеріїв або декількох 

має оцінюватися на предмет порушення прав свобод чи інтересів позивача 

і в залежності від встановленого суд повинен прийняти відповідне 

рішення; у випадку відсутності таких порушень суд, у відповідності до 

приписів статті 166 КАСУ, може постановити окрему ухвалу, в якій 

вказати на відхилення від принципів адміністративної процедури; 

порушення часових обмежень на подачу заяв не повинно розцінюватися 

судами як підстава для відмови в оформленні документів для вирішення 

проблемних питань іноземних громадян, коли цієї підстави немає. 

Ненадання доказів щодо переслідування в країні громадянської 

належності Судам слід враховувати, що не є підставою для відмови в 

прийнятті заяви про надання статусу іноземних громадян, а є підставою 

для прийняття рішення про відмову в наданні статусу біженця. Достатньо 

широке вивчення доказової бази [109] у справах зазначеної категорії, 

судам слід при оцінці повноти рішень звертати увагу на те, чи здійснені 

відповідачами усі дії, передбачені законодавством про іноземців, для 

встановлення інформації про заявника та обставин, які стали підставою для 

звернення із заявою про статус іноземця.  

Зрештою, є службовим обов’язком судді вивчити докладно справу 

згідно вимог до п. 9 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду 
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України від 25.06.2009 року № 1 «Про судову практику розгляду спорів 

щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового або тимчасового 

захисту, примусового повернення і примусового видворення іноземця чи 

особи без громадянства з України та спорів, пов'язаних із перебуванням 

іноземця та особи без громадянства в Україні» із змінами та 

доповненнями, а відповідно статті 71 КАС України доказування 

розподіляється таким чином: позивач повинен довести обставини, якими 

він обґрунтовує позовні вимоги, тобто підставу позову; відповідач повинен 

довести обґрунтовані заперечення обставин проти позову. 

Відповідно до частини другої зазначеної статті, суди під час розгляду 

справ іноземців повинні враховувати, що в адміністративних справах про 

протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень 

обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, якщо він 

заперечує проти позову на правомірні дії чи бездіяльності покладається на 

суб’єкта владних повноважень. Не може бути нормою відмова в 

задоволенні позову в такій категорії справ у зв’язку з недоведеністю 

іноземцем чи особою без громадянства [134] неправомірності рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень. У зв’язку з тим, що 

більшість доказів, як правило, знаходиться у суб’єкта владних 

повноважень, частина четверта статті 71 КАС України зобов’язує його 

подати суду всі наявні докази, які є у нього - підтверджуючі документи та 

матеріали зберегти докази по справі суди можуть з власної ініціативи, крім 

випадків витребування доказів, за клопотанням осіб, які беруть участь у 

справі, ґрунтуючись на принципі офіційного з’ясування всіх обставин у 

справі, згідно з частинами четвертою та п’ятою статті 11 та частиною 

п’ятою статті 71 КАС України, а доказування лежить на суб’єктові 

владних повноважень у справах за його позовом про примусове 

видворення чи затримання іноземця чи осіб без громадянства. 

Найціннішими правовими аргументами з позиції суду, коли одному 

його рішенні може міститися кілька правових позицій відносно відповідача 
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– іноземця, а ситуацію може бути досліджено на предмет порушення 

кількох статей: проживання без документів або за недійсними 

документами, недотримання порядку реєстрації або перебування і вибору 

місця проживання, ухилення від виїзду після закінчення терміну 

перебування, інші недоречності поведінки іноземних громадян. Рішення 

адміністративного суду за позовом до іноземця в будь-яких випадках не є 

результатом правотворчості, а в його розумінні вважається 

«правоконкретизаційними прецедентами», що містять правові позиції 

(правоположення), які не є юридичними нормами, але мають відповідно 

обов’язковий характер згідно європейських норм для самого суду та 

правотворче значення. 

На підставі досліджень в цьому підрозділі можна зробити висновки: 

1. При будь-яких підходах до формування адміністративних 

рішень відносно іноземців, їх правового статусу повинен переважати на 

нашу думку основоположний принцип рівності прав і свобод відповідно до 

міжнародних стандартів, рівність усіх перед законом і судом і заборону 

будь-якої дискримінації. При розгляді судових справ по відношенню до 

іноземних громадян; важливо застосування принципу невідчужуваності і 

непорушності, що означає, що жодне із зафіксованих в законодавстві 

України і міжнародних нормах право людини не може бути скасовано або 

проігноровано в судовому порядку, а також є недійсною відмова іноземця 

від своїх прав і свобод,а застосування принципу невизначеності передбачає 

в разі необхідності подальше розширення прав і свобод громадян. 

Особливого значення набуває необхідность найбільш детальної 

регламентації в законодавчих актах відносин суперфікції судової практики 

стосовно прав і свобод іноземних громадян в площині зобов’язального 

права і відповідальності за прийняття адміністративних актів. Правова 

експертиза, наукове обґрунтування юрисфікції адміністративного 

судочинства стосовно правового статусу іноземних громадян, їх 

правозахисту є вкрай необхідними процедурами. 
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2. Прийняті до 2000 року Закони про правовий статус іноземних 

громадян згодом втрачають свою актуальність, які були прийнятті до 2000 

року, а прийняття нових законів без наукового обґрунтування може 

створити в державі серйозну небезпеку щодо забезпечення стабільності та 

захисту прав громадян, діяльність адміністративних органів і судів 

ускладнює спеціальні види законодавства зрештою суперечать 

адміністративному, тому виникають недоречності для юристів, що 

призводить до помилок при прийнятті рішень та застосування правових 

норм стосовно іноземних громадян, їх певної частини – біженців. За таких 

умов – забезпечення адміністративних судів науково обґрунтованим 

законодавством в площині відповідності його міжнародним нормам з 

метою недопущення маніпуляцій при розгляді судових справ стосовно 

іноземних громадян і прийняття законних і обґрунтованих рішень – є 

найактуальнішим завданням на перспективу . 

3. Особливо важливо, щоб усі заходи були спрямовані на 

утворення в національній правовій науці і практиці адміністративного 

судоустрою сучасних європейських цінностей і наближення новоствореної 

адміністративної судової системи до стандартів, що панують у 

демократичних країнах світу. 

 

 

Висновки до РОЗДІЛУ ІІІ 

 

Проведення досліджень особливостей провадження судового процесу 

та прийняття судових рішень за наслідками розгляду окремих 

адміністративних судових справ дозволяє зробити такі висновки: 

1. Механізм запровадження Вищим адміністративним судом 

єдиних критеріїв провадження та прийняття рішень за наслідками розгляду 

адміністративних судових справ потребує вдосконалення стосовно 

проголошення законних і об’єктивних безпомилкових судових рішень 
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шляхом змін і доповнень до Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів. 

2. Питання формування і прийняття судових рішень щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

потребує врегулювання на законодавчому рівні. З метою вироблення 

рамкових критеріїв для оцінювання рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень упорядковано перелік суб’єктів владних 

повноважень і обмежити його законодавством, оскільки не містить у собі 

інших суб’єктів, уповноважених здійснювати публічні повноваження 

(наприклад, політичні партії, громадські об’єднання, засоби масової 

інформації, підприємства, установи та інші). Введення в щоденну практику 

адміністративних судів терміну «управлінська діяльність» перевантажують 

суди великою кількістю справ, допускається дублювання розгляду справ, з 

іншими судовими органами немало часу втрачається доказами при 

прийнятті рішень чи та, чи інша юридична, чи фізична особа наділена 

владними функціями управління. 

3. На сьогодні є нагальною потреба з’ясування, якою має бути 

оптимальна система розгляду судових справ, пов’язаних з виборчим 

процесом; визначення чіткої підвідомчості та підсудності цих справ; 

вироблення механізму швидкого їх розгляду та захисту прав і законних 

інтересів учасників виборчого процесу; упорядкування строків розгляду та 

апеляційного перегляду судових рішень; визначенню судових рішень, які 

не підлягають оскарженню. 

Відсутність сталої практики з цієї проблематики робить межі 

суддівської дискреції занадто простими, що в таких умовах інколи 

нівелюється взагалі зміст виборчого права, а також процес прийняття 

рішень з виборчих спорів. 

4. Встановлено, що адміністративна правоздатність іноземців 

значно вужче за правоздатність громадян України, для них встановлені 

обмеження щодо реалізації права на працю, обрання до державних органів, 
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призначення на головні посади, несення військової служби та інше; 

рішення адміністративного суду щодо іноземних громадян мають 

правозастосовний і првотлумачний характер; виникає проблема 

прецедентності рішень не за формою і змістом, а вирішенням справи 

іноземців по суті; в КАСУ не визначена порівняно з іншими категоріями 

іноземців досліджувана категорія адміністративних справ біженців. 

Виходячи з цих реалій є нагальна необхідність законодавчого застосування 

потенційних можливостей адміністративного процесуального регулювання 

судових процесів стосовно іноземних громадян – біженців та вироблення 

єдиної практики з цього питання. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, що полягає у необхідності вдосконалення 

правового регулювання процесу формування та ухвалення рішень 

адміністративного суду. 

У результаті дослідження виявлено проблеми недосконалості чинного 

законодавства стосовно змістовності формування, розгляду та 

постановлення законних і об’єктивних судових рішень різного роду 

адміністративних справ, їх оскарження з урахуванням об’єктивних і 

суб’єктивних чинників судового провадження. На основі вивчення 

вітчизняного та позитивного європейського адміністративно-правового 

досвіду сформульовано висновки, авторські визначення та рекомендації, 

запропоновано зміни і доповнення до чинного адміністративного 

законодавства, що спрямоване на ефективніше судове провадження з 

урахуванням особливостей розгляду деяких категорій адміністративних 

справ і специфіки формування ухвалення безпомилкових судових рішень: 

1. На підставі аналізу праць вітчизняних і зарубіжних учених-

правознавців і практики адміністративно-правового регулювання судового 

процесу та проголошення рішень запропоновано визначення таких понять: 

судове рішення – найзагальніший акт (документ застосування права) 

адміністративного правосуддя, яким адміністративний суд вирішує те чи 

інше питання; 

ухвала – письмове або усне рішення адміністративного суду залежно 

від судової інстанції, процесуальних питань та процедури розгляду 

адміністративної справи; 
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опосередковане оскарження судових рішень – це скарга проти 

адміністративного акту з метою досягнення іншого результату відповідно 

до норм права. 

Аналіз поняття, предмета, функцій, принципів, методів, форм 

адміністративних судових рішень дав змогу визначити сутність та 

особливості останніх. 

2. Мету адміністративно-правового регулювання процесів судового 

розгляду справ слід розглядати через призму вдосконалення порядку 

формування, ухвалення і проголошення рішень адміністративного суду, з 

урахуванням їхніх особливостей і збагачення сутності. 

Завданням адміністративно-правового підходу до розгляду категорій є 

змістовність адміністративних судових рішень – відмова від пошуку 

механічно-редукціоністичних конструкцій у процесі наукового пізнання 

форми і змісту рішень. Форму судового рішення слід розглядати як 

структуру, спосіб формування думки судді, а зміст – його сутність, 

внутрішню особливість. На підставі нових наукових підходів виділено 

ознаки адміністративних судових рішень (постанов, ухвал), їх складових 

частин, певних елементів і вимог відповідно до нової реальної 

дисциплінарної адміністративної судової термінологічної семантики 

означеності цих понять. 

3. Доведено, що проголошення безпомилкових законних і об’єктивних 

адміністративних рішень цілком залежить від об’єктивних чинників 

законотворчості, законодавства, державних нормативних правових актів і 

суб’єктивних чинників суб’єктів судового процесу. З огляду на 

масштабність групи суб’єктів адміністративного права, запропоновано їхнє 

групування залежно від характеру компетенції, якою вони представляють 

себе в судовому процесі – це індивіди (фізичні особи), серед яких 

виділяють: громадяни даної держави, іноземці (громадяни або піддані 

інших держав); біпатриди (особи, які мають громадянство чи підданство 

двох чи більше держав); апатриди (особи, які не мають громадянство 
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жодної держави, юридичні особи, організації та об’єднання: державні 

(державні органи, установи, підприємства, їх посадові особи), громадські 

(організації, рухи, партії, органи громадської самодіяльності населення, 

підприємства, установи та їх посадові особи); соціальні спільності: держава 

в цілому, нація; адміністративно-територіальні одиниці, виборчі округи, 

трудові колективи. 

Обґрунтовано потребу розмежування і розкриття змісту понять об’єкт і 

суб’єкт адміністративного права, об’єктивні та суб’єктивні чинники 

судового процесу для більш ґрунтовного розуміння процесів впливу на 

формування і ухвалення безпомилкових судових адміністративних рішень. 

4. Визначено заходи охорони адміністративного суду, його рішень від 

помилок шляхом удосконалення практики апеляційного і касаційного 

перегляду судових рішень, а також за винятковими та нововиявленими 

обставинами. 

Вироблено пропозицію виділення в КАС України спеціальної глави 

«Провадження за винятковими обставинами». 

Запропоновано включити до ст. 245 КАС України узагальнене поняття 

«нововиявлені обставини – це особливо значущі істотні відомості про 

обставини об’єктивної дійсності, раніше невідомі суду і заявнику в період 

провадження у справі та достовірно встановлені після ухвалення 

адміністративного рішення для правильного вирішення судової справи». 

У частині другій статті 212 КАС України після слів «відповідно до 

статті 160 цього Кодексу» доповнити словами «касаційна скарга подається 

протягом двадцяти днів з дня отримання постанови, складеної в повному 

обсязі». 

У статті 18 КАС України передбачити, що Вищому адміністративному 

суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення 

Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського 

референдуму, справи про дострокове припинення повноважень народного 

депутата України. 
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На підставі досліджень зроблено висновки, що провадження з 

апеляційного, касаційного перегляду судових рішень та за винятковими і 

нововиявленими обставинами потребують законодавчого перегляду і 

вдосконалення з огляду суб’єктивних і об’єктивних чинників впливу на 

ухвалення законних і об’єктивних адміністративних рішень. 

5. Виявлено особливості проваджень та ухвалення судових рішень під 

час розгляду деяких судових справ, зокрема у справах про оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, де застосовано 

притаманний імперативно-диспозитивний метод регулювання, за яким 

рішеннями суб’єктів владних повноважень є нормативно-правові та правові 

акти індивідуальної дії. З метою вироблення рамкових критеріїв оцінювання 

рішень, дій і бездіяльності суб’єктів владних повноважень упорядковано 

перелік суб’єктів владних повноважень для врегулювання на законодавчому 

рівні з обмеженням його обсягу. Запропоновано вилучити з Кодексу термін 

«управлінська адміністративна діяльність», що суттєво розвантажить суди. 

6. За результатами аналізу судової практики розгляду справ, пов’язаних 

з виборчим процесом, виокремлено проблеми стосовно підвідомчості та 

підсудності таких справ, що вносить певний дисбаланс у механізм захисту 

прав і законних інтересів учасників виборчого процесу. Необхідна 

оптимізація, а саме: системи розгляду судових виборчих справ і з’ясування 

складу злочину під час здійснення громадянами виборчого права; діяльності 

суб’єктів виборчого процесу; визначення понять таких, як підкуп, обман, 

примушування, насильство в процесі виборів. 

Основними напрямами поліпшення процесу ухвалення 

адміністративних рішень з виборчих спорів можуть бути: вдосконалення 

законодавства про вибори всіх рівнів; поліпшення правового регулювання 

виборчого процесу; вдосконалення правового регулювання механізму 

захисту виборчих прав громадян та оскарження порушень виборчого 

законодавства, приведення його до Європейських стандартів. 
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7. Рішення адміністративного суду щодо іноземних громадян мають 

свої особливості і розглядаються як конкретизаційні юридичні акти, які 

мають правозастосовний і правотлумачний характер. Правозастосовний 

характер рішень суду характеризується тим, що ці рішення мають публічно-

владний характер, в основі якого є принцип верховенства права. 

Правотлумачний характер рішень адміністративного суду розглядають як 

право на інтерпретаційний розгляд справи, у зв’язку з цим запропоновано 

розв’язати проблему прецедентності рішень не за формою і змістом, а 

вирішенням справи за позовом іноземних громадян по суті. 

Доведено про необхідність визначення в КАС України категорії 

адміністративних справ біженців і вироблення єдиної практики ухвалення 

рішень з цього питання. 

8. Основними тенденціями вдосконалення нормативного регулювання 

судового процесу і процедури розгляду та ухвалення рішень в 

адміністративних судах України є: удосконалення та гармонізація 

адміністративного законодавства з європейським і міжнародним 

законодавством; зміна змісту та меж державного впливу у сферу діяльності 

адміністративних судів; законодавче врегулювання механізму прийняття, 

оголошення та особливо виконання судових рішень в адміністративних 

справах. 

Запропоновано передбачити в адміністративних судах служби судових 

виконавців або запровадити санкції за невиконання або неналежне 

виконання судових рішень. 

9. Сформульовані висновки, узагальнення та пропозиції будуть сприяти 

вдосконаленню адміністративного законодавства, з урахуванням 

особливостей системи та порядку розгляду адміністративних справ, 

ухвалення і проголошення та оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів судового процесу, владних повноважень, компетенції судових 

органів у режимі демократизації та посилення повноважень судової влади. 
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