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ПеРедмОвА

Вітчизняна	теорія	адміні�трати�ної	ю�тиції	має	багату	і�торію.	У	кінці	
ХІХ—на	початку	ХХ	�т.	у	цій	�фері	плідно	працю�али,	зокрема,	М.	О.	Куп
лє�а�ький,	О.	Ф.	Є�тихіє�,	В.	Л.	Кобале��ький.	Не	 залишила�я	ця	тема	
поза	 у�агою	 україн�ьких	 �чених	 і	 �	 радян�ький	 період	 (Г.	 О.	Пєтухо�,	
Є.	Г.	Пушкар,	М.	Й.	�тефан,	Ф.	Д.	Фіночко,	О.	М.	�куба	та	ін.).	З	ураху
�анням	їх	напрацю�ань	на	початок	XX	�т.	було	розроблене	�уча�не	�чення	
про	задачі	та	�и�тему	адміні�трати�них	�уді�.	Разом	із	тим	�лід	�изнати,	
що	цілі�на	доктрина	адміні�трати�ної	ю�тиції	у	�ітчизняній	юри�пруден
ції	поки	що	�ід�утня.	Багато	питань,	які	�иникають	у	практиці	адміні�тра
ти�них	�уді�,	залишають�я	без	�ичерпних	�ідпо�ідей	з	боку	науки.

На	�ьогодні	фундаментальні	до�лідження	про�едено	у	таких	напрямах:	
�ідмежу�ання	адміні�трати�ної	юри�дикції	�ід	інших	�иді�	�удо�ої	юри�
дикції,	перегляд	�удо�их	рішень	у	порядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	
уча�ть	прокурора	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і.	Окремих	результаті�	
до�ягнуто	у	�и�ченні	таких	ін�титуті�	адміні�трати�ного	проце�у,	як	прин
ципи	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	під�удні�ть	адміні�трати�них	�пра�,	
уча�ники	проце�у,	докази	і	доказу�ання,	проце�уальні	�троки,	підгото�че	
про�адження,	забезпечення	позо�у,	�удо�е	рішення.

З	метою	узагальнення	ная�них	теоретичних	знань	�же	�идано	низку	
підручникі�	та	по�ібникі�.	Серед	них,	зокрема,	по�ібник	колекти�у	а�торі�	
за	редакцією	Р.	О.	Куйбіди	та	В.	І.	�ишкіна	«О�но�и	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а	та	адміні�трати�ного	пра�а»	(2006),	по�ібник	О.	В.	Кузьменко	
«Адміні�трати�на	ю�тиція	�	Україні»	(2007),	підручник	колекти�у	а�торі�	за	
редакцією	С.	В.	Кі�ало�а	«Адміні�трати�не	проце�уальне	(�удо�е)	пра�о»	
(2007),	по�ібник	А.	�.	Комзюка,	В.	М.	Бе�зенка,	Р.	С.	Мельника	«Адміні�тра
ти�ний	проце�	України»	(2007),	по�ібник	колекти�у	а�торі�	за	редакцією	
�.	О.	Коломоєць	та	Г.	Ю.	Гулє��ької	«Адміні�трати�на	ю�тиція.	Адміні�тра
ти�не	 �удочин�т�о»	 (2007),	 по�ібник	 Е.	 Ф.	 Дем�ького	 «Адміні�трати�не	
проце�уальне	пра�о	України»	(2008).	Важли�ою	подією	у	роз�итку	адміні
�трати�ної	ю�тиції	�тало	�идання	у	2007	р.	На�тільної	книги	�удді	«Адмі
ні�трати�на	ю�тиція	України»	за	загальною	редакцією	Голо�и	Вищого	адмі
ні�трати�ного	�уду	України	О.	М.	Па�енюка,	яка	кори�туєть�я	�еликим	
попитом	у	фахі�ці�,	перш	за	��е,	�удді�	та	пере�ічних	громадян.
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Передмова

Підручник,	який	Ви	тримаєте	�	руках,	укладений	пере�ажно	�уддями	
Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	та	Верхо�ного	Суду	України.	Суд
ді,	як	ніхто	інший,	знайомі	з	у�ім	комплек�ом	проблем,	що	на	�ьогодні	�и
никають	при	розгляді	адміні�трати�них	�пра�.	Отже,	у	даному	підручнику	
надають�я	конкретні	рекомендації	із	�ирішення	цих	проблем	на	практиці	
та	пропонують�я	теоретичні	підходи	щодо	�ирішення	подібних	проблем	у	
майбутньому.

Відомо,	що	 адміні�трати�на	ю�тиція	 як	 комплек�не	 пра�о�е	 я�ище	
�кладаєть�я	із	трьох	ча�тин:	проце�уальної,	предметної	та	організаційної.	
�ому	�	підручнику	даєть�я	характери�тика	як	адміні�трати�ної	ю�тиції	
у	цілому	(Розділ	І),	так	і	кожної	з	її	ча�тин	окремо	—	проце�уальної	ча�ти
ни	(Розділи	II—VII),	предметної	ча�тини	(Розділ	VIII),	організаційної	ча�тини	
(Розділ	X).	Найбільше	у�аги	приділено	проце�уальній	ча�тині,	адже	�аме	
�она	формує	�ерце�ину	адміні�трати�ної	ю�тиції	та	характеризує	її	�уть.	
Однорідні�ть	�ідно�ин	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	та	методі�	їх	пра
�о�ого	регулю�ання,	на	нашу	думку,	��ідчить	про	�иникнення	но�ої	галу
зі	пра�а	—	адміні�трати�ного	�удо�ого	пра�а.

Публічнопра�о�і	�пори,	що	�тано�лять	предмет	діяльно�ті	адміні�тра
ти�них	�уді�,	за	��оєю	галузе�ою	належні�тю	до�ить	різноманітні	—	кон
�титуційні,	адміні�трати�ні,	фінан�о�і,	земельні,	митні	тощо.	Проте	пере�а
жають	�еред	них	�пори,	що	�иникають	із	адміні�трати�них	пра�о�ідно�ин.	
�ому	Розділ	VIII	підручника	при��ячено	�аме	адміні�трати�ному	пра�у.

Окремий	розділ	(Розділ	IX)	при��ячено	рішенням	Є�ропей�ького	�уду	
з	пра�	людини,	що	�то�ують�я	питань	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.	Ви
�чення	цих	рішень	�ажли�е	принаймні	з	д�ох	причин.	Поперше,	згідно	з	
україн�ьким	законода��т�ом	практика	згаданого	�уду	є	джерелом	пра�а	
і	має	�рахо�у�ати�ь,	у	тому	чи�лі,	й	при	здій�ненні	адміні�трати�ного	�у
дочин�т�а.	Подруге,	рішення	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини	�ідігра
ють	і�тотну	роль	у	форму�анні	є�ропей�ьких	�тандарті�	належного	публіч
ного	адміні�тру�ання.	Більші�ть	із	цих	�тандарті�	закріплені	у	ч.	3	�т.	2	
Кодек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	і	обо�’язко�і	для	за�то�у
�ання	при	пере�ірці	пра�омірно�ті	дій	публічної	адміні�трації.	�аким	чи
ном,	з	метою	за��оєння	та	�икори�тання	змі�ту	того	чи	іншого	�тандарту	
�удді	 по�инні	 �ільно	 орієнту�ати�ь	 у	практиці	цієї	міжнародної	 �удо�ої	
у�тано�и.

список умовних скорочень
ГК	України	—	Го�подар�ький	кодек�	України
КАС	України	—	Кодек�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України
КУпАП	—	Кодек�	України	про	адміні�трати�ні	пра�опорушення
СК	України	—	Сімейний	кодек�	України
ЦК	України	—	Ци�ільний	кодек�	України
ЦПК	України	—	Ци�ільний	проце�уальний	кодек�	України
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Розділ I

АдміністРАтивнА юстиція 
в системі сУдОвОї влАди 

в УкРАїні

Глава 1
системА сУдОвОї влАди 

в УкРАїні

Судо�а	�лада	—	це	�и�тема	�удо�их	органі�	держа�и,	їх	по�но�ажен
ня	та	�ла�не	діяльні�ть,	що	�прямо�ана	на	�иконання	по�но�ажень.	За
значені	елементи	органічно	по�’язані	між	�обою.	У	разі	�ід�утно�ті	одного	
з	них	до�одить�я	го�орити	про	непо�ноту	поняття	«�удо�а	�лада»1.

Виходячи	з	логіки	Кон�титуції	та	законі�	України	до	о�но�них	ознак	
�удо�ої	�лади	можна	�ідне�ти	її	незалежні�ть,	�амо�тійні�ть,	�ідо�облені�ть,	
�иключні�ть.	Ці	ознаки	близькі	за	значенням,	але	кожна	з	них	має	�ла�
ний	змі�т.

Незалежність судової влади	по�инна	гаранту�ати�я	о�обли�им	поряд
ком	фінан�у�ання	�уді�,	матеріальним	та	побуто�им	забезпеченням	�уд
ді�,	їх	�оціальним	захи�том.	Внутрішній	рі�ень	незалежно�ті	�удо�ої	�лади	
обумо�лює,	з	одного	боку,	�ла�не	діяльні�ть	�уду	щодо	здій�нення	пра�о
�уддя,	а	з	іншого	—	�тату�ні	гарантії	�удді�.

Принцип	незалежно�ті	�удді�	�прямо�аний	не	тільки	на	убезпечення	
�удді�	�ід	протизаконного	�пли�у	органі�	і	о�іб.	Він	покликаний	підняти	
�амо�тійні�ть	та	�ідпо�ідальні�ть	�удді�	при	�ирішенні	будьякого	пра�о
�ого	питання.	Це	означає,	що	�уд	кожного	разу	�ам	зобо�’язаний	��тано
�ити	��і	об�та�ини	�пра�и,	�амо�тійно	підібрати	норму	закону	і	зробити	з	
неї	пра�о�і	�и�но�ки.	Суд	не	по�’язаний	�и�но�ками,	що	зроблені	іншими	
органами	у	об�та�инах	�пра�и.	До�то�ірні�ть	факті�,	��тано�лених	орга
нами	упра�ління	докладним	чином	пере�іряєть�я	у	�удо�ому	за�іданні.

У	�уду	�ід�утні	будьякі	інші,	окрім	проце�уальних,	з�’язки	зі	�торона
ми.	Це	забезпечує	ряд	пере�аг	�удо�ої	проце�уальної	форми	над	порядком	
�ирішення	пра�о�их	�порі�	іншими	органами	—	об’єкти�ні�ть	при	�ирі

1	Стефанюк	В.	С.	Пра�о�а	обумо�лені�ть	запро�адження	адміні�трати�ної	ю�тиції	
�	Україні	:	а�тореф.	ди�.	на	здобуття	наук.	�тупеня	канд.	юрид.	наук	:	12.00.07	/	Киї�
�ький	нац.	унт	імені	�ара�а	�е�ченка	/	В.	С.	Стефанюк.	—	К.,	2000.	—	20	�.
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шенні	�порі�;	кращу	при�то�о�ані�ть	до	��тано�лення	і�тини,	до	пра�иль
ного	�ирішення	пра�о�их	питань.	Хоча	�лід	�изнати	й	і�тотні	недоліки	�у
до�ого	порядку	�ирішення	пра�о�ого	�пору	—	громіздкі�ть	проце�уальної	
форми	та	три�алі�ть	розгляду	�пра�и1.

Самостійність судової влади	полягає	�	тому,	що	закон	наділяє	�уди	��і
ма	по�но�аженнями,	необхідними	для	здій�нення	їх	функцій.	Адміні�тра
ти�на	юри�дикція	органі�	�икона�чої	�лади	не	підміняє	дії	�уду	на�іть	ча�т
ко�о,	�она	лише	передує	�удо�ому	розгляду.	Рішення	цих	органі�	не	�пли
�ають	на	�амо�тійні�ть	�уду.	Суди	у	��оїй	діяльно�ті	нікому	не	підз�ітні.	
Натомі�ть	їх	рішення,	які	набрали	чинні�ть,	мають	�илу	закону	у	конкрет
них	�пра�ах	та	обо�’язко�і	для	�иконання	у�іма	�уб’єктами	пра�а	на	��ій	
території	держа�и.	Діяльні�ть	інших	органі�	держа�и,	які	залучають�я	для	
�прияння	�ідпра�ленню	пра�о�уддя,	не	підміняє	діяльні�ть	�уду2.

З�ернення	до	�уду	громадян,	організацій	чи	по�адо�их	о�іб,	які	�ідпо
�ідно	до	закону	не	є	уча�никами	�удо�ого	проце�у,	з	при�оду	про�аджен
ня	конкретних	�пра�	�удом	не	розглядають�я,	якщо	інше	не	передбачено	
проце�уальним	законом.

Відособленість судової влади	означає,	що	�уд	по�ідає	�	держа�ному	ме
ханізмі	о�обли�е	�тано�ище,	зумо�лене	�пецифікою	�икону�аних	ним	функ
цій,	умо�	та	порядку	його	діяльно�ті.	Суди	не	�ходять	у	будьяку	іншу	�и
�тему	держа�них	органі�,	нікому	не	підпорядко�ують�я.

Виключність судової влади	полягає	�	тому,	що	�она	здій�нюєть�я	тіль
ки	�удами,	які	�ходять	до	єдиної	�удо�ої	�и�теми	України.	Ніякі	інші	орга
ни	й	по�адо�і	о�оби	не	мають	пра�а	здій�ню�ати	�удо�у	�ладу,	а	�удо�і	
органи	не	�пра�і	переда�ати	кому	б	то	не	було	на�іть	ча�тко�е	�иконання	
��оїх	по�но�ажень.	Виходячи	з	єдно�ті	�удо�ої	�лади	і	пра�о�уддя	та	не
обхідно�ті	концентрації	�удо�ої	�лади	можна	�формулю�ати	тезу	про	те,	
що	пра�о�уддя	—	це	форма	реалізації	�удо�ої	�лади.	Судо�а	�лада	як	�лада	
держа�на	крім	як	у	пра�о�удді	�тілю�ати�я	не	може	 і	не	по�инна.	Ви
ключні�ть	як	характерна	ри�а	�удо�ої	�лади	і	є	��ого	роду	ключем	до	по
няття	пра�о�уддя	�	пра�о�ій	держа�і.

Пра�о�а	держа�а	фактично	ут�орюєть�я	�	�у�піль�т�і	тоді,	коли	пра
�о	по�тає	центром	життя	�у�піль�т�а,	коли	�ідношення	між	громадянами	
та	держа�ою	є	�ідношеннями	пра�а,	а	не	�или,	а	непорушні�ть	пра�о�ого	
положення	громадянина	гаранто�ана	пра�о�уддям,	�	якому	ін�титуалізу
єть�я	пра�о�ий	з�’язок	між	держа�ою	і	о�обою.

Суд	 по�инен	 забезпечити	 захи�т	 �оціальноекономічних,	 політичних	
пра�,	о�оби�тих	пра�	та	��обод	громадян.	Судо�ий	захи�т	—	най�ища	га
рантія	забезпечення	пра�	та	��обод	громадян,	о�кільки	�уд	по�ідає	пе�не	

1	Боннер	А.	�.,	К�иткин	В.	�.	Судебный	контроль	�	обла�ти	го�удар�т�енного	упра�
ления	/	А.	�.	Боннер,	В.	�.	К�иткин.	—	М.,	1973.	—	С.	8—14.

2	Бойко	В.	Ф.	Судо�а	реформа	�	Україні:	�тан	і	пер�пекти�и	:	на�ч.	по�іб.	/	В.	Ф.	Бой
ко.	—	К.	:	МАУП,	2004.	—	С.	14.
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�тано�ище	у	�и�темі	�лади.	�аким	чином,	�утні�ть	пра�о�уддя,	на�амперед,	
полягає	�	тому,	що	�оно	по�инне	�тілю�ати	�иключні�ть	�удо�ої	�лади	�	
держа�і.	З�ід�и	зрозуміло,	чому	зміни	�	політичній,	економічній,	�оціаль
ній	�ферах	�у�піль�т�а	нерозри�но	по�’язані	з	побудо�ою	пра�о�ої	держа
�и,	пра�о�ою	реформою	й	у�тано�ленням	�иключно�ті	�удо�ої	�лади.

Крім	�иключно�ті	�удо�ої	�лади,	�	пра�о�удді	по�инна	�тілю�ати�я	
по�нота	�удо�ої	�лади.	Повнота судової влади	—	не�ід’ємна	які�ть	пра�о
�уддя.	Вона	�ия�ляєть�я	�	тому,	що	�	пра�о�ій	держа�і	пра�о�уддя	має	
бути	до�тупним.	Інакше	кажучи,	��і	громадяни	по�инні	мати	рі�ні	можли
�о�ті	для	�икори�тання	�удо�ого	захи�ту	��оїх	пра�	і	охороню�аних	зако
ном	інтере�і�.	Крім	того,	по�нота	�удо�ої	�лади	передбачає,	що	��і	без	�и
нятку	громадяни	�изнають�я	рі�ними	перед	законом	і	�удом,	по�та�леними	
�	однако�і	умо�и.	Ця	ак�іома	підт�ерджена	�оціальноі�торичною	практи
кою	і	закріплена	�	міжнароднопра�о�их	документах	зі	�пра�	людини.	�ак,	
згідно	зі	�т.	8	Загальної	декларації	пра�	людини	кожна	людина	має	пра�о	
на	ефекти�не	�ідно�лення	�	пра�ах	компетентними	національними	�уда
ми	у	�ипадку	порушення	її	о�но�них	пра�,	які	надані	їй	кон�титуцією	чи	
законом.

�кщо	�иключно�ті	 �удо�ої	 �лади,	 так	 би	мо�ити,	 генетична	 ознака	
пра�о�уддя,	�т�ерджує	�ідділення	�удо�ої	�лади	�ід	законода�чої	і	�ико
на�чої,	то	по�нота	�удо�ої	�лади	є	функціональною	ознакою	пра�о�уддя,	
�изначає	його	�феру,	тобто	�феру	реалізації	�удо�ої	�лади1.

У	громад�ькій	��ідомо�ті	ідея	пра�о�уддя	з�’язуєть�я	�аме	з	по�нотою	
�удо�ої	�лади.	Дій�но,	по�нота	�удо�ої	�лади,	поряд	з	її	�иключні�тю,	до
з�оляє	нази�ати	пра�о�уддя	«пра�о�уддям»,	доз�оляє	розглядати	ін�титут	
пра�о�уддя	як	гарантію	реалізації	��ободи	і	�пра�едли�о�ті,	пра�о�ого	по
рядку.

Ідея	по�ноти	�удо�ої	�лади	як	принцип	закріплена	�	чинному	законо
да��т�і.	Згідно	зі	�т.	10	Кодек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	
пра�о�уддя	�	адміні�трати�них	�пра�ах	здій�нюєть�я	на	за�адах	рі�но�ті	
перед	законом	і	�удом	у�іх	громадян	незалежно	�ід	їх	походження,	�оціаль
ного	і	майно�ого	�тану,	ра�о�ої	і	національної	належно�ті,	�таті,	о��іти,	мо
�и,	�та�лення	до	релігії,	роду	і	характеру	занять,	мі�ця	прожи�ання	та	ін
ших	об�та�ин.	По�нота	�удо�ої	�лади	закріплена	�	Кон�титуції	України,	яка	
проголо�ила	пра�о	громадян	на	�удо�ий	захи�т	о�но�ним	пра�ом	громадя
нина,	що	�ідпо�ідає	міжнароднопра�о�им	�тандартам.	У	�т.	14	Міжнарод
ного	пакту	про	громадян�ькі	й	політичні	пра�а	передбачено,	що	кожний	
громадянин	має	пра�о	при	розгляді	будьякого	кримінального	з�ину�ачен
ня,	 яке	 пред’я�лене	 йому,	 чи	 при	 �изначенні	 його	 пра�	 та	 обо�’язкі�	 у	
будьякому	 ци�ільному	 проце�і	 на	 �пра�едли�ий	 та	 публічний	 розгляд	

1	Ци�ільне	проце�уальне	пра�о	України	:	підруч.	для	юрид.	�узі�	і	фак.	/	В.	В.	Ко
маро�,	В.	А.	Бігун,	П.	І.	Радченко	та	ін.;	за	ред.	В.	В.	Комаро�а.	—	Х.	:	О�но�а,	1992.	—	
С.	10.
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�пра�и	компетентним,	незалежним	й	без�тороннім	�удом,	�т�ореним	на	
о�но�і	закону.

Характери�тика	пра�о�уддя	як	форми	реалізації	�удо�ої	�лади	з	її	�и
ключні�тю	і	по�нотою	потребує	�изначити	не	тільки	генетичну,	функціо
нальну,	а	й	предметну	ознаку	�удо�ої	�лади,	тобто	змі�т	�удо�ої	�лади	і	
пра�о�уддя	як	діяльно�ті,	�прямо�аної	на	пе�ний	�оціальний	об’єкт.

Змі�т	�удо�ої	�лади,	на	�ідміну	�ід	законода�чої	і	�икона�чої,	полягає	у	
�изначенні	�иду	і	об�ягу	�уб’єкти�них	пра�	і	юридичних	обо�’язкі�	�уб’єк
ті�	пра�а.	Ці	пра�а	і	обо�’язки	��тано�люють�я	на	о�но�і	за�то�у�ання	�у
дом	норм	пра�а	і	�ідпо�ідних	фактичних	об�та�ин.	Реалізація	�удо�ої	�ла
ди,	отже,	за�жди	по�’язана	з	розглядом	конкретної	юридичної	�пра�и,	з	
забезпеченням	пра�	людини.

Предметна	ознака	пра�о�уддя	�оціально	детерміно�ана	потребами	за
безпечення	реалізації	пра�	��іх	 і	кожного,	а	пра�о�удна	форма	захи�ту	
пра�	громадян	шляхом	розгляду	і	�ирішення	юридичної	�пра�и,	а	не	шля
хом	адміні�трати�них	�елінь,	�та�ить	громадянина	�	рі�не	�тано�ище	не	
тільки	з	іншими	громадянами,	а	й	з	держа�ою.	О�ь	чому	�аме	�удо�а	�лада	
є	фактором	обмеження	�ід	�тручання	будького	�	пра�о�ий	�тату�	грома
дянина	і	�	�и�темі	«розподілу	�лади»,	є	тією	проти�агою,	яка	забезпечує	
не�ід’ємні	і	недоторканні	пра�а	о�оби.	Ця	глибока	закономірні�ть	�и��іт
лює	змі�т	і	функцію	пра�о�уддя	�	пра�о�ій	держа�і	як	охоронця	пра�	і	
��обод	о�оби.	При	цьому	пра�о�уддя	я�ляє	�обою	єдину	форму	забезпечен
ня	законно�ті	і	�пра�едли�о�ті	�	�то�унках	з	уча�тю	громадян,	принципо
�о	но�е	�заємо�ідношення	о�оби	і	пра�о�уддя.	Громадянин	�тає	не	тільки	
но�ієм	різноманітних	пра�,	а	й	безпо�ереднім	захи�ником	їх	у	�уді,	�ін	�и
�тупає,	так	би	мо�ити,	�пожи�ачем	�удо�ої	�лади	і	законно�ті.

Щодо	 �утні�ної	 характери�тики	пра�о�уддя	через	предметну	 ознаку	
�удо�ої	�лади,	то	�оно	по�инне	я�ляти	�обою	при�едену	модель	�заємо�ід
ношення	пра�о�уддя,	держа�и	і	о�оби.	Це	має	практичне	значення,	бо	ко
рекція	�казаного	�заємо�ідношення	неминуче	�еде	до	деформації	пра�о
�уддя,	зниження	пра�о�ого	захи�ту	о�оби	�	�у�піль�т�і.

�аким	чином,	предметна	ознака	�удо�ої	�лади	�тілюєть�я	�	потрібно
му	напрямі	функціону�ання	пра�о�уддя,	яке	шляхом	�ирішення	юридич
них	�пра�	�прияє	�удо�ому	здій�ненню	пра�	і	��обод	о�оби	�	�у�піль�т�і,	
реалізації	законно�ті	і	�пра�едли�о�ті	�	держа�і.

Соціальна	функція,	змі�т	пра�о�уддя	по�инні	з�одити�я	тільки	до	�и
рішення	�пра�,	інші	функції	на	�уди	покладати�я	не	по�инні.	Ут�ерджен
ня	пра�о�уддя	як	форми	розгляду	юридичних	�пра�	по�ні�тю	�ідт�орює	
предметне	функціону�ання	�удо�ої	�лади,	не�е	пе�не	�оціальнопра�о�е	
на�антаження	і	�ідображає	о�обли�о�ті	�удо�ої	діяльно�ті.

До	обо�’язко�их	ознак	�удо�ої	�лади	належить	також	владний харак
тер повноважень суду.	Вимоги	та	розпорядження	�удді�	при	здій�ненні	
ними	пра�о�уддя	обо�’язко�і	для	��іх	без	�инятку	держа�них	органі�,	юри
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дичних	о�іб	і	громадян.	Судо�і	рішення,	на	�ідміну	�ід	акті�	інших	орга
ні�,	мають	законну	�илу.	Рішення,	так	би	мо�ити,	прирі�нюєть�я	до	�или	
закону.	Саме	�	законній	�илі	акті�	�удо�ого	пра�оза�то�у�ання	�ия�ляєть
�я	�удо�а	�лада	як	дій�на	�лада.

Нарешті,	пра�о�уддя	як	пра�оза�то�о�ча	діяльні�ть	характеризуєть�я	
�пецифічною	проце�уальною	формою.	На	�ідміну	�ід	інших	проце�уаль
них	форм,	проце�уальна	форма	пра�о�уддя	і	її	дотримання	з�’язують�я	з	
законні�тю	�удо�их	рішень.

Процесуальна форма	є	методом	роботи	�уду.	�ільки	неухильне	додер
жання	цього	методу	робить	можли�им	��тано�лення	дій�них	об�та�ин	�пра
�и	і	пра�ильне	за�то�у�ання	норм	закону.	Ознакою	пра�о�уддя	є	здій�нення	
його	�	проце�уальній	формі,	тобто	у	формі	�удо�ого	за�ідання,	що	забезпе
чує	мак�имум	умо�	для	��тано�лення	і�тини	у	�пра�і	й	реального	захи�ту	
пра�	�уб’єкті�	пра�а.	Демократизм	�удо�ої	проце�уальної	форми	закладе
ний	у	передумо�ах	організації	�удо�ої	�и�теми:	колегіальні�ть	розгляду	і	
�ирішення	�пра�,	незалежні�ть	�уді�	і	підкорення	їх	тільки	закону,	гла�
ні�ть	�удо�ого	розгляду.	Законні�ть	та	обгрунто�ані�ь	�удо�их	рішень	пере
�іряєть�я	колегіально.

У�і	зазначені	�ище	та	багато	інших	ознак,	які	є	�одноча�	проя�ами	�у
до�ої	�лади,	ті�но	по�’язані	з	безпо�ереднім	здій�ненням	пра�о�уддя,	але	
�иходять	за	його	межі.	Це	доз�оляє	дійти	�и�но�ку,	що	пра�о�уддя	—	хоча	
й	о�но�ний,	проте	лише	один	із	багатьох	інших	�по�обі�	здій�нення	�удо
�ої	�лади.

Пра�о�уддя	здій�нюєть�я	�и�темою	�уді�,	за�ади	побудо�и	якої	закріп
лено	у	�т.	125	Кон�титуції	України.	О�но�ними	за�адами	�и�тупають	тери
торіальні�ть	та	�пеціалізація.

Голо�ним	обо�’язком	держа�и	є	ут�ердження	пра�	та	��обод	людини.	
�ому	мі�це�і	�уди	мають	бути	територіально	наближені	до	людей,	з	тим,	
щоб	кожен	громадянин	зна�	��ій	�уд	і	не	бу�	змушений	�ибирати	у	�клад
ній	�удо�ій	�и�темі	той,	у	якому	�ін	має	захищати	��ої	пра�а.	Цій	�имозі	
�ідпо�ідає	і�нуюча	мережа	районних	(мі�ьких,	мі�ькрайонних)	�уді�	згідно	
з	адміні�трати�нотериторіальним	поділом	держа�и.

На	під�та�і	кон�титуційного	принципу	�пеціалізації	на	мі�це�ому	рі�
ні	�уді�	�т�орено	�пеціалізо�ані	го�подар�ькі	та	адміні�трати�ні	�уди.	Пер
ші	забезпечують	захи�т	пра�	та	інтере�і�	уча�никі�	го�подар�ьких	�ідно
�ин;	другі	—	захи�т	пра�	фізичних	та	юридичних	о�іб	�ід	порушень	з	боку	
органі�	держа�и,	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	при	�иконанні	о�танніми	�лад
них	упра�лін�ьких	функцій.	У�і	інші	ци�ільні	та	кримінальні	�пра�и	роз
глядають�я	районним	та	мі�ькими	�удами,	�ій�ько�ими	�удами	гарнізо
ні�,	за	�инятком	окремих	категорій	�пра�,	розгляд	яких	�ідне�ено	до	ком
петенції	�уді�	�ищого	рі�ня.

Щодо	побудо�и	�удо�ої	�и�теми	по	�ертикалі,	то	�она	�ідпо�ідає	про
цедурі	розгляду	�пра�	у	першій	ін�танції,	�	апеляційному	та	ка�аційному	
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порядках.	Пере�ірка	законно�ті	та	обґрунто�ано�ті	�удами	�удо�их	рішень	
�уду	першої	ін�танції	є	надз�ичайно	�ажли�им	за�обом	охорони	пра�	і	за
конних	інтере�і�	уча�никі�	у�іх	�иді�	�удочин�т�а1.

Перегляд	�пра�и	�	апеляційному	порядку	передбачає	можли�і�ть	пере
�ірити	за	�каргою	уча�ника	�удо�ого	проце�у	або	іншої	о�оби,	зачепленої	
рішенням	�уду	першої	ін�танції,	об�та�ини	�пра�и	щодо	ная�но�ті	пе�них	
пра�о�ідно�ин	на	о�но�і	�и�чення	як	тих	доказі�,	що	були	до�ліджені	�	
�уді	першої	ін�танції,	так	і	но�их.

Ка�аційне	о�карження	рішень	у�іх	апеляційних	�уді�	про�одить�я	до	
�ідпо�ідних	підрозділі�	Верхо�ного	Суду	України	(щодо	рішень	у	ци�іль
них	та	кримінальних	�пра�ах),	�ищих	�пеціалізо�аних	�уді�	(щодо	рішень	
у	го�подар�ьких	та	адміні�трати�них	�пра�ах).	Для	рішень	�ищих	�пеціа
лізо�аних	�уді�	по�торною	ка�аційною	ін�танцією	є	Верхо�ний	Суд	Украї
ни.	Він	є	най�ищою	�удо�ою	ін�танцією,	що	здій�нює	о�таточну	пере�ірку	
�удо�их	рішень.	Рішення	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	перегляда
ють�я	Верхо�ним	Судом	України	лише	за	�инятко�ими	об�та�инами	(�т.	237	
Кодек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України).

Верхо�ний	Суд	зобо�’язаний	не	тільки	у�у�ати	недоліки	�	за�то�у�ан
ні	законі�	шляхом	по�торного	ка�аційного	розгляду	рішень	�уді�	загальної	
юри�дикції,	а	й	запобігати	таким	порушенням	через	роз’я�нення	практи
ки	за�то�у�ання	законі�	у	по�тано�ах	Пленуму	Верхо�ного	Суду	України.

Врахо�уючи	�кладні�ть	та	�ажли�і�ть	для	�у�піль�т�а	окремих	катего
рій	�пра�	їх	розгляд	у	першій	ін�танції	має	бути	�ідне�ений	до	юри�дикції	
�уді�	 �ищого	 рі�ня.	 З	 огляду	 на	 це	 під	юри�дикцію	 апеляційних	 �уді�,	
крім	�пеціалізо�аних,	передано	розгляд	у	першій	ін�танції	пе�них	катего
рій	кримінальних	та	ци�ільних	�пра�.	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	Украї
ни	як	�уд	першої	ін�танції	розглядає	�пори	щодо	��тано�лення	Централь
ною	�иборчою	комі�ією	результаті�	�иборі�	або	��еукраїн�ького	референ
думу	та	�пори	щодо	�ка�у�ання	реє�трації	кандидата	на	по�т	Президента	
України.

Організація	адміні�трати�них	�уді�	�	Україні	�ідпо�ідає	д�ом	о�но�
ним	критеріям:	з	одного	боку,	ці	�уди	мають	бути	до�тупними	для	��ього	
на�елення,	а	з	другого	—	їх	організація	по�инна	мінімізу�ати	можли�о�ті	
незаконного	�пли�у	з	боку	органі�	держа�ної	�лади	на	�удді�.	Це	зумо�и
ло	о�обли�і�ть	�и�теми	мі�це�их	адміні�трати�них	�уді�.	На	найближчому	
до	громадян	рі�ні	—	району	чи	мі�та	—	розгляд	окремих	категорій	адміні
�трати�них	�пра�	(за	уча�тю	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	за	уча�тю	
органі�,	що	накладають	адміні�трати�ні	�тягнення)	покладено	на	районні,	
мі�ькі,	мі�ькрайонні	загальні	�уди.	Решту	адміні�трати�них	�пра�	�ідне�е
но	до	предметної	під�удно�ті	окружних	адміні�трати�них	�уді�,	за	�инят

1	Стефанюк	В.	С.	Судо�ий	адміні�трати�ний	проце�	:	монографія	/	В.	С.	Стефанюк.	—	
Х.	:	Кон�ум,	2003.	—	С.	48.
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ком	�ипадкі�,	коли	пози�ач	має	можли�і�ть	�ам	обирати	компетентний	
мі�це�ий	адміні�трати�ний	�уд.

Початок	форму�ання	�и�теми	�пеціалізо�аних	адміні�трати�них	�уді�	
бу�	покладений	Указом	Президента	України	«Про	Апеляційний	�уд	Украї
ни,	Ка�аційний	�уд	України	та	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України»	�ід	
1	жо�тня	2002	р.	№	889/2002.	Указом	�ід	7	ли�топада	2002	р.	Президент	
України	 �изначи�	кількі�ть	 �удді�	Вищого	 адміні�трати�ного	 �уду	Украї
ни	—	65	одиниць.	Судо�а	палата	�	адміні�трати�них	�пра�ах	Верхо�ного	
Суду	України	у	кілько�ті	7	�удді�	була	�т�орена	по�тано�ою	Президії	Вер
хо�ного	Суду	України	�ід	29	�ере�ня	2005	р.	№	20.

Законом	України	«Про	�удоу�трій	України»	�ід	7	лютого	2002	р.	перед
бачено,	що	мі�це�і	окружні	та	апеляційні	адміні�трати�ні	�уди	ут�орю
ють�я	�	округах	�ідпо�ідно	до	Указу	Президента	України	(�татті	21,	25).	
На	�иконання	цих	припи�і�	Президент	України	��оїм	Указом	�ід	16	ли�то
пада	2004	р.	�изначи�	для	цих	�уді�	округи.	Компетенція	мі�це�их	окруж
них	адміні�трати�них	�уді�	була	поширена	на	територію	�ідпо�ідної	об
ла�ті	 та	на	 території	мі�т	Киє�а	 та	Се�а�тополя.	�акож	було	�изначено	
7	 апеляційних	 адміні�трати�них	 �уді�:	 Дніпропетро��ький,	 Донецький,	
Киї��ький,	Ль�і��ький,	Оде�ький,	Се�а�тополь�ький,	Харкі��ький.	Цим	же	
Указом	�изначаєть�я	кількі�ть	 �удді�,	що	�ходять	до	 �кладу	кожного	 із	
окружних	чи	апеляційних	адміні�трати�них	�уді�.

У	 �кладі	 апеляційного	адміні�трати�ного	 �уду	можуть	 ут�орю�ати�я	
�удо�і	палати	з	розгляду	окремих	категорій	�пра�	за	��тано�леною	�пеціа
лізацією	�	межах	адміні�трати�ної	юри�дикції.	У	цих	�удах	для	�ирішення	
організаційних	питань	має	діяти	президія.

У	Вищому	адміні�трати�ному	�уді	України,	як	і	�	апеляційних	�удах,	
для	�ирішення	організаційних	питань	діє	Президія	у	�кладі	голо�и,	його	
за�тупникі�,	за�тупникі�	голі�	палат,	а	також	�удді�	цього	�уду,	кількі�
ний	�клад	яких	�изначаєть�я	Пленумом	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	
України.	Судді	обирають�я	до	�кладу	Президії	загальними	зборами	�удді�	
цього	�уду	шляхом	таємного	голо�у�ання.

Для	�ирішення	загальних	питань	діяльно�ті	адміні�трати�них	�уді�	у	
Вищому	адміні�трати�ному	�уді	України	діє	Пленум,	до	�кладу	якого	�хо
дять	��і	�удді	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	та	голо�и	апеляцій
них	адміні�трати�них	�уді�.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Охарактеризуйте	незалежні�ть	як	одну	із	о�но�них	ознак	�удо�ої	�лади.
2.	 Розкрийте	змі�т	�амо�тійно�ті	�удо�ої	�лади.
3.	Що	означає	�ідо�облені�ть	�удо�ої	�лади?
4.	 У	чому	проя�ляєть�я	�иключні�ть	�удо�ої	�лади?
5.	 �к	Ви	розумієте	по�ноту	�удо�ої	�лади?
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6.	Що	�тано�ить	предметну	ознаку	пра�о�уддя?
7.	 У	чому	полягає	о�обли�і�ть	�удо�ої	проце�уальної	форми	як	методу	діяль

но�ті	�уду?
8.	 Наз�іть	о�но�ні	�труктурні	елементи	�ітчизняної	�и�теми	адміні�трати�

них	�уді�.

Глава 2
ПОняття 

АдміністРАтивнОї юстиції

Однією	із	характерних	ри�	роз�итку	�уча�ної	держа�и	є	по�тійне	зро
�тання	�ажли�о�ті	діяльно�ті	публічної	адміні�трації.	У	XX	�т.	органи	пуб
лічної	�лади	додатко�о	до	��ого	традиційного	за�дання	—	гаранту�ання	
законно�ті	та	порядку	—	�зяли	на	�ебе	�иконання	ряду	но�их	функцій,	
що	�прямо�ані	на	забезпечення	добробуту	громадян,	роз�иток	матеріаль
них	та	�оціальних	умо�	їх	життя.	Важли�ою	ри�ою	такої	діяльно�ті	держа
�и	є	те,	що	�она	по�инна	мати	пра�о�у	форму	—	будьяка	дія	чи	рішення	
органу	�лади	має	базу�ати�ь	на	пра�і.	Згідно	з	О�но�ним	Законом	Україна	
також	�зяла	на	�ебе	обо�’язок	дотриму�ати�я	�имог,	які	пред’я�ляють�я	
до	держа�и,	що	�изнає	�ебе	«з�’язаною	пра�ом».	До	таких	�имог	традицій
но	�ідно�ять,	поперше,	запро�адження	у	держа�ному	механізмі	розподі
лу	�лади.	Законода�чий	орган,	будучи	�ищим	колегіальним	пред�та�ниць
ким	органом,	має	кон�титуційні	прерогати�и	у	�заємо�ідно�инах	із	інши
ми	органами	публічної	�лади.	Через	закон	як	акт	�ищої	юридичної	�или	
парламент	має	можли�і�ть	у�у�ати	із	упра�лін�ької	практики	адміні�тра
ти�ну	��а�олю,	урі�но�ажу�ати	у	�заємних	пра�ах	та	обо�’язках	громадя
нина,	з	одного	боку,	та	держа�у	—	із	іншого.	Друга	�имога	концепції	«пра
�о�ої	держа�и»	�ипли�ає	із	першої	та	полягає	у	підзаконному	характері	
діяльно�ті	органі�	публічної	адміні�трації.	Голо�ною	ж	ознакою	держа�и,	
що	«з�’язана	пра�ом»,	нази�ають	гаранто�ані�ть	�уб’єкти�них	пра�	грома
дян	�ід	порушень	з	боку	адміні�трати�них	органі�.	Зокрема	�уб’єкти�ні	
пра�а	забезпечують�я	�ідпо�ідальні�тю	уряду	і	міні�трі�	перед	парламен
том,	а	також	можли�і�тю	з	боку	громадян	�икори�то�у�ати	�удо�у	форму	
захи�ту	проти	будьяких	дій	адміні�трати�них	органі�1.	�аким	чином,	адмі
ні�трати�на	ю�тиція	як	одна	із	форм	�удо�ого	захи�ту	є	неодмінною	при
належні�тю	«пра�о�ої	держа�и».

Адміні�трати�на	ю�тиція	�тала	�кладати�я	�	більшо�ті	країн	у	другій	
поло�ині	XIX	�т.	Вона	форму�ала�я	�	різних	країнах	інди�ідуально,	з	ура
ху�анням	ная�них	�оціальних	умо�	і	традицій,	зазнаючи	�пли�у	у�талених	

1	Чечот	В.	Д.	Админи�трати�ная	ю�тиция.	�еоретиче�кие	проблемы	/	В.	Д.	Чечот.	—	
Л.	:	Изд�о	Ленингр.	унта,	1973.	—	С.	8—20.
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на	той	період	пануючих	теоретичних	погляді�.	У	результаті	цього	�и�теми	
адміні�трати�ної	ю�тиції,	що	�клали�я	�	деяких	країнах,	і�тотно	�ідрізня
ють�я	одна	�ід	одної.	Ці	розходження	�ерйозно	у�кладнюють	можли�і�ть	
�изначення	�амого	поняття	«адміні�трати�на	ю�тиція».

Сам	по	�обі	термін	«адміні�трати�на	ю�тиція»	�нутрішньо	�уперечли�ий,	
тому	що	поєднує	різні	за	��оєю	�утні�тю	поняття	«адміні�трація»	і	«ю�ти
ція».	Адміні�трація	у	розумінні	діяльно�ті	—	це	упра�ління,	допомога	(з	по
гляду	характеру	діяльно�ті),	а	�	організаційному	плані	—	це	�икона�чороз
порядницькі	органи	держа�ного	упра�ління	і	їх	по�адо�і	о�оби.	Ю�тиція	—	
це	 законні�ть,	 �пра�едли�і�ть,	 пра�о�уддя,	 що	 здій�нюєть�я	 �и�темою	
�удо�их	у�тано�.	Між	упра�лінням	і	пра�о�уддям	і�нують	розходження	як	
у	�амому	змі�ті	діяльно�ті,	так	і	�	зо�нішніх	формах	її	проя�у.

Си�темі	органі�	публічної	�лади	притаманна	централізація,	підпоряд
ко�ані�ть	нижче�тоящого	органу	�ище�тоящому.	Органи	цієї	�и�теми	на
ділені	широким	комплек�ом	по�но�ажень,	у	чи�лі	яких	�ирішення	питань	
про	пра�о	(юри�дикційна	діяльні�ть)	�тано�ить	не	о�но�ну	ча�тину.	Не	��і	
дії	адміні�трати�них	органі�	можуть	і	по�инні	�ідбу�ати�я	�	проце�уаль
ній	формі.

Пра�о�уддя,	у	��ою	чергу,	полягає	у	за�то�у�анні	пра�а	до	��тано�ле
них	у	�удо�ому	проце�і	юридичних	факті�.	Здій�нюючи	за�то�у�ання	пра
�а	органи	пра�о�уддя	забезпечують	захи�т	пра�а.	Це	голо�на	їх	задача.	
Діяльні�ть	органі�	пра�о�уддя	�	�илу	о�обли�ого	характеру	задач,	що	�то
ять	перед	ними,	�иділена	�	о�обли�у	галузь	держа�ної	діяльно�ті;	органи	
пра�о�уддя	формують�я	�	о�обли�ому	порядку	окремо	�ід	інших	держа�
них	 органі�	 і	 по�ідають	 �то�о�но	��іх	цих	 органі�	 о�обли�е	положення.	
При	розгляді	конкретних	�пра�	�удді	незалежні	і	підкоряють�я	тільки	зако
ну.	У�я	діяльні�ть	зі	здій�нення	пра�о�уддя	�ідбу�аєть�я	тільки	�	детально	
регламенто�аній	законом	проце�уальній	формі.

З	огляду	на	ці	о�обли�о�ті	пра�о�уддя	та	упра�ління	термін	«адміні�тра
ти�на	ю�тиція»	загалом	можна	тлумачити	як	розгляд	і	�ирішення	�порі�	з	
при�оду	упра�ління	(адміні�трація),	органами,	що	здій�нюють	пра�о�уддя	
(ю�тиція).

Виділяють	кілька	загальних	ри�,	що	характеризують	цей	ін�титут	у	ці
лому.

Поперше,	для	��іх	�и�тем	адміні�трати�ної	ю�тиції	характерне	�ідне
�ення	до	її	�ідання	�порі�,	що	�иникають	у	�фері	адміні�трати�ного	упра�
ління	між	громадянами	чи	юридичними	о�обами,	з	одного	боку,	і	адміні
�трати�ними	органами	з	іншого.	Коло	і	змі�т	цих	�порі�	інди�ідуальні	�	
кожній	окремій	національній	�и�темі	пра�а,	однак	загальним	для	��іх	�порі�	
є	їх	адміні�трати�нопра�о�ий	характер.	В	одних	�и�темах	у�тано�люєть
�я	принцип,	за	яким	��і	адміні�трати�нопра�о�і	�пори	можуть	розгляда
ти�я	�	органах	адміні�трати�ної	ю�тиції,	а	�	інших	до	компетенції	�ідпо
�ідних	органі�	�ідне�ені	лише	окремі	категорії	�порі�.	Одні	�и�теми	допу�
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кають	розгляд	тільки	�порі�	з	при�оду	інди�ідуальних	адміні�трати�них	
акті�,	інші	допу�кають	також	і	можли�і�ть	о�порю�ання	законно�ті	нор
мати�них	пра�о�их	акті�.	Однак,	як	би	не	розрізняли�я	між	�обою	�и�те
ми	у	окремих	країнах,	ная�ні�ть	�уперечки	про	адміні�трати�не	пра�о	ха
рактеризує	адміні�трати�ну	ю�тицію	як	�пірну	юри�дикцію	�	адміні�тра
ти�них	�пра�ах.

Подруге,	у	��іх	�и�темах	адміні�трати�ної	ю�тиції	як	юри�дикційний	
орган	�икори�то�уєть�я	орган,	�пеціально	�т�орений	і	при�то�о�аний	до	
�ирішення	пра�о�их	�порі�.	У	одних	�ипадках	цю	роль	�ідіграють	зо��ім	
незалежні	�ід	адміні�трації	загальні	�уди,	що,	крім	адміні�трати�них,	мо
жуть	�ирішу�ати	й	інші	�пори	(ци�ільні,	�імейні,	трудо�і	тощо).	В	інших	
�ипадках	юри�дикційні	функції	покладають�я	на	�пеціальні	адміні�трати�
ні	�уди,	які	організують�я	поза	�и�темою	адміні�трати�них	органі�.	Мож
ли�е	�икори�тання	як	юри�дикційних	органі�	�пеціальних	�ідомчих	«к�а
зі�уді�»,	що	�ирішують	�пори	тільки	�	межах	��ого	�ідом�т�а.	Ст�орюють�я	
також	пе�ні	комбінації	�удо�их	і	адміні�трати�них	органі�.

Потретє,	кожна	�и�тема	адміні�трати�ної	ю�тиції	припу�кає,	що	роз
гляд	і	�ирішення	адміні�трати�них	�порі�	�ідбу�аєть�я	з	дотриманням	�у
до�ої	проце�уальної	форми.	Залежно	�ід	�ідпо�ідної	�и�теми	можуть	за
�то�о�у�ати�я	ци�ільнопроце�уальна,	адміні�трати�нопроце�уальна	чи,	
нарешті,	так	з�ана	к�азі�удо�а	форма.

В.	Д.	Чечот	��ого	ча�у	да�	таке	�изначення	адміністративної юсти
ції	—	це	порядок	розгляду	і	�ирішення	�	�удо�ій	проце�уальній	формі	�по
рі�,	що	�иникають	у	�фері	адміні�трати�ного	упра�ління	між	громадянами	
чи	юридичними	о�обами,	з	однієї	�торони,	й	адміні�трати�ними	органа
ми	—	з	іншої,	здій�ню�ана	юри�дикційними	органами,	�пеціально	�т�оре
ними	для	�ирішення	пра�о�их	�порі�. Запропоно�ане	�изначення	залиша
єть�я	актуальним	і	�ьогодні	та	показує,	що	діючі	�	різних	країнах	�и�теми	
адміні�трати�ної	ю�тиції	не	доз�оляють	по�’язу�ати	цей	ін�титут	із	обо�’яз
ко�ою	ная�ні�тю	�и�теми	адміні�трати�них	�уді�.	У	той	�амий	ча�	роз
гляд	і	�ирішення	адміні�трати�них	�порі�	у	рамках	�амої	адміні�трації	не	
може	розглядати�я	як	одна	з	форм	адміні�трати�ної	ю�тиції.	З	цього	по
гляду	ні	прокурор�ький	нагляд,	ні	�ідомчий	чи	поза�ідомчий	контроль	од
ного	 органу	адміні�трації	 за	 діяльні�тю	 іншого	 (адміні�трати�ний	конт
роль)	не	можна	�ідне�ти	до	«ін�трументі�»	адміні�трати�ної	ю�тиції.	Про	
адміні�трати�ну	ю�тицію	можна	го�орити	лише	�	тому	�ипадку,	коли	�и
рішення	адміні�трати�них	�порі�	здій�нюєть�я	�пеціальним	юри�дикцій
ним	органом,	що	у	тому	чи	іншому	�тупені	�ідділений	�ід	так	з�аної	акти�
ної	адміні�трації	і	діє	�	рамках	о�обли�ої	процедури,	яка	передбачає	у�і	чи	
окремі	гарантії	�удо�ої	проце�уальної	форми.

На�едені	ознаки	адміні�трати�ної	ю�тиції	та	її	�изначення	доз�оляють	
�иділити	три	а�пекти	�утно�ті	даного	пра�о�ого	я�ища:	матеріальний, ор
ганізаційний	та	формальний.
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Матеріальний	а�пект	обумо�люєть�я	природою	пра�о�ого	�пору,	у	�и
рішенні	якого	 і�нує	потреба.	Адміні�трати�нопра�о�ий	характер	 �пору	
доз�оляє	розкрити	такі	елементи	ін�титуту	адміні�трати�ної	ю�тиції,	як	її	
предмет;	задачі;	�уб’єктний	�клад	пра�о�ідно�ин,	із	яких	може	�иникати	
�пір;	межі	по�но�ажень	органу	адміні�трати�ної	ю�тиції.

Предметом	діяльно�ті	органу	адміні�трати�ної	ю�тиції	є	�ідно�ини	дер
жа�ного	 упра�ління	 у	широкому	 розумінні	 (публічного	 упра�ління).	 Під	
ним	�лід	розуміти	різно�ид	�оціального	упра�ління	як	ціле�прямо�аний	та	
організуючий	�пли�	органі�	держа�и	та	 інших	упо�но�ажених	законом	
�уб’єкті�	на	у�і	�торони	держа�ного	та	�у�пільного	життя	згідно	з	цілями	
держа�ної	політики.	До	кола	�уб’єкті�	публічного	упра�ління	�ключають�я	
не	тільки	органи	�икона�чої	�лади	та	їх	по�адо�і	о�оби,	а	також	і	по�адо�і	
о�оби	законода�чої	�лади,	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	і	на�іть	по�адо�і	о�о
би	�удо�ої	�лади	при	�иконанні	ними	адміні�трати�них	та	інших	позапро
це�уальних	функцій.	Наз�ані	�уб’єкти	є	но�іями	публічного	інтере�у,	під
�та�ою	якого	є	�у�пільне	благо.

Реалізуючи	на	практиці	публічний	інтере�	�уб’єкт	упра�ління	формує	
держа�ну	�олю,	�олю	іншого	публічнопра�о�ого	ут�орення	(�уб’єкта	фе
дерації,	а�тономного	ут�орення	у	�кладі	унітарної	держа�и,	територіальної	
громади	тощо)	у	формі	пра�о�ого	рішення	та	адре�ує	його	іншим	�уб’єк
там	публічного	упра�ління	або	фізичним	(юридичним)	о�обам.	Керуючий	
�уб’єкт	 та	 керо�аний	 об’єкт	 ��тупають	 у	 публічнопра�о�е	 �ідношення,	
причому	перший	моделює	по�едінку	керо�аного,	а	о�танній	зобо�’язаний	
�ліду�ати	адре�о�аним	йому	припи�ам.

Суб’єкт	публічного	упра�ління,	що	здій�нює	керуючий	�пли�,	є	обо�’яз
ко�им	уча�ником	публічнопра�о�их	�ідно�ин	і	по�ідає	о�обли�е	пра�о�е	
положення.	Він	наділяєть�я	�ладними	по�но�аженнями,	що	зумо�лює	не
рі�ні�ть	�торін	у	пра�о�ідношенні	й	можли�і�ть	приму�о�ого	здій�нення	
�имог	керуючого	�уб’єкта.	Разом	із	тим,	но�ій	�ладних	по�но�ажень	позба�
лений	пра�а	діяти	на	під�та�і	��оєї	�ільної	�олі	та	�ла�них	інтере�і�.	У	пуб
лічнопра�о�ому	�ідношенні	ключо�е	значення	має	обо�’язок	�уб’єкта	упра�
ління	�икону�ати	��ої	�ладні	по�но�аження	�иключно	для	до�ягнення	ці
лей	�у�пільного	та	держа�ного	характеру,	що	передбачені	законами.	�аким	
чином,	дія	адміні�трати�ної	ю�тиції	поширюєть�я	на	�феру	публічнопра
�о�их	�ідно�ин,	які	�ідмінні	за	��оєю	матеріальнопра�о�ою	природою	�ід	
при�атнопра�о�их	�ідно�ин.

Задачі	адміні�трати�ної	ю�тиції	по�ні�тю	збігають�я	із	загальними	за
дачами	пра�о�уддя	як	одного	із	�иді�	держа�ної	�лади	—	це	розгляд	та	
�ирішення	пра�о�ого	�пору,	захи�т	порушених	�уб’єкти�них	пра�	о�оби,	
ут�ердження	законно�ті	у	держа�і1.	Безпо�ередньою	задачею	адміні�тра

1	Детальніше	про	захи�т	пра�	о�оби	у	�фері	адміні�трати�ного	упра�ління	ди�.:	
�ишкин	В.	И.	Кон�титуционное	пра�о	на	обжало�ание	�	�уд	дей�т�ий	должно�тных	
лиц	/	В.	И.	�ишкин.	—	К.	:	Политиздат	Украины,	1990.
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ти�ної	ю�тиції	як	однієї	з	гілок	пра�о�уддя	є	�ирішення	публічнопра�о
�их	�порі�.

Специфіку	публічнопра�о�ого	(адміні�трати�ного)	�пору	�ідображає	
не	 тільки	 його	матеріальнопра�о�а	 природа,	 а	 й	 о�обли�ий	 �уб’єктний	
�клад.	Обо�’язко�им	уча�ником	такого	�пору	є	�уб’єкт	публічного	упра�лін
ня.	Другою	�тороною	у	�порі	може	�и�тупати	фізична	(юридична)	о�оба	
або	інший	�уб’єкт	публічного	упра�ління.	За	юридичним	характером	�заємо
дії	між	уча�никами	упра�лін�ькі	�пори	можуть	бути	поділені	на	д�а	�иди:	
�пори,	що	�иникають	на	о�но�і	�ертикальних	публічнопра�о�их	�ідно
�ин,	та	�пори,	що	�иникають	із	горизонтальних	публічнопра�о�их	�ідно
�ин.	Для	�ертикальних	публічнопра�о�их	�ідно�ин	характерна	ная�ні�ть	
однієї	з	таких	ознак	—	або	�пі�підпорядко�ані�ть	�торін	у	пра�о�ідношен
ні,	 наприклад	між	 �ище�тоящим	 та	 нижче�тоящим	 органом	 �лади,	 або	
юридична	залежні�ть	одного	уча�ника	�ідно�ин	�ід	іншого,	наприклад	гро
мадянина	�ід	органу	�лади.

Горизонтальні	публічнопра�о�і	�ідно�ини	�кладають�я	між	�торона
ми,	які	не	по�’язані	організаційною	�пі�підпорядко�ані�тю	чи	юридичною	
залежні�тю.	Суб’єкти	таких	�ідно�ин,	хоча	і	мають	�ладні	по�но�аження,	
фактично	рі�нопра�ні	та	незалежні	один	�ід	одного.

При�атна	о�оба	не	може	не�ти	�ідпо�ідальні�ть	за	акт,	прийнятий	пуб
лічною	адміні�трацією,	а	тому	не	може	бути	належною	�тороною	�	упра�
лін�ькому	�порі.	�ому	�пори	між	громадянами	чи	організаціями,	що	не	є	
�уб’єктами	публічного	упра�ління,	не	можуть	бути	�ідне�ені	до	публічно
пра�о�их	�порі�.	Виняток	�тано�лять	�ипадки,	коли	при�атній	організації	
передано	(делего�ано)	окремі	�ладні	по�но�аження	для	�прияння	громадя
нам	у	реалізації	��оїх	пра�.

Специфіка	публічнопра�о�ого	�пору	також	зумо�лена	під�та�ою	його	
�иникнення.	Нею	є	порушення	�уб’єктом	публічного	упра�ління	пра�,	��о
бод	та	інтере�і�	о�оби.	�аке	порушення	може	�тати	результатом	дій,	безді
яльно�ті	�уб’єкта	публічного	упра�ління	або	на�лідком	прийняття	ним	нор
мати�ного	чи	інди�ідуального	пра�о�ого	акта.

Виникає	питання	про	межі	по�но�ажень	органі�	адміні�трати�ної	ю�ти
ції,	тобто	про	те,	які	з	матеріальнопра�о�ої	точки	зору	дії	(бездіяльні�ть),	
пра�о�і	акти	органі�	�лади	можуть	�и�тупити	під�та�ою	публічнопра�о
�ого	�пору.	Ці	межі	залежать	�ід	д�ох	чинникі�:	пра�о�их	під�та�	упра�
лін�ького	�пору;	принципу,	що	�изначає	коло	упра�лін�ьких	�порі�,	під�і
домчих	органу	адміні�трати�ної	ю�тиції.

Перший	чинник	зумо�лений	різним	�тупенем	пра�о�ої	з�’язано�ті	пуб
лічної	адміні�трації.	�кщо	закон	�	імперати�ній	формі	�изначає	по�но�а
ження	органу	публічного	упра�ління	щодо	реалізації	�у�пільного	інтере�у,	
то	діяльні�ть	даного	органу	цілком	залежить	�ід	припи�і�	законода�ця.	Ви
значені	законом	публічні	пра�а	громадян	та	організацій	забезпечують	їм	
захи�т	�ід	�торгнення	у	їх	життя	і	діяльні�ть	органі�	публічного	упра�ління.
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Разом	із	тим,	органи	публічного	упра�ління	кори�тують�я	пра�ом	на	
адміні�трати�ний	роз�уд	як	при	�изначенні	конкретних	задач	публічної	
діяльно�ті,	так	і	при	�иборі	доцільних	за�обі�	для	до�ягнення	по�та�леної	
мети.	Це	по�’язано	із	потребою	органі�	�лади	у	ди�креційних	по�но�ажен
нях	для	можли�о�ті	діяти	за	��оїм	�ибором.	Дані	дії	не	по�инні	�тати	��а
�олею,	що	є	грубим	по�яганням	на	норми	пра�а.

Об�яг	по�но�ажень,	що	наданий	органу	для	діяльно�ті	на	о�но�і	роз�у
ду,	може	бути	різним.	У	одному	�ипадку	закон	�изначає	межі	діяльно�ті	
органі�	публічної	�лади,	надаючи	їм	у	цих	рамках	пе�ну	��ободу.	Інший	
�ипадок	�кладаєть�я,	коли	закон	у	�илу	��ого	загального	характеру	не	пе
редбачи�	пе�ної	 �итуації	 у	 �фері	 упра�ління.	�кщо	у	першому	�ипадку	
адміні�трація	��оїм	актом	пере�ищить	указані	по�но�аження,	то	такий	акт	
буде	�изнаний	протипра�ним,	 о�кільки	приз�одить	до	порушення	пра�	
о�оби.	У	другому	�ипадку	орган	публічного	упра�ління	��тупає	із	о�обою	
у	фактичне	�ідношення,	не	�регульо�ане	законом.	При	цьому	законода
�ець	не	передбачає	конкретного	обо�’язку	адміні�трації	�чиняти	пе�ним	
чином,	а	тому	�	о�оби	не	�иникає	пра�о	�имагати	�ід	органу	�лади	�чи
нення	пе�них	дій.

Другий	чинник,	що	�изначає	межі	по�но�ажень	органі�	адміні�трати�
ної	ю�тиції,	є	�ідображенням	�по�обу	окре�лення	кола	пра�о�их	�порі�,	
що	під�ідомчі	цим	органам.	�еорія	та	практика	�удо�ого	контролю	за	пуб
лічною	адміні�трацією	�иділяє	д�а	о�но�них	�по�оби:	1)	перелічення	�по
рі�	або	2)	загальна	компетенції.	Перший	�по�іб	передбачає	закріплення	у	
законі	переліку	�порі�,	що	належать	до	компетенції	органу	адміні�трати�
ної	ю�тиції.	Другий	�по�іб,	що	передбачений	у	�т.	124	Кон�титуції	Украї
ни	та	�т.	17	Кодек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України,	передбачає	
�ідне�ення	до	компетенції	органу	ю�тиції	у�іх	публічнопра�о�их	�порі�,	
крім	окремих	їх	категорій.

З	огляду	на	�икладене	та	керуючи�ь	загальнотеоретичними	підходами	
до	�изначення	пра�о�ого	�пору	можли�о	�формулю�ати	поняття	публіч
нопра�о�ого	�пору.	До	ознак	пра�о�ого	�пору	традиційно	�ідно�ять:	на
я�ні�ть	матеріальнопра�о�их	�ідно�ин	між	уча�никами	�пору;	характер	
�заємного	�тано�ища	�торін	�пору;	ная�ні�ть	�уб’єкти�ного	інтере�у	уча�
никі�;	практична	значимі�ть	�ирішення	�пору1.

Перша ознака спору	передбачає	припущення	його	уча�никі�	про	і�ну
�ання	матеріальних	пра�о�ідно�ин	між	ними.	Публічнопра�о�ий	�пір	може	
�иникати	із	кон�титуційних,	адміні�трати�них,	фінан�о�их	та	інших	пра
�о�ідно�ин,	змі�т	яких	�тано�ить,	з	одного	боку,	обо�’язок	органу	публіч
ної	адміні�трації	�чинити	пе�ний	акт	на	кори�ть	о�оби,	а	з	іншого	боку	—	
пра�о	о�оби	�имагати	�иконання	цього	обо�’язку	�ід	органу	публічної	адмі
ні�трації	 як	 �ід	 но�ія	 �ладних	по�но�ажень.	Фактична	ная�ні�ть	 таких	

1	Бринце�	О.	В.	Пра�о�а	�утні�ть	економічних	�порі�	та	�по�оби	їх	�ирішення	:	мо
нографія	/	О.	В.	Бринце�.	—	Х.	:	Пра�о,	2005.	—	С.	36.
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пра�о�ідно�ин	не	має	значення	для	кон�татації	ная�но�ті	�пору.	Крім	того,	
о�оба	має	бути	переконана	у	тому,	що	пра�о�ідно�ини	перебу�ають	у	�та
ні	порушення	норми.

Подруге,	 пра�о�ий	 �пір	 характеризуєть�я	 рі�ні�тю	 уча�никі�	 �пору	
перед	законом,	а	не	один	перед	одним.	�ому	�пір	і�нує	без�ідно�но	до	рі�
но�ті	чи	нері�но�ті	його	уча�никі�	у	матеріальних	пра�ах.

Третьою ознакою спору	є	мета	його	уча�никі�	—	до�едення	пра�омір
но�ті	��оїх	інтере�і�,	їх	захи�т	у�упереч	інтере�ам	протилежної	�торони.	
О�обапози�ач	очікує	на	захи�т	��оїх	�уб’єкти�них	інтере�і�,	а	�ідпо�ідач	—	
орган	публічної	адміні�трації	—	на	захи�т	публічних	інтере�і�.

І,	нарешті,	четверта ознака	полягає	у	тому,	що	�	результаті	�ирішен
ня	пра�о�ого	�пору	обид�а	уча�ники	мають	можли�і�ть	до�ягнути	�изна
чено�ті	у	змі�ті	пра�о�ідно�ин.

Отже,	для	цілей	з’я�у�ання	�уті	адміні�трати�ної	ю�тиції	під	публічно
пра�о�им	�пором	можна	розуміти	пра�о�ий	конфлікт	у	 �фері	публічної	
адміні�трації,	що	ініційо�аний	о�обою	з	метою	захи�ту	�уб’єкти�них	пра�	
(��обод,	інтере�і�),	які	�она	��ажає	порушеними.

У	��ою	чергу,	організаційний	та	формальний	а�пекти	адміні�трати�
ної	ю�тиції	 між	 �обою	 ті�но	 по�’язані.	 Перший	 передбачає	 і�ну�ання	 у	
�кладі	держа�ного	апарату	органі�,	що	�т�орені	для	розгляду	та	�ирішен
ня	публічнопра�о�их	�порі�;	другий	передбачає	ная�ні�ть	�пеціального	
проце�уального	порядку	розгляду	упра�лін�ьких	�порі�.

Пра�о�е	закріплення	організаційний	та	ча�тко�о	матеріальний	а�пек
ти	отримують	у	законах	про	�удоу�трій	або	законах	про	органи	публічної	
адміні�трації,	що	по�ідають	у	�и�темі	публічної	адміні�трації	а�тономне	
�тано�ище	та	�пеціалізують�я	на	�ирішенні	публічнопра�о�их	�порі�,	—	
«к�азі�удо�і	органи».	Формальний	а�пект	(�удо�і	процедури)	та	о�но�на	ча�
тина	матеріального	а�пекту	(перелік	�пра�,	�ідне�ених	до	компетенції	орга
ну	ю�тиції)	знаходять	�ідображення	у	�ідпо�ідних	проце�уальних	законах,	
зокрема	законах	(кодек�ах)	про	адміні�трати�не	�удочин�т�о	або	у	зако
нах	та	підзаконних	нормати�них	актах	про	процедури	діяльно�ті	«к�азі�у
до�их	органі�».	Аналізуючи	моделі	адміні�трати�ної	ю�тиції	про�ідних	країн	
��іту,	М.	М.	�ищенко	дійшо�	ціка�ого	�и�но�ку	щодо	�пі��ідношення	її	
формального	та	проце�уального	а�пекті�:	ма�штабне	оно�лення	�ідпо�ід
ного	проце�уального	законода��т�а,	як	пра�ило,	�упро�оджуєть�я	і�тотни
ми	кроками	у	напрямі	�ідо�облення	органі�	адміні�трати�ної	ю�тиції	у	�а
мо�тійну	гілку	�удо�ої	�лади1.

Питання	про	мі�це	адміні�трати�ної	ю�тиції	як	комплек�ного	пра�о�о
го	ін�титуту	у	�ітчизняній	�и�темі	пра�а	за�жди	було	у	фоку�і	у�аги	укра
їн�ьких	науко�ці�.	Із	прийняттям	Кодек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	
України	(далі	—	КАС	України)	це	питання,	крім	�уто	теоретичного	значен

1	Бандурка	О.	М.,	�ищенко	М.	М.	Адміні�трати�ний	проце�	:	підруч.	для	�ищих	на�ч.	
закл.	/	О.	М.	Бандурка,	М.	М.	�ищенко.	—	К.	:	Літера	Л�Д,	2001.	—	С.	331.
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ня,	набуло	також	і	практичної	�аги.	Одна	ча�тина	юри�ті�теоретикі�	�хи
ляєть�я	до	думки,	що	проце�уального	елементу	адміні�трати�ної	ю�тиції	
(у	розумінні	діяльно�ті	адміні�трати�них	�уді�)	для	форму�ання	но�ої	�а
мо�тійної	галузі	пра�а	—адміні�трати�но�удо�ого	пра�а	—	цілком	до�тат
ньо1.	Інші	ж	науко�ці	переконані,	що	процедури	адміні�трати�ного	�удо
чин�т�а	окрему	галузь	пра�а	здатні	�форму�ати	лише	у	поєднанні	з	іншим	
пра�о�им	ін�титутом	—	так	з�аною	адміні�трати�ною	процедурою	(поряд
ком	розгляду	та	�ирішення	інди�ідуальних	адміні�трати�них	�пра�	орга
нами	публічної	адміні�трації)2.

Для	�ирішення	даного	питання	необхідно	проаналізу�ати	 �пі��ідно
шення	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	із	процедурами	діяльно�ті	публічної	
адміні�трації.	На	нашу	думку,	між	цими	д�ома	пра�о�ими	ут�ореннями	
і�нує	безпо�ередній	і	до�татньо	ті�ний	�заємоз�’язок.	Він	зумо�лений	тим,	
що	�они	мають	�пільну	мету	—	забезпечення	фізичним	та	юридичним	о�о
бам	можли�о�ті	безперешкодно	реалізу�ати	��ої	пра�а,	��ободи,	інтере�и	
та	обо�’язки	у	�фері	функціону�ання	публічної	адміні�трації.	�аким	чином,	
предмет	діяльно�ті	адміні�трати�них	�уді�	та	предмет	діяльно�ті	органі�	
публічної	 адміні�трації	 збігаєть�я;	 ним	 є	 �ідно�ини	 у	 �фері	 держа�ного	
упра�ління.

Спільні�ть	мети	та	предмета	діяльно�ті	зумо�лює	ча�тко�ий	збіг	окремих	
елементі�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	з	одного	боку,	та	адміні�трати�
ної	процедури	—	з	іншого.

Перш	за	��е,	йдеть�я	про	�хожі�ть	деяких	принципі�	цих	д�ох	пра�о
�их	ін�титуті�.	У	адміні�трати�ній	процедурі	фактично	і�нує	презумпція	
пра�омірно�ті	дій	та	�имог	о�оби,	а	�	адміні�трати�ному	проце�і	—	«пре
зумпція	�ини»	органу	�лади�ідпо�ідача.	В	адміні�трати�ній	процедурі	—	
покладення	обо�’язку	зі	збирання	доказі�	на	орган	публічної	адміні�трації,	
а	�	адміні�трати�ному	проце�і,	�ідпо�ідно,	—	покладення	такого	обо�’яз
ку	на	�уд.

Подруге,	предмет	доказу�ання	�	адміні�трати�ній	процедурі	ча�тко�о	
збігатиметь�я	із	предметом	доказу�ання	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і.	
Цей	предмет	 �тано�лять	фактичні	 об�та�ини,	що	 �то�ують�я	реалізації	
о�обою	��оїх	пра�,	��обод,	інтере�і�	чи	обо�’язкі�.	Орган	публічної	адміні

1	А�ер’яно�	В.	Б.	Проце�уальний	а�пект	адміні�трати�ного	пра�а:	о�обли�о�ті	тлу
мачення	/	В.	Б.	А�ер’яно�	//	Держа�не	упра�ління:	проблеми	адміні�трати�нопра�о
�ої	теорії	та	практики	/	за	заг.	ред.	В.	Б.	А�ер’яно�а.	—	К.	:	Факт,	2003.	—	С.	42;	Ком
зюк	А.	�.,	Бе�зенко	В.	М.,	Мельник	Р.	С.	Адміні�трати�ний	проце�	України	:	на�ч.	по�іб.	/	
А.	�.	Комзюк,	В.	М.	Бе�зенко,	Р.	С.	Мельник.	—	К.	:	Прецедент,	2007.	—	С.	91;	Адміні
�трати�не	проце�уальне	(�удо�е)	пра�о	України	:	підруч.	/	за	заг.	ред.	С.	В.	Кі�ало�а.	—	
О.	:	Юрид.	літ.,	2007.	—	С.	10.

2	Кузьменко	О.	В.,	Гуржій	�.	О.	Адміні�трати�нопроце�уальне	пра�о	України	:	під
руч.	/	О.	В.	Кузьменко,	�.	О.	Гуржій;	за	заг.	ред.	О.	В.	Кузьменко.	—	К.	:	Атіка,	2007.	—	
С.	15—18,	54—57;	Дем�ький	Е.	Ф.	Адміні�трати�нопроце�уальне	пра�о	України	:	на�ч.	
по�іб.	/	Е.	Ф.	Дем�ький.	—	К.	:	Юрінком	Інтер,	2008.	—	С.	10—22.
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�трації	першим	до�ліджує	такі	фактичні	об�та�ини	та	дає	з	цього	при�о
ду	��ій	�и�но�ок.	У	��ою	чергу,	�уд	має	проконтролю�ати,	чи	�ідпо�ідає	
цей	�и�но�ок	дій�но�ті.

Загально�ідомо,	що	адміні�трати�не	�удочин�т�о	та	адміні�трати�на	
процедура	допо�нюють	одне	одного	у	питанні	забезпечення	контролю	за	
адміні�трати�ним	актом.	�ак,	адміні�трати�ний	�уд	має	пріоритет	у	�ирі
шенні	питання	про	правомірність акта;	адже	�удо�е	рішення	з	цього	пи
тання	є	о�таточним.	У	��ою	чергу,	публічна	адміні�трація,	що	переглядає	
адміні�трати�ний	акт,	має	�иключне	пра�о	оціню�ати	його	доцільність.	
Можна	на�е�ти	ще	один	приклад	такого	�заємного	допо�нення.	Пере�ага	
адміні�трати�ного	проце�у	�	тому,	що	�уд	при	�ирішенні	публічнопра�о
�ого	�пору	є	неупередженим.	Разом	із	тим,	адміні�трати�на	процедура	є	
операти�нішою	та	надає	публічній	адміні�трації	більший	об�яг	по�но�а
жень	для	поно�лення	пра�	о�оби;	перш	за	��е,	по�но�аження	щодо	�ка�у
�ання	 о�карженого	 адміні�трати�ного	 акта	 та	 прийняття	 замі�ть	 нього	
но�ого	акта.

Адміні�трати�ний	порядок	 о�карження	 акта,	 будучи	 альтернати�ою	
щодо	�удо�ого	порядку	перегляду	цих	акті�,	здатний	і�тотно	роз�антажи
ти	адміні�трати�ні	�уди.	Значну	ча�тину	публічнопра�о�их	�порі�	може	
�ирішити	�ама	ж	публічна	адміні�трація	ще	до	того,	як	�они	будуть	пере
дані	�ідпо�ідними	при�атними	о�обами	до	адміні�трати�ного	�уду.	Пра�
да,	�	Україні	цей	потенціал	адміні�трати�ної	процедури	не	�икори�то�у
єть�я.	Кон�титуційна	норма	про	пра�о	о�оби	на	�удо�е	о�карження	проти
пра�ної	�ладної	діяльно�ті	�итлумачена	Кон�титуційним	Судом	у	�по�іб,	
що	доз�оляє	з�ернення	до	�уду	без обов’язкового	попереднього	�ирішення	
�пору	�	адміні�трати�ному	порядку.

Разом	із	тим,	між	адміні�трати�ним	�удочин�т�ом	та	адміні�трати�
ними	процедурами	є	і�тотні	�ідмінно�ті.

Поперше,	�уд	не	призначений	для	�амоініціати�ного	(ex	officio)	здій�
нення	контролю	за	публічною	адміні�трацією.	Судо�ий	проце�	здій�нюєть
�я	лише	у	разі	надходження	позо�у	�ід	о�оби,	яка	��ажає,	що	діями	пуб
лічної	адміні�трації	порушено	її	пра�а.	У	��ою	чергу,	один	із	�иді�	адміні
�трати�ної	 процедури	 передбачає,	що	 при�одом	 для	 розгляду	 �пра�и	 є	
ініціати�а	�амої	ж	публічної	адміні�трації,	яка	про�адитиме	такий	розгляд.

Подруге,	адміні�трати�ні	процедури	�ідрізняють�я	�ід	�удо�их	про
цедур	за	��оїм	змі�том.	У	ході	адміні�трати�них	процедур	пере�ажна	біль
ші�ть	операцій	із	�ия�лення,	фік�ації	та	�	деяких	�ипадках	оцінки	фактич
них	даних	здій�нюєть�я	�аме	на	�тадії	адміні�трати�ного	роз�ліду�ання.	
Можли�о,	через	це	�	адміні�трати�них	процедурах	до�ить	ча�то	зу�тріча
єть�я	припи�	про	пра�о	 заціка�лених	 о�іб	 брати	 уча�ть	 у	розслідуванні 
�пра�и,	що	здій�нюєть�я	апаратом	органу,	і	набагато	рідше	—	припи�	про	
пра�о	цих	о�іб	брати	уча�ть	у	розгляді	�пра�и,	що	здій�нюєть�я	�ла�не	�а
мим	органом.	Для	�удо�ого	проце�у,	де	діє	принцип	безпо�ередно�ті	до�лі



25

Глава 2. Поняття адміністративної юстиції

дження	об�та�ин	�пра�и,	такий	підхід	неприпу�тимий.	Зокрема	є	непри
пу�тимою	�итуація,	коли	до	�удо�ого	розгляду	�пра�у	 готу�атиме	яка�ь	
інша	по�адо�а	о�оба,	аніж	�уддя.	У	�удо�ому	проце�і	�ід�утня	�тадія	роз
�ліду�ання,	що	передує	за�лухо�у�анню	�пра�	на	за�іданні.	Одержа�ши	
зая�у	і	�изна�ши,	що	поданих	матеріалі�	до�татньо	для	початку	розгляду	
�пра�и,	�уд	при�тупає	до	�удо�ого	�лід�т�а	за	цими	матеріалами	безпо�е
редньо	на	��оїх	за�іданнях.

Потретє,	однією	з	о�но�них	за�ад	пра�о�уддя	є	у�ні�ть	�удо�ого	про
це�у;	за	загальним	пра�илом,	�уд	розглядає	�пра�и	у	�ідкритому	�удо�ому	
за�іданні.	Ная�ні�ть	у	заціка�леної	о�оби	фундаментального	пра�а	о�оби�
того	�пілку�ання	із	�удом	при	безпо�ередньому	до�лідженні	ним	об�та�ин	
�пра�и	є	однією	з	умо�,	за	якої	�удо�а	процедура	може	бути	�изнана	належ
ною.	У	��ою	чергу,	�	адміні�трати�них	процедурах	непоодинокими	є	�и
падки	розгляду	�пра�и	у	формі	ли�ту�ання	��іх	уча�никі�	�пра�и	(пи�ьмо�а	
форма	розгляду),	у�унення	�торін	�ід	�пільної	з	органом	публічної	адміні
�трації	безпо�ередньої	оцінки	фактичних	об�та�ин	як	на	�тадії	роз�ліду
�ання,	так	і	при	�ирішенні	�пра�и.	У	�удо�ому	проце�і	пи�ьмо�е	про�а
дження	є	лише	�инятком	із	загального	пра�ила.

Почет�ерте,	органи	та	по�адо�і	о�оби,	що	про�адять	адміні�трати�ні	
процедури,	є	�кладо�ою	ча�тиною	публічної	адміні�трації.	За	таких	умо�	
на�іть	за	ная�но�ті	положення	про	формальну	�амо�тійні�ть	пе�ного	адмі
ні�трати�ного	органу	при	�ирішенні	�пра�и	�ін	��е	одно	не	за�трахо�аний	
�ід	неформальних	�пли�і�	із	боку	�ище�тоящих	адміні�трати�них	органі�.	
Більше	того,	більші�ть	«к�азі�удо�их	органі�»	позба�лені	на�іть	формаль
ної	�амо�тійно�ті:	їх	рішення,	як	пра�ило,	потребують	зат�ердження	з	бо
ку	�ідпо�ідного	органу	публічної	адміні�трації.	Саме	через	на�едену	об�та
�ину	 адміні�трати�ні	 процедури	 діяльно�ті	 адміні�трати�них	 органі�,	 у	
тому	чи�лі	й	«к�азі�удо�их	органі�»,	не	�лід	об’єдну�ати	із	процедурами	ді
яльно�ті	адміні�трати�ного	�уду.

Ми	погоджуємо�я	із	низкою	інших	аргументі�,	�и�ло�лених,	зокрема,	
А.	�.	Комзюком,	В.	М.	Бе�зенком	та	Р.	С.	Мельником	щодо	неприпу�тимо
�ті	об’єднання	норм	про	адміні�трати�ну	процедуру	разом	із	нормами	про	
адміні�трати�не	�удочин�т�о	�	єдину	галузь	пра�а1.

У	 науко�их	 джерелах	 зу�трічаємо	 т�ердження,	що	 адміні�трати�на	
процедура,	як	і	��я	діяльні�ть	із	надання	адміні�трати�них	по�луг,	за	��о
їм	характером	не	є	упра�лін�ькою.	�ак,	Е.	Ф.	Дем�ький	�казує,	що	�она	
�прямо�ана	на	забезпечення	реалізації	та	захи�ту	пра�	й	інтере�і�	при�ат
них	о�іб	у	ході	�ирішення	інди�ідуальних	�пра�,	і	це,	на	його	думку,	є	до
�татнім	аргументом	для	поєднання	адміні�трати�ної	процедури	з	адміні

1	Комзюк	А.	�.,	Бе�зенко	В.	М.,	Мельник	Р.	С.	Адміні�трати�ний	проце�	України	:	
на�ч.	по�іб.	/	А.	�.	Комзюк,	В.	М.	Бе�зенко,	Р.	С.	Мельник.	—	К.	:	Прецедент,	2007.	—	С.	91;	
Адміні�трати�не	проце�уальне	(�удо�е)	пра�о	України	:	підруч.	/	заг.	ред.	С.	В.	Кі�ало
�а.	—	О.	:	Юрид.	літ.,	2007.	—	С.	53—55.



26

Розділ I. Адміністративна юстиція в системі судової влади в Україні

�трати�ним	�удочин�т�ом1.	Подібні	т�ердження	є	на�лідком	зародження	
і	роз�итку	у	надрах	адміні�трати�ного	пра�а,	поряд	із	традиційною	під�а
линою	цієї	галузі	—	потребою	забезпечення	публічного	інтере�у,	—	ще	од
нієї	—	потреби	забезпечення	реалізації	пра�	і	��обод	при�атних	о�іб.	Про
те,	на	нашу	думку,	друга	із	наз�аних	під�алин	не	може,	принаймні	�	умо
�ах	�уча�ного	�у�піль�т�а,	�кла�ти	�ерйозну	конкуренцію	першій;	ін�титут	
заході�	держа�ного	регулю�ання	(згодом	модернізо�аний	�	ін�титут	адмі
ні�трати�них	по�луг)	�ла�не	і	�иник	для	забезпечення	�аме	публічного	ін
тере�у,	а	не	для	забезпечення	пра�	при�атних	о�іб.	�кщо	ж	«людиноцент
ри�тьке»	начало	помилко�о	по�та�ити	із	публічним	началом	на	один	щабель,	
то	це	дій�но	може	приз�е�ти	до	розколу	��ередині	предмета	адміні�трати�
ного	пра�а	та	�и�едення	із	його	�кладу	ін�титуті�,	де	ная�ні�ть	при�атного	
інтере�у	є	о�обли�о	інтен�и�ною.	Виходячи	із	цього	ми	заперечуємо	можли
�і�ть	�иключення	адміні�трати�них	по�луг	(а	разом	із	ними	й	адміні�тра
ти�них	процедур)	зі	�кладу	предмета	адміні�трати�ного	пра�а,	а	тим	біль
ше,	їх	�ключення	до	предмета	адміні�трати�но�удо�ого	пра�а.

Характеризуючи	адміні�трати�ну	ю�тицію	необхідно	 з�ернути	у�агу	
на	�уміжну	з	нею	форму	�ирішення	адміні�трати�них	�порі�	—	адміні�тра
ти�ну	юри�дикцію.	У	�ітчизняній	юридичній	науці	за�то�о�у�али�ь	д�а	
критерії	для	�иокремлення	я�ища,	що	позначало�я	поняттям	«адміні�тра
ти�на	юри�дикція»	—	�уб’єктний	�клад	пра�о�ідно�ин	та	�кладо�і	предме
та	адміні�трати�ної	юри�дикції.

Викори�тання	першого	із	цих	критерії�	доз�оляє	�иділяти	д�а	підходи	
у	теоретичній	інтерпретації	адміні�трати�ної	юри�дикції,	які	умо�но	мож
на	позначити	як	«упра�лін�ький»	(�узький)	та	«багато�уб’єктний»	(широкий	
підхід).	Упра�лін�ький	підхід	розглядає	адміні�трати�ну	юри�дикцію	як	
у�тано�лену	законами	діяльність	органі�	публічного	упра�ління,	їх	по�а
до�их	о�іб	щодо	�ирішення	адміні�трати�них	�пра�,	у	тому	чи�лі	�пра�	
про	 за�то�у�ання	 �ідпо�ідних	юридичних	 �анкцій	 �	 адміні�трати�ному	
порядку	(без	з�ернення	до	�уду),	та,	одноча�но,	як	коло справ,	що	підляга
ють	�іданню	адміні�трати�них	у�тано�,	на	�ідміну	�ід	�пра�,	що	�ходять	
до	компетенції	�уді�.	При	такому	підході	із	кола	�уб’єкті�	адміні�трати�
ної	юри�дикції	�иключають�я	�удо�і	органи	і	не	допу�каєть�я	можли�і�ть	
її	�удо�ої	форми.

Но�а	 парадигма,	 яка	 б	 �ідпо�ідала	 �тано�ленню	�	 Україні	 пра�о�ої	
держа�и,	могла	б	�изначати	адміні�трати�ну	юри�дикцію	як	діяльні�ть	�у
ді�	із	�ирішення	публічнопра�о�их	�порі�	у	поряду	адміні�трати�ного	�у
дочин�т�а	(загальне	пра�ило),	а	також	як	діяльні�ть	к�азі�удо�их	органі�	
із	�ирішення	цих	�порі�	у	о�обли�ому	�удоподібному	порядку	та	діяльні�ть	
органі�	акти�ної	адміні�трації	із	�ирішення	адміні�трати�них	�карг,	пода

1	Дем�ький	Е.	Ф.	Адміні�трати�нопроце�уальне	пра�о	України	:	на�ч.	по�іб.	/	
Е.	Ф.	Дем�ький.	—	К.	:	Юрінком	Інтер,	2008.	—	С.	19.
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них	на	рішення	 і	дії	лінійно	підпорядко�аних	органі�	та	по�адо�их	о�іб	
(�иняток).	�акий	підхід	�ідпо�ідатиме	пер�і�ному	розумінню	юри�дикції	
як	«проголошення	пра�а	органом,	що	має	пра�о	�удити».	У	країнах	із	роз
�инутими	традиціями	належного	пра�о�уддя	до	компоненті�	юри�дикції	
як	�ладноприму�о�ої	діяльно�ті	прийнято	�ідно�ити:	1)	по�но�аження	ке
ру�ати	�удо�им	проце�ом,	який	необхідно	передує	прийняттю	будьякого	
рішення;	2)	по�но�аження	�удити,	�ирішу�ати	�пір,	�ла�не	«пра�ого�ори
ти»;	3)	по�но�аження,	що	забезпечує	підкорення	і	�иконання	прийнятого	
рішення1.

�кщо	підходити	до	адміні�трати�ної	юри�дикції	�аме	із	цих	позицій,	
то	її	�лід	розглядати,	перш	за	��е,	як	�удо�у	функцію	щодо	розгляду	та	�и
рішення	адміні�трати�них	�пра�,	а	ча�тиною	�икона�чорозпорядчої	діяль
но�ті	�она	може	�и�тупати	лише	у	�инятко�их	�ипадках,	що	передбачені	
законом.	Юри�дикційні	по�но�аження	можуть	переда�ати�ь	органам	�и
кона�чої	�лади	лише	у	�у�оро	обмежених	межах	і	на	під�та�і	закону.	Адмі
ні�трати�но�удо�а	юри�дикція,	здій�ню�ана	у	рамках	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а,	має	�кладати	о�но�у,	�ерце�ину	��ієї	адміні�трати�ноюри�
дикційної	діяльно�ті.

Розгляд	 адміні�трати�них	 �порі�	може	доручати�я	к�азі�удо�им	ор
ганам	(апеляційним	або	узгоджу�альним	радам,	комі�іям,	палатам	тощо),	
які	 �т�орюють�я	 �	 апараті	 органі�	 упра�ління	�иключно	 з	цією	метою.	
Процедури	їх	діяльно�ті	можуть	�изначати	�амі	�ідом�т�а.	Голо�не,	щоб	
регламенти	діяльно�ті	к�азі�удо�их	органі�	мак�имально	�ідображали	прин
	ципи	«належної	процедури».	Разом	із	тим,	рішення	таких	органі�	не	є	о�та
точними	та	можуть	бути	переглянуті	�удом	загальної	юри�дикції	або	адмі
ні�трати�ним	�удом.	На	�ідміну	�ід	�уді�,	к�азі�удо�і	органи,	переглядаючи	
о�каржений	адміні�трати�ний	акт	на	о�но�і	критерії�	законно�ті,	ефекти�
но�ті,	доцільно�ті,	можуть	змінити	його	чи	прийняти	но�ий.	В	Україні	по
дібні	органи	�т�орені	у	�и�темі	Держа�ної	податко�ої	�лужби,	Держа�ного	
комітету	 з	 технічного	регулю�ання	та	�пожи�чої	політики,	Міні�тер�т�а	
о��іти	і	науки	та	ряді	інших	центральних	та	мі�це�их	органі�	держа�ної	
�лади.

�аким	чином,	�икори�то�уючи	як	критерій	о�но�ні	групи	�уб’єкті�,	що	
здій�нюють	адміні�трати�ноюри�дикційну	діяльні�ть	у	характерних	для	них	
проце�уальних	формах,	можна	�иділити	три	її	о�но�ні	різно�иди:	1)	адміні
�трати�но�удо�а	юри�дикція;	2)	к�азі�удо�а	адміні�трати�на	юри�дикція;	
3)	адміні�трати�на	юри�дикція,	що	здій�нюєть�я	лінійно	�ище�тоящими	
ланками	апарату	держа�и	щодо	нижче�тоящих	поряд	зі	��оєю	о�но�ною	
упра�лін�ькою	діяльні�тю,	тобто	поєднуючи	із	операти�но�икона�чою	ді
яльні�тю.

1	Зеленцо�	А.	Б.	Админи�трати�ная	ю�тиция	как	форма	админи�трати�ной	юри�
дикции	/	А.	Б.	Зеленцо�	//	Проблемы	админи�трати�ной	ю�тиции	:	матер.	�еминара.	—	
М.	:	Статут,	2002.	—	С.	110.
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Сто�о�но	предмета	адміні�трати�ної	юри�дикції	�лід	зазначити,	що	�	
теорії	адміні�трати�ного	пра�а	і�нують	д�а	підходи	з	цього	питання.	Пер
ший підхід	полягає	у	тому,	що	адміні�трати�ноюри�дикційна	діяльні�ть	
�кладаєть�я	з	�ирішення	�иключно	публічнопра�о�их	конфлікті�	—	пуб
лічнопра�о�их	�порі�	та	�пра�	із	за�то�у�ання	адміні�трати�ного	приму�у1.	
Перша	категорія	конфлікті�	може	ініцію�ати�я	громадянами	чи	організа
цією	як	перед	�удом,	так	і	перед	органом	упра�ління	у	порядку	адміні�тра
ти�ного	 о�карження.	Друга	категорія	 �пра�	по�’язана	 із	 за�то�у�анням	
публічною	адміні�трацією	чи	�удами	�анкцій	до	порушникі�	публічного	
пра�опорядку	або	ж	із	за�то�у�анням	органами	публічної	адміні�трації	за
ході�	приму�у	—	запобіжних,	припиняючих	порушення,	пра�опоно�лю
ючих.	Другий підхід	ґрунтуєть�я	на	тезі,	що	юри�дикційною	є	діяльні�ть	орга
ну	публічної	адміні�трації	із	�ирішення	будьякої	�пра�и	(як	конфліктної,	
так	і	безконфліктної),	що	належить	до	його	компетенції2.

В�ажаємо,	що	причиною	�иникнення	на�едених	д�ох	�ідмінних	підхо
ді�	є	характерне	для	�ітчизняної	науки	хибне	уя�лення	про	природу	акта,	
що	приймаєть�я	за	результатами	�ирішення	публічнопра�о�ого	конфлікту.	
�радиційно	�и�но�ок	про	юри�дикційну	природу	такого	акта	�и�оди��я	
із	призначення	акта	—	оформити	інди�ідуальний	припи�	(�оле�ия�лення)	
�ідпо�ідного	адміні�трати�ного	органу	з	при�оду	за�то�у�ання	до	пра�о
порушника	пе�ної	�анкції3.	І	при	цьому	не	�рахо�у�ало�я,	що	пра�опоруш
ник	міг	�иконати	такий	припи�	добро�ільно.	У	такому	�ипадку	за	��оєю	
формою	акт	про	за�то�у�ання	�анкції	і�тотно	не	�ідрізня��я	�ід	акта,	що	
приймаєть�я	�	ході	«позити�ної»	(неконфліктної)	діяльно�ті	адміні�трати�
ного	органу.

Виникає	запитання,	а	чи	є	�загалі	під�та�и	для	�ідмежу�ання	рішень	
із	�ирішення	публічнопра�о�их	конфлікті�	�ід	решти	рішень	органі�	пуб
лічної	адміні�трації?	На	нашу	думку,	є.	Принципо�а	�ідмінні�ть	юри�дик
ційного	акта	полягає	у	тому,	що	�ін	може	бути	реалізо�аний	у	приму�о�о
му	порядку.	�аким	чином,	до	адміні�трати�ноюри�дикційної	діяльно�ті	
�лід	�ідно�ити	не	будьяку	діяльні�ть	публічної	адміні�трації	з	при�оду	�и
рішення	публічнопра�о�их	конфлікті�,	а	лише	ту,	яка	за�ершуєть�я	прий
няттям	акта,	що	може	бути	реалізо�аний	��упереч	�олі	пра�опорушника	у	
приму�о�ому	порядку.

1	Ди�.,	напр.	:	�ергин	А.	П.	Админи�трати�ная	юри�дикция	/	А.	П.	�ергин.	—	М.	:	
Юрид.	лит.,	1979.	—	144	�.;	Адміні�трати�не	пра�о	України.	Академічний	кур�	:	підруч.	:	
у	2	т.	/	ред.	кол:	В.	Б.	А�ер’яно�	(гол.).	—	К.	:	Юридична	думка,	2004.	—	�.	І.	Загальна	
ча�тина.	—	С.	492—495.

2	Колпако�	В.	К.,	Кузьменко	О.	В.	Адміні�трати�не	пра�о	України	:	підруч.	/	В.	К.	Кол
пако�,	О.	В.	Кузьменко.	—	К.	:	Юрінком	Інтер,	2003.	—	С.	285—286.

3	Центр	політикопра�о�их	реформ.	Попередні	результати	до�лідження	заході�	адмі
ні�трати�ного	приму�у	�	пра�о�ій	�и�темі	України	:	матер.	міжнар.	конф.	«Реформу
�ання	процедур	накладення	адміні�трати�них	�тягнень	і	за�то�у�ання	заході�	адміні
�трати�ного	приму�у»	(30—31	жо�тня	2008	р.,	м.	Киї�).	—	С.	156—158.
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Беручи	до	у�аги	обид�а	критерії	—	�уб’єктний	та	за	змі�том	діяльно�
ті,	—	можна	�т�ерджу�ати,	що	адміні�трати�на	юри�дикція	—	це,	перш	
за	��е,	діяльні�ть	�уді�	із	�ирішення	�ідпо�ідних	публічнопра�о�их	�по
рі�,	а	крім	того	діяльні�ть	органі�	публічної	адміні�трації	з	при�оду	прий
няття	акті�,	які	можуть	бути	�иконані	у	приму�о�ому	порядку,	зокрема	
рішення	про	за�то�у�ання	ди�циплінарного	�тягнення	до	держа�ного	�луж
бо�ця,	рішення	про	�тягнення	із	підприємця	фінан�о�ої	�анкції	у	поза�у
до�ому	порядку.	�акий	підхід	��ідчить,	що	за	��оїм	змі�том	адміні�трати�
на	ю�тиція	може	бути	цілком	�ключена	до	поняття	адміні�трати�ної	юри�
дикції,	�одноча�	об�яг	адміні�трати�ної	юри�дикції	є	набагато	ширшим	
за	об�яг	адміні�трати�ної	ю�тиції.

Нез�ажаючи	на	�пільну	цільо�у	�прямо�ані�ть	адміні�трати�ної	ю�ти
ції	та	юри�дикції	публічної	адміні�трації	—	�ирішення	публічнопра�о�их	
�порі�	—	їм	притаманні	�уттє�і	�ідмінні	ри�и1.	Суд,	на	проти�агу	адміні
�трати�ному	органу,	не	має	пра�а	із	�ла�ної	ініціати�и	започатко�у�ати	
юри�дикційну	діяльні�ть,	у	той	ча�,	як	публічна	адміні�трація	без	цього	
по�но�аження	не	змогла	б	належно	�икону�ати	��ої	за�дання.	Вирішення	
�порі�	із	метою	захи�ту	пра�	о�оби	не	є	о�но�ною	функцією	органу	упра�
ління;	його	о�но�не	за�дання	—	забезпечити	о�обі	умо�и	для	реалізації	��оїх	
пра�,	��обод,	 інтере�і�	та	обо�’язкі�,	тобто	так	з�ана	«позити�на»	діяль
ні�ть	із	�иконання	закону.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Дайте	�изначення	адміні�трати�ної	ю�тиції.
2.	 Розкрийте	змі�т	матеріального,	організаційного	та	проце�уального	а�пек

ті�	адміні�трати�ної	ю�тиції.
3.	 До	якої	галузі	пра�а	належать	норми	про	адміні�трати�не	�удочин�т�о?
4.	 Дайте	�изначення	публічнопра�о�ого	�пору.	Чи	може	компетенція	орга

ні�	адміні�трати�ної	ю�тиції	поширю�ати�я	на	�пори	між	органами	публічної	
адміні�трації?

5.	 Діяльні�ть	начальника	районного	контрольноре�ізійного	�ідділу	держа�
ної	контрольноре�ізійної	�лужби	�	Україні	з	при�оду	за�то�у�ання	до	голо�но
го	�пеціалі�та	цього	�ідділу	ди�циплінарного	�тягнення	не	належить	до	змі�ту	
адміні�трати�ної	ю�тиції.	Чи	�ірне	це	т�ердження?

6.	 �ериторіальне	�ідділення	Антимонопольного	комітету	України	за	зая�ою	
підприємця,	 який	 ��ажа�	 ��ої	 пра�а	 порушеними,	 зобо�’язало	 порушника	
�про�ту�ати	поширені	ним	непра�ди�і	�ідомо�ті.	Чи	�и�тупало	територіальне	
�ідділення	при	розгляді	цієї	�пра�и	як	орган	адміні�трати�ної	ю�тиції?

7.	 На�едіть	приклади	юридичних	�пра�,	які	�ключають�я	до	поняття	адмі
ні�трати�ної	юри�дикції,	проте,	�одноча�,	не	належать	до	адміні�трати�ної	
ю�тиції.

1	Педько	Ю.	С.	Стано�лення	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	:	монографія	/	
Ю.	С.	Педько.	—	К.	:	Інт	держа�и	і	пра�а	ім.	В.	М.	Корецького,	2003.	—	С.	43.
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Глава 3
ЗАвдАння тА ПРедмет 

АдміністРАтивнОї юстиції

У	�ітчизняній	юридичній	теорії	та	практиці	перед	�удо�им	контролем	
за	держа�ним	упра�лінням	�та�или�я	д�а	о�но�ні	за�дання:	захи�т	пра�,	
інтере�і�	о�оби	у	її	�ідно�инах	із	адміні�трати�ним	органом	та	пере�ірка	
законно�ті	акті�	упра�ління1.	Перше	за�дання	полягало	у	поно�ленні	�у
дом	лише	тих	пра�	о�оби	при	�заємодії	 з	адміні�трати�ними	органами,	
які	нада�али�я	їй	кон�титуційними	та	іншими	нормами.	Громадянин	не	
�изна�а��я	но�ієм	природних	пра�,	рі�ним	із	держа�ою	уча�ником	полі
тичних	�ідно�ин.	Лише	зі	зміною	політичного	режиму	�	Україні	о�оба	одер
жала	можли�і�ть	реалізо�у�ати	так	з�ані	�уб’єкти�ні	публічні	пра�а:	пра
�а	на	уча�ть	�	упра�лінні	держа�ними	�пра�ами,	пра�а	на	не�тручання	
держа�и	у	при�атне	життя,	пра�а	на	отримання	по�луг	з	боку	держа�и,	
пра�а	щодо	кори�ту�ання	об’єктами	публічної	�ла�но�ті2.	Вітчизняна	нау
ка	адміні�трати�ного	пра�а	пропонує	таке	�изначення	�уб’єкти�ного	пуб
лічного	пра�а	—	закріплена	нормами	кон�титуційного,	адміні�трати�ного	
чи	пра�а	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	о�обли�а	юридична	можли�і�ть	о�о
би	діяти,	кори�ту�ати�ь	пе�ним	�оціальним	благом	чи	упра�лін�ькою	по
�лугою,	брати	уча�ть	�	упра�лінні	держа�ними	�пра�ами	чи	�ирішу�ати	
питання	мі�це�ого	значення,	що	забезпечена	прямим	юридичним	обо�’яз
ком	 органу	 публічної	 адміні�трації	 �прияти	 цьому,	 �	 разі	 не�иконання	
о�таннім	цього	обо�’язку	з�ертати�я	за	захи�том	до	адміні�трати�ного	�у
ду3.	Спираючи�ь	на	пряму	дію	норм	Кон�титуції,	у	якій	формалізуєть�я	
змі�т	цих	пра�,	громадянин	має	можли�і�ть	�имагати	�ід	держа�и	у	о�обі	
органі�	публічної	адміні�трації	належної	організації	та	безпо�ереднього	�и
конання	коре�пондуючих	обо�’язкі�.

При	�иконанні	другого	із	за�дань	�уд	пере�іряє	законні�ть	та	обґрун
то�ані�ть	реалізації	 органом	публічної	 адміні�трації,	 його	по�адо�ою	чи	
�лужбо�ою	о�обою	компетенції	(наданих	законом	по�но�ажень).	Критерія
ми	такої	пере�ірки	є:	�ідпо�ідні�ть	о�карженого	акта	припи�ам,	що	��та
но�лені	у	законі;	дотримання	органом	меж	по�но�ажень,	наданих	йому	

1	Николае�а	Л.	А.,	Соло�ье�а	А.	К.	Админи�трати�ная	ю�тиция	и	админи�трати�ное	
�удопроиз�од�т�о:	зарубежный	опыт	и	ро��ий�кие	традиции:	�борник	/	Л.	А.	Николае�а,	
А.	К.	Соло�ье�а.	—	СПб.	:	Юридиче�кий	центр	Пре��,	2004.	—	С.	256;	Старило�	Ю.	Н.	
Админи�трати�ная	ю�тиция.	�еория,	и�тория,	пер�пекти�ы	/	Ю.	Н.	Старило�.	—	М.	:	
НОРМА,	2001.	—	С.	20.

2	Еллинек	Г.	Общее	учение	о	го�удар�т�е	/	Г.	Еллинек;	��туп.	�татья	докт.	юрид.	
наук,	проф.	И.	Ю.	Козлихина.	—	СПб.	:	Юридиче�кий	центр	Пре��,	2004.	—	С.	394—
412.

3	Кон�тантій	О.	Суб’єкти�ні	публічні	пра�а	як	об’єкт	забезпечення	адміні�трати�
ним	�удочин�т�ом	/	О.	Кон�тантій	//	Пра�о	України.	—	2006.	—	№	8.	—	С.	98.
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законом;	до�лідження	органом	передбачених	у	законі	об�та�ин,	що	є	під
�та�ою	прийняття	 акта;	 збереження	 чинно�ті	 законом,	 на	 о�но�і	 якого	
прийнято	акт;	�ід�утні�ть	�пот�орення	�ми�лу	закону,	що	покладений	�	
о�но�у	рішення;	додержання	пра�ил,	�трокі�,	форми	та	процедур	прийнят
тя	акта.

Суча�на	 наука	 адміні�трати�ного	 пра�а	 додає	 до	 переліку	 за�дань	
адміні�трати�ної	ю�тиції	ще	д�а:	1)	оцінка	яко�ті	�иконання	��тано�ле
них	для	по�адо�их	о�іб	обо�’язкі�,	які	�прямо�ані	на	по�илення	юридич
них	гарантій	о�оби,	та	2)	забезпечення	пра�о�ого	�тату�у	о�оби	шляхом	
реалізації	заході�	�ідпо�ідально�ті	до	органі�	публічної	адміні�трації,	їх	по
�адо�их	та	�лужбо�их	о�іб	за	не�иконання	чи	неякі�не	�иконання	��оїх	
обо�’язкі�1.	По�тано�ка	цих	задач	перед	�удом	зумо�лена	тим,	що	голо�
ним	критерієм	законно�ті	та	до�татно�ті	заході�	організуючого	�пли�у	пуб
лічної	адміні�трації	є	змі�т	�уб’єкти�них	пра�	та	��обод	о�оби.	Хоча	орган	
адміні�трати�ної	ю�тиції	 і	 не	може	�да�ати�я	до	пере�ірки	доцільно�ті	
адміні�трати�ного	акта	по	�уті,	у�е	ж	за�то�у�ання	адміні�трати�ного	роз
�уду	 оцінюєть�я	 з	 точки	 зору	 адек�атно�ті	 критерії�	 його	 за�то�у�ання	
змі�то�і	пра�	о�оби.

З	метою	�иконання	зазначених	за�дань	органи	адміні�трати�ної	ю�ти
ції	реалізують	такі	функції:	правозахисна, правоохоронна, контрольна, пра
вопоновлююча, превентивна, виховна2.	Перші	д�і	функції	є	о�но�ними.	Пра
�озахи�на	функція	передбачає	�життя	органом	адміні�трати�ної	ю�тиції	
заході�,	які	захищають	порушені	адміні�трати�ним	органом	пра�а,	��обо
ди	чи	інтере�и	о�оби.	У	такий	�по�іб	у�у�ають�я	перешкоди	у	реалізації	
о�обою	її	пра�о�их	можли�о�тей.	Суд	забезпечує	у	разі	необхідно�ті	�жит
тя	приму�о�их	заході�	до	органу	публічної	адміні�трації,	якщо	той	не	�и
кона�	чи	неналежно	�икона�	��ій	обо�’язок	щодо	конкретної	о�оби.	Захи
щаючи	пра�а	конкретної	о�обипози�ача,	�уд	одноча�но	здій�нює	охорону	
режиму	законно�ті	у	цілому.	Притягнення	до	�ідпо�ідально�ті	адміні�тра
ти�ного	органу	за	порушення	пра�	пе�ної	о�оби	зменшує	ймо�ірні�ть	того,	
що	цей	�амий	або	інший	адміні�трати�ний	орган	�чинить	подібне	пору
шення	закону	по�торно.

Решта	наз�аних	функцій	є	допоміжними	щодо	о�но�них.	�ак,	контроль
на	функція,	будучи	також	�прямо�аною	на	захи�т	пра�	о�оби,	полягає	у	
пере�ірці	законно�ті	о�карженого	рішення,	дії	чи	бездіяльно�ті	органу	пуб
лічної	адміні�трації.	О�обли�і�тю	�иконання	цієї	функції	�удом	є	те,	що	
реалізуєть�я	�она	�иключно	за	ініціати�ою	о�оби,	яка	��ажає,	що	її	пра�а	
порушені.	Крім	того,	�уд,	на	�ідміну	�ід	к�азі�удо�ого	органу	ю�тиції,	не	
має	пра�а	�да�ати�я	до	пере�ірки	�уті	ди�креційного	адміні�трати�ного	

1	Старило�	Ю.	Н.	Админи�трати�ная	ю�тиция.	�еория,	и�тория,	пер�пекти�ы	/	
Ю.	Н.	Старило�.	—	М.	:	НОРМА,	2001.	—	С.	73.

2	Педько	Ю.	С.	Стано�лення	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	 :	монографія	/	
Ю.	С.	Педько.	—	К.	:	Інт	держа�и	і	пра�а	ім.	В.	М.	Корецького,	2003.	—	С.	51—61.
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акта	(прийнятого	на	о�но�і	адміні�трати�ного	роз�уду).	О�но�ними	крите
ріями	�удо�ого	контролю	є	�пра�едли�і�ть,	по�ага	до	гідно�ті	о�оби,	її	пра
�а	та	інтере�и.

Пра�опоно�лююча	функція	забезпечує	результати�ні�ть	�удо�ого	за
хи�ту	пра�	о�оби.	У	разі	не�иконання	�удо�ого	рішення	�	адміні�трати�
ній	�пра�і	�удо�ий	проце�	залишаєть�я	неза�ершеним,	і	наданий	при	цьо
му	 захи�т	—	 неефекти�ний.	 Си�темним	 порушенням	 у	 �фері	 публічної	
адміні�трації	покликана	запобігати	пре�енти�на	функція	�уду.	Органом	
адміні�трати�ної	ю�тиції	мають	�жи�ати�я	заходи	щодо	�ия�лення	та	у�у
нення	причин	та	умо�,	які	зумо�или	порушення	пра�	о�обипози�ача,	за
ходи	щодо	притягнення	порушника	до	ди�циплінарної	�ідпо�ідально�ті.	
Формою	�життя	таких	заході�	є	окремі	ух�али	�уду	про	ная�ні�ть	під�та�	
для	розгляду	питання	щодо	притягнення	до	�ідпо�ідально�ті	о�іб,	рішення,	
дії	чи	бездіяльні�ть	яких	�изнають�я	протипра�ними,	окремі	ух�али	про	
�життя	заході�	щодо	у�унення	причин	та	умо�,	що	�прияли	порушенню	
закону.

Виконуючи	�ихо�ну	функцію,	�уд	має	�рахо�у�ати,	що	порушення	за
кону	та	пра�	о�оби	з	боку	органу	публічної	адміні�трації	може	бути	як	уми�
ним,	так	і	без	наміру.	Реакцією	на	уми�не	порушення	може	бути	за�то�у
�ання	заході�	�ідпо�ідально�ті1	до	органу	публічної	адміні�трації;	за�то�у
�ання	заході�	проце�уального	приму�у	до	о�іб,	які	порушують	��тано�лені	
у	�уді	пра�ила	або	перешкоджають	здій�ненню	пра�о�уддя	�	адміні�тра
ти�ній	�пра�і	тощо.	Разом	із	тим,	порушення	пра�	о�оби	може	бути	на�лід
ком	д�означно�ті	закону,	браку	к�аліфікації	у	публічного	�лужбо�ця	тощо.	
У	таких	�ипадках	�уд	�чиняє	�ихо�ний	�пли�	на	порушникі�	шляхом	на
лежного	доктринального	тлумачення	закону	�	моти�у�альній	ча�тині	�удо
�ої	по�тано�и.	Проголошені	у	такий	�по�іб	�удження	�тають	не�ід’ємною	
ча�тиною	пра�о�их	меж	держа�ного	упра�ління2.

Доречним	буде	зупинити�я	ще	на	одному	а�пекті	значимо�ті	адміні
�трати�ної	ю�тиції.	На	переконання	окремих	науко�ці�	для	по��якденно
го	функціону�ання	демократичної	пра�о�ої	держа�и	цей	�ид	ю�тиції	є	ще	
більш	�ажли�им,	аніж	кон�титуційна	ю�тиція.	На	підт�ердження	цієї	тези	
на�одять�я	до�ить	�агомі	аргументи.	Поперше,	органи	адміні�трати�ної	
ю�тиції	�ирішують	незрі�нянно	більшу	кількі�ть	�порі�	між	держа�ою	та	
громадянином,	аніж	органи	кон�титуційної	ю�тиції.	Хоча	кон�титуційний	
�уд	і	приймає	рішення	із	�ажли�их	питань	щодо	�заємо�ідно�ин	держа�и	
та	о�оби,	��е	ж	його	�пли�	на	по��якденні	пра�о�ідно�ини	не	є	значним.	

1	Слід	зау�ажити,	що	у	�ітчизняній	теорії	пра�а	ще	не	запропоно�ано	наз�у	заході�	
�ідпо�ідально�ті,	що	за�то�о�ують�я	�удом	до	�ідпо�ідача	�	адміні�трати�ній	�пра�і	з	
метою	захи�ту	пра�	о�обипози�ача.

2	Галлиган	Д.,	Полян�кий	В.	В.,	Старило�	Ю.	Н.	Админи�трати�ное	пра�о:	и�тория	
раз�ития	и	о�но�ные	�о�ременные	концепции	/	Д.	Галлиган,	В.	В.	Полян�кий,	Ю.	Н.	Ста
рило�.	—	М.	:	Юри�тъ,	2002.	—	С.	336.



��

Глава 3. Завдання та предмет адміністративної юстиції

Подруге,	�аме	адміні�трати�на	ю�тиція	здатна	нейтралізу�ати	найбільшу	
для	демократичної	пра�о�ої	держа�и	загрозу	—	протипра�ну	діяльні�ть	
�икона�чої	�лади;	на	�ідміну	�ід	інших	�ладних	органі�	органи	�икона�
чої	�лади	за�дяки	��оєму	кадро�ому,	матеріальному	та	компетенційному	
потенціалу	�чиняють	найбільш	ма�штабний	та	найбільш	інтен�и�ний	�пли�	
на	�у�піль�т�о	�	цілому	та	на	окремо	�зятих	громадян.	У	��ою	чергу,	кон
троль	з	боку	кон�титуційної	ю�тиції	�прямо�аний	на	діяльні�ть	пере�аж
но	законода�чого	органу,	який	за	��оїми	�ладними	можли�о�тями	значно	
�лабший1.

�к	�же	зазначало�ь,	�ажли�им	елементом	матеріальнопра�о�ого	а�пек
ту	адміні�трати�ної	ю�тиції	є	її	предмет.	Під	ним	�лід	розуміти	публічно
пра�о�е	охоронне	�ідношення,	що	�иникає	на	під�та�і	порушення	орга
ном	публічної	адміні�трації	пра�,	��обод	чи	інтере�і�	о�оби.	Змі�том	тако
го	�ідношення	є,	з	одного	боку,	пра�о	о�оби	на	захи�т	�ід	акті�	держа�и	
(територіальної	громади),	а	із	іншого	—	обо�’язок	�ідпо�ідача	�изнати	та	
реалізу�ати	юридичну	необхідні�ть	�чинення	пе�ної	дії,	утримати�ь	�ід	неї	
чи	іншим	чином	поно�ити	пра�о	о�оби.

Вже	�ам	факт	і�ну�ання	держа�и	зумо�лює	потребу	�изнати	за	о�обою	
пра�о	на	захи�т	�ід	можли�ого	�ладного	�тручання	у	�феру	її	при�атно
пра�о�ої	��ободи.	Акти	ци�ільного	законода��т�а	�изначають	змі�то�не	
напо�нення	цієї	�фери.	У	��ою	чергу,	публічнопра�о�і	норми	�изначають	
межі	�ладного	�тручання	до	�фери	при�атних	пра�	(��обод)	і	одноча�но	
указують	на	можли�і	за�оби	захи�ту	�ід	пере�тупу	цих	меж.	При	цьому	не	
��яке	порушення	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	��оїх	обо�’язкі�	коре�
пондує	пра�у	о�оби	�имагати	його	припинення.	Пра�о	на	захи�т	(задо�о
лення	позо�у)	у	о�обипози�ача	�	межах	публічного	охоронного	�ідношен
ня	�иникне	за	д�ох	умо�.	Поперше,	�уд	має	��тано�ити	обо�’язок	органу	
�лади	�чинити	пе�ну	дію	(прийняти	рішення).	Подруге,	має	бути	до�еде
но	пра�о�у	заінтере�о�ані�ть	о�оби	у	�иконанні	цього	обо�’язку	�аме	на	її	
кори�ть.	Закон	у	�игляді	так	з�аної	захи�ної	норми2	має	гаранту�ати	о�обі	
пра�о	�имагати	�ід	органу	публічної	адміні�трації	�иконання	пе�ного	обо
�’язку	на	��ою	кори�ть.	У	разі	�ід�утно�ті	такої	норми,	на�іть	при	�ия�
ленні	порушення	норм	законода��т�а,	адміні�трати�ний	�уд	має	�ідмо�и
ти	у	задо�оленні	позо�у.

У	законода��т�і	недоцільно	закріплю�ати	перелік	можли�их	порушень	
органі�	публічної	адміні�трації	у	їх	�ідно�инах	із	о�обою.	Перелік	пра�	та	

1	Люхтергандт	Отто.	Админи�трати�ная	ю�тиция	—	ключе�ой	ин�титут	демокра
тиче�кого	пра�о�ого	го�удар�т�а	/	Отто	Люхтергандт	//	Матер.	1го	німецькоукраїн
�ького	колок�іуму	з	адміні�трати�ного	проце�уального	пра�а	(м.	Лейпциг,	2—6	лютого	
2009	р.).	—	С.	1—4.

2	�мідт	Г.	Спі��ідношення	та	�заємоз�’язок	упра�ління,	адміні�трати�ного	пра�а	
та	адміні�трати�нопра�о�ого	захи�ту	/	Г.	�мідт	//	Адміні�трати�на	ю�тиція:	є�ро
пей�ький	до��ід	і	пропозиції	для	України	/	а�т.упоряд.	:	І.	Б.	Коліушко,	Р.	О.	Куйбіда.	—	
К.	:	Факт,	2003.	—	С.	527.
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��обод	о�танньої	не	є	�ичерпним.	У	кожному	конкретному	�ипадку	орган	
ю�тиції	має	��тано�ити,	�	який	�по�іб	орган	�лади	протипра�но	ухили��я	
�ід	належного	�иконання	��ого	обо�’язку	щодо	упо�но�аженої	о�оби.	Разом	
із	тим,	у	науко�ій	літературі	у�е	ж	пропонують�я	найбільш	типо�і	форми	
порушень	�уб’єкти�них	публічних	пра�	о�оби:

—	акти�на	діяльні�ть	органу	�лади,	що	може	полягати	у	прийнятті	про
типра�них	рішень,	�чиненні	дій,	що	не	�ходять	до	компетенції	цього	органу;

—	бездіяльні�ть,	що	полягає	у	не�иконанні	передбачених	нормати�но
пра�о�ими	актами	обо�’язкі�;

—	�т�орення	фактичних	чи	формальних	перешкод	у	реалізації	о�обою	
��оїх	пра�;

—	�ідмо�а	у	прийнятті	рішення,	яке	згідно	із	законом	гарантує	о�обі	
реалізацію	чи	захи�т	��оїх	пра�;

—	покладення	на	о�обу	обо�’язку,	що	не	передбачений	законом;
—	порушення	 пра�	 о�оби	 під	 ча�	 за�ту�ання	 різноманітних	 заході�	

адміні�трати�ного	приму�у1.
Порушення	пра�	о�оби	можуть	мати	як	форму	пра�о�их	акті�	(норма

ти�них	та	інди�ідуальних),	юридичнозначимих	дій,	адміні�трати�них	до
го�орі�,	так	і	форму	організаційних	та	матеріальнотехнічних	дій,	які	без
по�ередньо	не	тягнуть	юридичних	на�лідкі�,	однак	можуть	фактично	по
рушити	пра�а	о�оби.

Розглянемо	регуляти�ні	пра�о�ідно�ини,	з	яких	може	�иникнути	пуб
лічнопра�о�ий	�пір	через	пра�опорушення	з	боку	органу	публічної	адмі
ні�трації.

Виходячи	зі	змі�ту	�уб’єкти�них	пра�,	які	�изнають�я	за	о�обою	у	�фе
рі	публічної	адміні�трації,	можна	�иділити	чотири	категорії	охороню�аних	
пра�о�ідно�ин:	з	при�оду	реалізації	о�обою	��ого	аб�олютного	пра�а	на	
не�тручання	з	боку	держа�и;	з	при�оду	уча�ті	о�оби	у	політичній	�и�темі	
держа�и;	з	при�оду	отримання	�ід	держа�и	адміні�трати�них,	�оціальних	
та	інших	по�луг;	з	при�оду	кори�ту�ання	об’єктами	держа�ної	(комуналь
ної)	�ла�но�ті.

У	рамках	першої	категорії	�ідно�ин	о�оба	реалізує	пра�о	на	��ободу.	
Но�ій	 ��ободи	має	можли�і�ть	 �имагати	 �ід	 органі�	 публічної	 �лади	не	
�тручати�ь	у	�феру	при�атного	життя.	Змі�т	�ідно�ин	з	при�оду	надання	
упра�лін�ьких	по�луг	�тано�лять	різного	роду	держа�ні	реє�трації,	ліцензу
�ання,	�ертифікації,	акредитації,	ате�тації.	Їх	результатом	є	адміні�тра
ти�ні	рішення	та	акти,	які	є	передумо�ою	для	реалізації	о�обою	��оїх	пра�	
та	інтере�і�.	Соціальні	по�луги	отримують�я	о�обою	у	�игляді	�иплат	кош
ті�	із	публічних	фонді�	(держа�ного,	мі�це�ого	бюджеті�,	позабюджетних	
цільо�их	фонді�),	у	�игляді	�оціального	об�луго�у�ання.	Реалізуючи	полі
тичні	пра�а	о�оба	може	�и�тупити	уча�ником	�иборчого	проце�у,	�ідно

1	Педько	Ю.	С.	Стано�лення	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	 :	монографія	/	
Ю.	С.	Педько.	—	К.	:	Інт	держа�и	і	пра�а	ім.	В.	М.	Корецького,	2003.	—	С.	92.
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�ин	публічної	�лужби,	ініціатором	петиції	(пропозиції)	до	органу	публічної	
адміні�трації,	 уча�ником	процедур	розробки	проекту	 адміні�трати�ного	
акта	тощо.

Перелічені	�ідно�ини	регулюють�я	пере�ажно	нормами	трьох	публіч
них	галузей	законода��т�а	—	кон�титуційної,	адміні�трати�ної,	фінан�о�ої.	
Хоча	публічні	пра�	та	обо�’язки	о�оби	і	органу	публічної	адміні�трації	мо
жуть	мі�тити�я	також	і	�	актах	інших	галузей	законода��т�а.	Для	деталь
ного	огляду	�ідно�ин,	із	яких	може	�иникнути	публічнопра�о�ий	�пір,	до
цільно	�иділити	у	кожній	із	�казаних	галузей	ін�титути,	які	закріплюють	
за	о�обою	�ідпо�ідні	пра�о�і	можли�о�ті	у	�фері	публічного	упра�ління.

Розпочнемо	з	адміні�трати�них	пра�о�ідно�ин,	о�кільки	�аме	�они	пе
ре�ажно	�тано�лять	предмет	діяльно�ті	органу	адміні�трати�ної	ю�тиції.	
За	матеріальнопра�о�им	змі�том	адміні�трати�ні	�ідно�ини	поділяють�я	
на	вертикальні	та	горизонтальні1.

Перші	�иникають	як	у	�ередині	апарату	держа�и	між	органами,	під
розділами	апарату	органі�,	так	 і	у	зо�нішніх	�ідно�инах	при	здій�ненні	
організуючого	�пли�у	на	при�атних	о�іб.	Внутрішньоорганізаційна	діяль
ні�ть	органі�	публічної	адміні�трації	�ідбу�аєть�я	без	уча�ті	громадян,	за	
�инятком	о�іб,	які	реалізують	у	цих	�ідно�инах	��ої	пра�а	як	публічні	�луж
бо�ці.	До	компетенції	адміні�трати�ного	�уду	належать	�пори	з	при�оду	
прийняття	громадян	на	публічну	�лужбу,	її	проходження,	з�ільнення	зі	�луж
би;	тобто	�ідно�ини	«о�оба—держа�а».	Разом	із	тим,	�ідно�ини	«по�ада—
	держа�а»	не	�ключають�я	до	предмета	розгляду:	о�оба,	яка	реалізує	по�а
до�і	обо�’язки,	не	має	пра�а	о�каржу�ати	рішення,	одержане	нею	на	�ико
нання,	а	так	�амо	дії	кері�ницт�а.

У	��ою	чергу,	�ертикальні	адміні�трати�ні	пра�о�ідно�ини	з	при�оду	
зо�нішнього	організуючого	�пли�у	піддають�я	законом	щільному	регулю
�анню	і	передбачають	�заємні	пра�а	та	обо�’язки	громадян	і	органі�	пуб
лічної	адміні�трації.	Прикладами	�порі�	із	при�оду	нормати�нопра�о�их	
акті�	є	�пра�и	щодо	о�карження	акта,	який	не	набра�	чинно�ті	у	передба
ченому	законом	порядку;	щодо	о�карження	протипра�ного	акта,	який	бу�	
�ка�о�аний	до	з�ернення	о�оби	із	позо�ом;	щодо	о�карження	акта,	прий
нятого	із	неналежним	�икори�танням	пра�а	на	адміні�трати�ний	роз�уд.

Предметом	о�карження	у	адміні�трати�ному	�уді	можуть	�тати	дії,	які	
�чиняють�я	на	�иконання	нормати�нопра�о�ого	акта.	Наприклад,	орган	
�икона�чої	�лади	на	�иконання	підзаконного	упра�лін�ького	акта	збира
тиме	інформацію	з	метою	організації	реалізації	фізичними	та	юридични
ми	о�обами	їх	�уб’єкти�них	пра�.	�акі	дії	можуть	�тати	предметом	оцінки	
�	органі	адміні�трати�ної	ю�тиції.

Аналогічно	можуть	�тати	предметом	о�карження	�икона�чі	дії,	�чине
ні	на	о�но�і	акті�	упра�ління	інди�ідуального	характеру,	які,	однак,	безпо

1	Козло�	Ю.	М.	Горизонтальные	упра�ленче�кие	отношения	/	Ю.	М.	Козло�	//	Со
�ет�кое	го�удар�т�о	и	пра�о.	—	1973.	—	№12.	—	С.	66.
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�ередньо	не	�прямо�ані	на	забезпечення	реалізації	пра�а	чи	обо�’язку	гро
мадян.	Наприклад,	на	�иконання	рішення	про	�порудження	но�ої	гілки	
залізниці	пе�ні	держа�ні	�пеціалізо�ані	у�тано�і	дають	�и�но�ки	�	тому	
чи�лі	з	при�оду	конкретного	маршруту	гілки.	В	той	�амий	ча�	таке	розмі
щення	гілки	здатне	зачепити	пра�а	і	��ободи	громадян.	�ому	такий	�и�но
�ок	може	�тати	предметом	о�карження.

До	�ладних	дій	�	рамках	�ертикальних	�ідно�ин	можна	�ідне�ти	такі	
юридичнозначимі	дії,	як	держа�ні	реє�трації	(обліки),	держа�не	по��ід
чення	факті�,	що	мають	юридичне	значення,	фік�ація	факті�	порушень,	
фік�ація	факті�,	 які	мають	юридичне	 значення,	 ек�пертні	 до�лідження	
(о��іду�ання)1.	Владні�ть	цих	дій	проя�ляєть�я	�	одно�торонньому	порядку	
їх	�чинення,	�	обо�’язко�о�ті	�изнання	їх	на�лідкі�	у�іма	�уб’єктами	пра
�а.	А	ці	на�лідки	можуть	бути	різноманітні.

Значення	реє�трації	полягає	�	тому,	що	�ам	факт	реє�трації	та	змі�т	
зареє�тро�аних	даних	�пли�ають	на	ная�ні�ть	та	змі�т	�ідно�ин,	які	�ини
кають,	змінюють�я	�	�илу	об�та�ин,	що	опи�ані	зареє�тро�аними	даними.	
�обто	на	плин	пра�о�ідно�ин	�ипли�ає	не	�ама	реє�трація,	а	об�та�ини,	
що	реє�трують�я.	Наприклад,	тимча�о�а	пра�о�а	охорона	�	межах	нада
ного	за	зая�кою	опи�у	�орту	ро�лин	надаєть�я	зая�нику	�ід	дати	подання	
зая�ки	для	реє�трації	�орту,	а	не	з	моменту	реє�трації2.	�ому	при	о�кар
женні	дій	органу	реє�трації	на	адміні�трати�ний	�уд	може	бути	покладе
на	задача	приму�ити	такий	орган	до	дій	пе�ного	змі�ту.	При	цьому	необ
хідно	розрізняти	держа�ну	реє�трацію	як	інди�ідуальний	пра�о�ий	акт	і	
як	юридичнозначиму	дію.

Предметом	о�карження	також	можуть	бути	пе�ні	юридичнозначимі	
дії,	які	�чиняють�я	на	�иконання	 інди�ідуального	пра�о�ого	акта.	Візь
мемо,	�кажімо,	на�лідки	держа�ної	реє�трації	інно�аційного	проекту3.	На	
його	�иконання	�пеціально	упо�но�ажений	центральний	орган	�икона�
чої	�лади	публікує	інформацію	про	реє�трацію	у	��оєму	бюлетені,	�идає	
�уб’єкту	інно�аційної	діяльно�ті	��ідоцт�о	про	держа�ну	реє�трацію.	�кі	
порушення	можли�і	при	�иконанні	цих	обо�’язкі�	даним	органом?	Можна	
припу�тити,	що	ними	можуть	�тати	�чинення	непра�омірної	дії,	не�чи
нення	дій.	Прикладом	першого	порушення	може	�лугу�ати	�не�ення	не
�ірних	�ідомо�тей	�	публікацію	про	держа�ну	реє�трацію	інно�аційного	
проекту.

�ипо�им	предметом	о�карження	також	можуть	бути	інди�ідуальні	пра
�о�і	акти,	юридичнозначимі	дії,	на	під�та�і	яких	�чиняють�я	дії	у	рамках	

1	Но�о�ело�	В.	И.	Граждане	как	�убъекты	�о�ет�кого	админи�трати�ного	пра�а	/	
В.	И.	Но�о�ело�	//	Субъекты	�о�ет�кого	админи�трати�ного	пра�а	:	меж�уз.	�б.	науч.	
тр.	—	С�ердло��к	:	СЮИ,	1985.	—	С	34—37.

2	Стаття	32	Закону	України	«Про	охорону	пра�	на	�орти	ро�лин»	�ід	17	�ічня	
2002	р.	//	Голо�	України.	—	2002.	—	12	березня.

3	У	даному	�ипадку	реє�трація	є	пра�о�им	актом.	Ди�.:	Стаття	13	Закону	України	
«Про	інно�аційну	діяльні�ть»	�ід	4	липня	2002	р.//	Голо�	України.	—	2002.	—	9	�ерпня.
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ци�ільних	(продаж	конфі�ко�аного	держа�ою	майна),	го�подар�ьких	(укла
дення	дого�орі�	про	продаж	майна	із	держа�ного	резер�у),	трудо�их	(укла
дення	трудо�ого	дого�ору)	та	інших	при�атних	пра�о�ідно�ин.

Організаційні,	матеріальнотехнічні	дії	також	можуть	протипра�но	за
чепити	пра�а	о�оби.	Наприклад,	о�оба	може	о�порити	до	�уду	дії	мі�ької	
ради	щодо	благоу�трою	території,	що	про�одить�я	із	порушенням	плані�	
роз�итку	території.

Окремо	�лід	зупинити�я	на	бездіяльно�ті	як	предметі	о�карження.	Під	
нею	�лід	розуміти	не�чинення	дії,	яку	но�ій	публічної	�лади	зобо�’язаний	
бу�	 �чинити.	Бездіяльні�ть	може	приз�е�ти	до:	 неможли�о�ті	 реалізації	
о�обою	�уб’єкти�ного	пра�а	чи	обо�’язку	�	пра�о�ідно�инах	з	іншими	�у
б’єктами	пра�а,	з	якими	такі	о�оби	теж	перебу�ають	у	�заємо�ідно�инах;	
неможли�о�ті	 започатку�ання	 о�обою	 інших	 пра�о�ідно�ин	 за	 �ла�ною	
ініціати�ою;	неможли�о�ті	реалізації	законного	інтере�у.	Над�илання	о�о
бі	інформаційного	по�ідомлення	про	�ідмо�у	�	задо�оленні	її	зая�и	(клопо
тання)	у	разі,	якщо	закон	�имагає	�икладати	таку	�ідмо�у	�	формі	пра�о
�ого	акта,	також	но�ить	ознаки	протипра�ної	бездіяльно�ті.

Іншою	за	юридичною	значимі�тю	та	негати�ними	на�лідками	для	юри
дичних	о�іб	є	�ідпо�ідно	�ідмо�а	у	прийнятті	акта	та	непра�омірний	акт	
про	�ідмо�у.	�акою	�ідмо�ою	(актом	про	�ідмо�у)	орган	не	надає	чи	не	�и
знає	за	о�обою	�уб’єкти�ного	пра�а,	не	�изнає	ная�но�ті	пра�о�ідно�ин,	
не	змінює	пра�о�ідно�ини	або	не	припиняє	їх.	�обто	різні	за	змі�том	адмі
ні�трати�ні	акти	можуть	означати	�ідмо�у	�	задо�оленні	інтере�і�	фізич
ної	і	юридичної	о�оби.

І�ну�ання	горизонтальних	адміні�трати�них	�ідно�ин	у	�фері	зо�ніш
нього	�пли�у	на	при�атних	о�іб	по�’язуєть�я	з	роз�итком	таких	пра�о�их	
ін�титуті�,	як	адміні�трати�ні	процедури	та	адміні�трати�ний	дого�ір.

Предметом	о�карження,	перш	за	��е,	можуть	�и�тупати	різного	роду	
процедурні	дії	та	рішення,	які	�прямо�ують�я	органом	публічної	адміні�тра
ції	на	забезпечення	розгляду,	�ирішення	�пра�и	та	�иконання	адміні�тра
ти�ного	акта.	�акими	рішеннями	на	уча�никі�	адміні�трати�них	процедур	
чи	інших	о�іб	протипра�но	може	бути	покладена	заборона	щодо	�чинен
ня	пе�ної	дії,	обо�’язок	щодо	�чинення	пе�ної	дії	або	ж	�илучено	пе�ні	до
кументи.	О�оба	може	�имагати	захи�ту	��оїх	пра�	шляхом	�изнання	про
типра�ним	�илучення	органом	�лади	пе�них	речей	як	доказі�	у	інди�іду
альній	адміні�трати�ній	�пра�і.

Предметом	о�карження	можуть	бути	порушення,	�чинені	при	про�е
денні	тендерних	процедур.	Наприклад,	може	бути	о�карженим	розкриття	
тендерних	пропозицій	замо�ником	не	у	�изначений	день,	ча�	та	(чи)	не	у	
�изначеному	мі�ці	при	закупі�лі	то�арі�,	робіт,	по�луг	за	держа�ні	кошти1.

1	Пункт	53	Положення	про	закупі�лю	то�арі�,	робіт	і	по�луг	за	держа�ні	кошти	у	
редакції	�ід	19	ли�топада	2008	р.,	зат�ердженого	по�тано�ою	Кабінету	Міні�трі�	Украї
ни	№	1017	//	Офіційний	�і�ник	України.	—	2008.	—	№	80.	—	Ст.	2692.
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Близько	до	горизонтальних	�ідно�ин	за	��оєю	природою	�тоять	дого
�ірні.

У	�ітчизняній	теорії	адміні�трати�ного	пра�а	широко	�жи�аєть�я	та	
нещода�но	отрима�	нормати�не	закріплення	у	Кодек�і	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а	України	термін	«адміні�трати�ний	дого�ір».	Однак	на�пра�ді	
це	поняття	охоплює	значно	ширше	коло	дого�ірних	�ідно�ин,	які	регулю
ють�я	як	нормами	адміні�трати�ного,	так	і	публічними	нормами	деяких	
інших	 галузей	 законода��т�а.	�ому	як	адміні�трати�ні	дого�ори	можна	
розглядати,	зокрема,	бюджетні,	компетенційні,	змішані.	�ак,	на	під�та�і	
дого�орі�	про	передачу	�идаткі�	здій�нюєть�я	передача	пра�	щодо	здій�
нення	�идаткі�	на	�иконання	делего�аних	�амо�рядних	по�но�ажень	або	
�ла�них	�амо�рядних	по�но�ажень.	Сторонами	таких	дого�орі�	можуть	
бути	територіальні	громади	�іл,	�елищ,	мі�т,	мі�ькі	ради,	районні	ради.	Дії	
щодо	�иконання	цих	дого�орі�	теж	можуть	�тати	предметом	�удо�ого	о�кар
ження.

До	змішаних	дого�орі�	�лід	�ідне�ти	дого�ори	про	перерозподіл	�лад
них	по�но�ажень	та	кошті�	між	органами	мі�це�ого	�амо�ряду�ання1,	до
го�ори	про	здій�нення	�пільних	програм	між	мі�це�ими	держа�ними	адмі
ні�траціями	та	органами	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.	Ці	дого�ори	є	зміша
ними	через	те,	що	їх	предметом	є	як	�ладні	по�но�аження,	так	і	фінан�о�і	
кошти.

О�обли�е	мі�це	�еред	публічних	дого�орі�	по�ідають	угоди	про	розпо
діл	продукції.	Ми	приєднуємо�я	до	позиції	про	змішану	при�атнопубліч
ну	природу	цих	угод2.	Предметом	цієї	угоди	є	д�а	рі�ні	публічних	функцій	
Україн�ької	держа�и.	До	першого	належать	адміні�трати�ні	функції.	За
кон	України	«Про	угоди	про	розподіл	продукції»	�ід	14	�ере�ня	1999	р.	�ка
зує	на	декотрі	з	них:	обмеження,	зупинення,	припинення	Кабінетом	Міні
�трі�	України	кори�ту�ання	надрами	під	ча�	�иконання	угоди	(ч.	2	�т.	17),	
��тано�лення	порядку	і	розміру	платежі�	за	кори�ту�ання	надрами	і	збо
ру	за	геологороз�іду�альні	роботи,	�иконані	за	рахунок	Держа�ного	бю
джету	(п.	8	�т.	25),	надання	ін�е�торам	погоджень,	к�от,	ліцензій	на	кори�
ту�ання	надрами	та	�едення	підприємницької	діяльно�ті,	акті�	про	надан
ня	гірничого	�ід�оду	та	інших	доз�олі�,	по�’язаних	із	�иконанням	робіт,	
передбачених	угодою	(ч.	3	�т.	4).	А	ч.	2	�т.	27	цього	Закону	�загалі	залишає	
�ідкритим	перелік	адміні�трати�них	акті�	(дій),	які	ди�позити�но	�регу
льо�ують�я	угодою.

До	другого,	�ищого,	рі�ня	належить	законода�ча	функція	України.	Пе
релік	рішень,	які	�илучають�я	із	�ідання	Верхо�ної	Ради	України,	є	�ичерп
ним:	�изначення	�кладу	�итрат,	що	належать	до	�ало�их	�итрат	�иробниц

1	Пункт	7	�т.	16	Закону	України	«Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»	�ід	21	тра�
ня	1997	р.	//	Офіційний	�і�ник	України.	—	1997.	—	№	25.

2	Коморний	О.	Пра�о�а	природа	угод	про	розподіл	продукції	/	О.	Коморний	//	Пра
�о	України.	—	2002.	—	№4.	—	С.	43.
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т�а	та	обігу	(абз.	3	п.	5	�т.	19),	�изначення	форми	оплати	податку	на	при
буток	(абз.	2	п.	4	�т.	25),	��тано�лення	норм	амортизації	(абз.	6	п.	4	�т.	25),	
��тано�лення	пільг	щодо	податку	на	прибуток	(абз.	8	п.	6	�т.	25).	Під�ідом
чі�ть	адміні�трати�ному	�уду	�порі�	з	при�оду	�иконання	цих	зобо�’язань,	
на	нашу	думку,	є	беззаперечною	та	�ипра�даною.	Адже	�ід	імені	України	
ці	угоди	укладають	адміні�трати�ний	орган	(Кабінет	Міні�трі�	України)	та	
органи,	що	традиційно	�иконують	ча�тко�о	і	упра�лін�ькі	функції	(Верхо�
на	Рада	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	мі�це�і	ради).

Важли�им	є	питання	про	форми	захи�ту	адміні�трати�ним	�удом	пра�	
ін�е�торі�.	Згідно	із	умо�ами	дого�ору,	як	�идно	із	�ищена�еденого,	Украї
на	може	зобо�’язу�ати�ь	як	до	�чинення	нездій�нених	дій,	так	і	�идання	
адміні�трати�них	акті�.

Розглянемо	фінан�о�і	пра�о�ідно�ини	та,	�ідпо�ідно,	дії,	які	�пра�і	�чи
няти	но�ії	публічної	�лади	�	їх	рамках.	Щодо	бюджетнопра�о�их	�ідно
�ин,	то	�они	знаходять�я	за	межами	предмета	нашого	до�лідження,	о�кіль
ки	є	�нутрішньоорганізаційними.	У	юридичних	і	фізичних	о�іб	акти	про	
бюджет	не	�икликають	�иникнення	пра�	і	обо�’язкі�,	тобто	ці	фінан�о�і	
пра�о�ідно�ини	не	є	зо�нішніми.	А	от	податко�і	пра�о�ідно�ини	�пір	у	рам
ках	процедур	адміні�трати�ної	ю�тиції	породити	здатні.

М.	П.	Кучеря�енко	�иділяє	на�тупні	пра�а	податко�их	органі�	у	рам
ках	цих	�ідно�ин:	а)	контрольні	(про�едення	податко�их	пере�ірок,	одер
жання	�ід	платника	податку	необхідних	документі�,	аналіз	документації	
платника);	б)	організаційні	(припинення	діяльно�ті,	лік�ідація	чи	реоргані
зація	підприєм�т�,	�илучення	документі�	і	предметі�	платника	у	�игляді	
доказі�);	�)	облікові	(одержання	інформації	�ід	платникі�);	г)	інформаційні	
(�икори�тання	за�обі�	ма�о�ої	інформації).	Отже,	��і	дії,	�чинені	на	�ико
нання	цих	по�но�ажень,	є	�ладними	за	��оєю	природою	і	здатні	�и�тупи
ти	предметом	�удо�ого	о�карження.

Крім	того,	пра�а	громадян	можуть	бути	порушені	не�ладними	діями	
або	бездіяльні�тю	податко�ого	органу.	�акі	дії	мають	�чиняти�я	на	�ико
нання	пе�ної	�имоги	платника	податку,	наприклад,	�имоги	про	надання	
інформації.

Перейдемо	до	розгляду	ін�титуті�	кон�титуційного	пра�а	з	метою	з’я�у
�ання	змі�ту	охоронних	пра�о�ідно�ин,	що	можуть	�иникати	на	їх	о�но�і.

Спершу	поглянемо	на	ін�титут	кон�титуційного	ладу.	Він	є	�кладеним	
і	опо�ередко�ує	��і	інші	ін�титути	кон�титуційного	пра�а1.	�ому	��ажа
єть�я,	що	його	норми	хоча	і	не	породжують	конкретних	пра�о�ідно�ин2,	
однак	 �пли�ають	 на	 них.	 На	 нашу	 думку,	 цього	 до�ить	 для	 того,	щоб	
на	о�но�і	ч.	2	�т.	8	Кон�титуції	України	о�оба	могла	�имагати	у	�уді	за
хи�ту	пра�а	на	�икори�тання	мо�и	національної	меншини	(�т.	10),	пра

1	Кон�титуційне	пра�о	України	/	за	ред.	В.	�.	�ація,	В.	Ф.	Погорілка,	Ю.	М.	�одики.	—	
К.	:	Україн�ький	центр	пра�ничих	�тудій,	1999.	—	С.	63.

2	�ам	�амо.
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�а	на	забезпечення	держа�ою	захи�ту	її	пра�	як	�уб’єкта	пра�а	�ла�но�
ті	(�т.	13)	тощо.	Політичні	партії,	громад�ькі	організації,	за�оби	ма�о�ої	
інформації	є	гарантами	кон�титуційного	ладу.	Вони	теж	зможуть	з�ерта
ти�я	до	адміні�трати�ного	�уду	з	позо�ами	на	акти,	дії	інших	�уб’єкті�	
кон�титуційних	�ідно�ин,	�кажімо,	дії	та	підзаконні	акти	Верхо�ної	Ра
ди	 України,	 �чинені	 ��упереч	 закону,	 на	 незаконні	 акти	 Президента	
України.

О�обли�о	роз�инутою	на	�ьогодні	є	практика	захи�ту	��оїх	�уб’єкти�
них	пра�	громадянами,	політичними	партіями	та	іншими	уча�никами	�и
борчого	проце�у	та	референдумі�.	Пере�ажна	ча�тина	дій	і	рішень	�ибор
чих	комі�ій,	комі�ій	з	про�едення	референдуму,	 їх	члені�	�чиняють�я	�	
рамках	кон�титуційних	процедур.	До	них,	зокрема,	можна	�ідне�ти:	�имо
гу	члена	Центральної	Виборчої	Комі�ії	(ЦВК)	про	надання	уча�ником	�и
борчого	проце�у	бухгалтер�ькофінан�о�ого	з�іту1;	здій�нення	членом	ЦВК	
агітації	за	кандидаті�,	політичні	партії	на	�иборах,	«за»	або	«проти»	питань,	
�ине�ених	на	��еукраїн�ький	референдум2;	рішення	комі�ії	про	позба�лен
ня	пра�а	уча�ті	на	��оєму	за�іданні	�уб’єкті�	проце�у,	тобто	кандидаті�	у	
депутати,	їх	до�ірених	о�іб,	упо�но�ажених	о�іб3;	ненадання	упо�но�аже
ній	о�обі	партії	можли�о�ті	�и�тупити	на	за�іданні	комі�ії4;	�ідмо�а	заці
ка�леним	 о�обам	 у	 при�утно�ті	 на	 за�іданні	 ЦВК	 при	 розгляді	 їх	 зая�,	
�карг;	опиту�ання	членами	ЦВК	на	її	за�іданнях	заціка�лених	о�іб	з	пи
тань,	не	�не�ених	до	порядку	денного	за�ідань5;	�ідмо�а	у	�идачі	до�ідки	
про	дату	і	ча�	прийняття	документі�	на	реє�трацію	кандидаті�	у	народні	
депутати6	тощо.

Змі�т	даних	кон�титуційних	�ідно�ин	�кладають	як	�ладні,	так	і	не�лад
ні	дії	упо�но�ажених	органі�.	�ак,	дільничні	комі�ії	зобо�’язані	забезпечи
ти	можли�і�ть	ознайомлення	�иборці�	із	�иборчими	�пи�ками	кандидаті�	
у	депутати	�ід	партій	та	іншими	документами,	або	ж	так	�амо	�иборчі	ко
мі�ії	передають	кандидатам	у	народні	депутати	інформаційні	плакати	у	
�ідпо�ідній	кілько�ті7.	Бездіяльні�ть	комі�ії	щодо	�чинення	цих	організа
ційних	дій	може	бути	о�каржена	до	�уду.

1	Ча�тина	3	�т.	29	Закону	України	«Про	Центральну	�иборчу	комі�ію»	�ід	30	чер�ня	
2004	р.//	Голо�	України.	—	2004.	—	9	липня.

2	Ча�тина	5	�т.	29	Закону	України	«Про	Центральну	�иборчу	комі�ію»	�ід	30	чер�ня	
2004	р.//	Голо�	України.	—	2004.	—	9	липня.

3	Ча�тина	5	�т.	34	Закону	України	«Про	�ибори	народних	депутаті�	України»	�ід	
25	березня	2004	р.//	Голо�	України.	—	2004.	—	20	к�ітня.

4	Ча�тина	15	�т.	72	Закону	України	«Про	�ибори	народних	депутаті�	України»	�ід	
25	березня	2004	р.//	Голо�	України.	—	2004.	—	20	к�ітня.

5	Стаття	29	Закону	України	«Про	Центральну	�иборчу	комі�ію»	�ід	30	чер�ня	2004	р.//	
Голо�	України.	—	2004.	—	9	липня.

6	Ча�тина	3	�т.	58	Закону	України	«Про	�ибори	народних	депутаті�	України»	�ід	
25	березня	2004	р.//	Голо�	України.	—	2004.	—	20	к�ітня.

7	Ча�тина	2	�т.	32	Закону	України	«Про	�ибори	народних	депутаті�	України»	�ід	
25	березня	2004	р.//	Голо�	України.	—	2004.	—	20	к�ітня.
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Поділ	дій	на	�ладні	та	не�ладні,	на	нашу	думку,	має	значення	для	�и
значення	�удом	порушення	пра�а	о�обипози�ача	та	обрання	належного	
�по�обу	захи�ту.	Аналіз	Закону	України	«Про	�ибори	народних	депутаті�	
України»	�ід	25	к�ітня	2004	р.	як	фрагменту	публічного	законода��т�а	дає	
під�та�и	припу�тити,	що	не�ладними	діями	пра�а	і	��ободи,	як	пра�ило,	
порушують�я,	а	�ладними	—	у	здій�ненні	пра�	�т�орюють�я	перешкоди.	
�аке	припущення	можна	проілю�тру�ати	таким	прикладом.	Вчиняючи	не
�ладну	дію	окружна	�иборча	комі�ія	передає	кандидату	�	депутати	на
лежну	кількі�ть	інформаційних	плакаті�.	�обто	�	даному	пра�о�ідношенні	
кандидат	�олодіє	�уб’єкти�ним	пра�ом	одержати	плакати.	У	�ипадку	не
�иконання	�ідпо�ідного	обо�’язку	комі�ією	пра�о	залишаєть�я	нереалізо
�аним,	порушеним.	Вчиняючи,	у	��ою	чергу,	�ладну	дію,	член	дільничної	
�иборчої	комі�ії	�идає	по�торно	�иборчий	бюлетень	�иборцю,	який	припу
�ти��я	помилки	при	запо�ненні	пер�і�но	�иданого	бюлетеня1.	В	даному	
�ипадку	�уб’єкти�не	пра�о	�иборця	полягає	у	можли�о�ті	з�ернути�я	з	�ід
по�ідною	зая�ою	до	члена	комі�ії.	�аке	пра�о	неможли�о	порушити,	бо	
�оно	передбачає	акти�ну	по�едінку	громадянина.	�ому	при	�ідмо�і	�ида
ти	інший	бюлетень	член	�иборчої	комі�ії	�т�орює	перешкоди	у	реалізації	
�уб’єкти�ного	пра�а	—	пра�а	голо�у.	Через	це	у	рішенні	про	�изнання	не
пра�омірною	не�ладної	дії	�уд	зобо�’язаний	буде	поно�ити	порушене	пра
�о,	а	при	наданні	захи�ту	�ід	�ладної	дії	—	у�унути	перешкоди	у	реалізації	
�уб’єкти�ного	пра�а.

Не	менш	�ажли�им	у	кон�титуційному	пра�і	є	ін�титут	громадян�т�а.	
Під�та�ою	для	�иникнення	публічнопра�о�ого	конфлікту	�	цій	�фері	мо
же	�тати	Указ	Президента	із	питання	про	припинення	громадян�т�а.	За
кон	України	«Про	громадян�т�о	України»	дає	кілька	прикладі�	дій	інших	
держа�них	органі�,	які	здатні	�тати	предметом	о�карження	�	адміні�тра
ти�ному	�уді.	�ак,	згідно	з	пунктами	6,	7	ч.	1	�т.	24	цього	Закону	�пеціаль
но	упо�но�ажений	орган	�икона�чої	�лади	з	питань	громадян�т�а	�идає	
о�обам,	які	набули	громадян�т�о	України,	па�порт	громадянина	України,	
інші	документи;	�илучає	 у	 о�іб,	 громадян�т�о	яких	припинене,	па�пор
ти,	інші	документи;	а	згідно	з	абз.	9	�т.	1	Закону	цей	�амий	орган	�но�ить	
до	�ідпо�ідних	обліко�их	документі�	запи�	про	набуття	о�обою	громадян
�т�а.

Перейдемо	до	ін�титуту	кон�титуційних	пра�,	��обод	і	обо�’язкі�	лю
дини	і	громадянина.	Реалізація	цього	ін�титуту,	на	нашу	думку,	є	показни
ком	�тупеня	демократично�ті	держа�и.	В�і	ці	пра�а	поділяють�я	за	змі�
том	і	�ферою	дії	на:	пра�а	і	��ободи	у	�фері	о�оби�того	життя	і	безпеки	
людини;	у	�фері	держа�ного	і	�у�пільнополітичного	життя;	у	�фері	еконо
мічної,	�оціальної,	культурної	діяльно�ті.

1	Пункт	11	�т.	83	Закону	України	«Про	�ибори	народних	депутаті�	України»	�ід	
25	березня	2004	р.//	Голо�	України.	—	2004.	—	20	к�ітня.
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Громадян�ькі	(о�оби�ті)	пра�а	і	��ободи	людини	�арто	�ідне�ти	до	та
кого	розряду	пра�	по	теорії	публічного	пра�а,	як	пра�о	на	не�тручання.	
Дане	пра�о	може	бути	порушене	як	дією,	так	і	бездіяльні�тю	но�ії�	публіч
ної	�лади.	Дією	може	бути	заподіяне	незаконне	(некон�титуційне)	обме
ження	��ободи,	передбаченої	однією	із	пра�о�их	норм	�татей	27—35	Кон
�титуції	України.	Наприклад,	о�оба	матиме	можли�і�ть	о�карження	�	адмі
ні�трати�ному	�уді	незаконного	перешкоджання	у	поширені	 інформації	
(ч.	2	�т.	34	Кон�титуції).	В	даному	�ипадку	адміні�трати�ний	�уд	зможе	
�кори�тати�я	��оїм	пра�ом	�изнати	дію	непра�омірною.	Додатко�им	�по
�обом	захи�ту	може	�тати	покладення	на	орган	публічної	�лади	обо�’язку	
поширити	інформацію	або	надати	пози�ачу	�прияння	у	поширенні	інфор
мації.

Дана	група	норм	може	бути	порушена	також	і	бездіяльні�тю	органі�	
публічної	�лади.	Це	матиме	мі�це	у	тому	�ипадку,	коли	�они	не	�жи�ати
муть	дій	щодо	захи�ту	о�оби	�ід	порушення	її	кон�титуційних	��обод	ін
шими	фізичними	або	юридичними	о�обами.

Група	політичних	пра�	і	��обод	громадян	у	теорії	публічного	пра�а	�и
діляєть�я	�	 окрему	категорію	�уб’єкти�них	публічних	пра�.	Більші�ть	 із	
них	закріплені	�	�таттях	36—40	Кон�титуції	України.	Їх	реалізація	підда
єть�я	деталізо�аному	регулю�анню	іншими	галузями	пра�а.	�ому	публічні	
�пори	будуть	�ирішу�ати�ь	на	о�но�і	�аме	цих	галузей.

Організаційна	діяльні�ть	держа�и	щодо	забезпечення	реалізації	 о�о
бою	економічних	пра�	і	��обод	гарантуєть�я	кількома	�уб’єкти�ними	пуб
лічними	пра�ами.	Пра�о	при�атної	�ла�но�ті	гарантуєть�я	пра�ом	на	не
�тручання,	пра�о	на	підприємницьку	діяльні�ть	 за	 �т.	 42	Кон�титуції	 є	
�кладеним.	Щодо	можли�о�ті	здій�нення	діяльно�ті	та	її	�иді�,	то	це	є	пра
�ом	на	не�тручання.	Що	ж	до	держа�ного	захи�ту	конкуренції	підприєм
ницької	діяльно�ті,	то	�	даному	�ипадку	пра�о	на	підприємницьку	діяль
ні�ть	є	пра�ом	на	публічну	по�лугу	з	боку	держа�и.	Перший	із	�кладо�их	
елементі�	цього	кон�титуційного	пра�а	буде	 захищати�ь	адміні�трати�
ним	�удом	шляхом	�изнання	непра�омірними	дій,	а	другий	—	�изнання	
непра�омірною	бездіяльно�ті.	На	о�танньому	�ипадку	хотіло�я	б	окремо	
зупинити�я.

Бездіяльні�ть	но�ія	публічної	�лади	може	мати	форму	не�идання	під
законного	нормати�ного	акта,	до	�идання	якого	�ін	зобо�’язуєть�я	зако
ном.	Наприклад,	таким	нормати�ним	актом	ма�	би	бути	передбачений	по
рядок	реє�трації	пе�ного	�иду	підприємницької	діяльно�ті	чи	порядок	на
дання	іншої	публічної	по�луги	з	боку	держа�и.	Без	такого	нормати�ного	
акта	підприємцю	�т�орюють�я	перешкоди	у	реалізації	його	кон�титуцій
ного	пра�а.

�ретє	�уб’єкти�не	публічне	пра�о,	що	гарантує	належну	організацію	
�икори�тання	економічних	пра�	і	��обод	—	пра�о	кори�ту�ання	об’єкта
ми	публічної	�ла�но�ті	—	належить	до	категорії	публічних	речо�их	пра�.	
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Безпо�ередньо	це	пра�о	може	�тати	предметом	захи�ту	�	адміні�трати�но
му	�уді	�	тому	�ипадку,	коли	земельне	пра�о	(пра�о	оренди	земельної	ділян
ки),	екологічне	(кори�ту�ання	надрами)	або	інша	галузь	законода��т�а	про	
до�кілля	допу�тить	ная�ні�ть	прогалин	у	пра�о�ому	регулю�анні.	В	тако
му	разі	адміні�трати�ний	�уд	змушений	буде	на	о�но�і	комплек�ного	за
�то�у�ання	�т.	41	та	інших	�татей	Кон�титуції	України	захи�тити	публічне	
пра�о.	�акі	�итуації	�иникають	тоді,	коли	адміні�трати�на	практика,	хо
ча	і	прямо	не	�уперечить	законам,	у	той	�амий	ча�	�пот�орює	дух	Кон�ти
туції.

Аналогічно	 до	 попередніх	 у	 �уді	 можуть	 бути	 захищені	 �оціальні	 та	
культурні	пра�а	і	��ободи.

Предметом	�удо�их	�порі�	можуть,	на	нашу	думку,	�тати	організаційно
процедурні	�ідно�ини	з	реалізації	Верхо�ною	Радою	України	її	по�но�а
жень.	Захищаючи	��оє	�уб’єкти�не	пра�о	на	уча�ть	�	упра�лінні	держа�ни
ми	�пра�ами	народний	депутат	може	о�каржити	до	�уду	дії	і	бездіяльні�ть	
кері�ницт�а	Верхо�ної	Ради	України,	кері�ницт�а	комітеті�,	тимча�о�их	
комі�ій.	До	дій,	які	здатні	перешкодити	у	реалізації	цього	політичного	пра
�а,	можна	�ідне�ти:	ненадання	�ло�а	для	�и�тупу,	позба�лення	депутата	
пра�а	�и�тупу	на	пленарному	за�іданні,	безпід�та�не	закриття	голо�уючим	
за�ідання,	�ідмо�а	голо�уючого	на	пленарному	за�іданні	оголо�ити	�ідпо
�ідь	на	депутат�ький	запит	на	�имоги	депутата.

З	метою	поно�лення	порушеного	пра�а	адміні�трати�ний	�уд	по�инен	
мати	пра�о	зобо�’язати	голо�уючого	на	за�іданні	Верхо�ної	Ради	України	
�жити	�изначених	�удом	заході�	для	надання	депутату	змоги	реалізу�ати	
�ідпо�ідне	по�но�аження.	При	цьому	така	діяльні�ть	�уду	не	буде	�тручан
ням	у	питання	політичного	роз�уду	парламенту.	В�і	рішення	Верхо�ної	Ра
ди	України	(як	процедурні,	так	і	по	�уті	�пра�и)	є	ди�креційними.	Однак	
питання	реалізації	депутатами	їх	�лужбо�их	по�но�ажень	не	належать	до	
процедурних	питань,	о�кільки	�они	не	�ирішують�я	кон�титуційним	�кла
дом	Верхо�ної	Ради	України.	Ці	питання	�ирішують�я	голо�уючим	на	пле
нарному	за�іданні.	Їх	умо�но	можна	наз�ати	питаннями	операти�ної	орга
нізації	роботи	парламентарі�	на	за�іданні	парламенту.

Пра�а	народного	депутата	можуть	зазнати	порушення	і	при	організа
ції	за�ідань	комітеті�,	підкомітеті�,	комі�ій,	інших	органі�	парламенту.	На
приклад,	голо�а	підкомітету	може	перешкодити	�и�тупу	депутата	із	пра
�ом	дорадчого	голо�у	на	його	за�іданні1,	не	приєднати	окрему	думку	члена	
комітету	до	рішення,	рекомендації,	�и�но�ку	комітету2.	Поно�люючи	дані	
пра�а	народних	депутаті�	 �уд	може	 зобо�’язати	кері�никі�	�ідпо�ідних	
органі�	�иконати	��ої	організаційні	обо�’язки	перед	парламентарями.	При	

1	Пункт	5	�т.	30	Закону	України	«Про	комітети	Верхо�ної	Ради	України»	�ід	4	к�ітня	
1995	р.	//	Відомо�ті	Верхо�ної	Ради	України.	—	1995.	—	№	19.	—	Ст.	134.

2	Пункт	2	ч.	2	�т.	27	Закону	України	«Про	комітети	Верхо�ної	Ради	України»	�ід	
4	к�ітня	1995	р.	//	Відомо�ті	Верхо�ної	Ради	України.	—	1995.	—	№	19.	—	Ст.	134.
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цьому	�уд	не	по�инен	да�ати	політичну	оцінку	порушенням	і	�имагати	пе
регляду	рішення	парламенту	(його	органу)	�	разі	політичної	�агомо�ті	об
�та�ин	та	їх	оцінок,	які	має	намір	по�ідомити	депутат.

Аналогічні	публічні	�пори	можуть	�иникати	з	при�оду	діяльно�ті	депу
таті�	мі�це�их	рад.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Наз�іть	д�а	голо�них	за�дання	адміні�трати�ної	ю�тиції.
2.	 �кі	пра�о�ідно�ини	�тано�лять	предмет	адміні�трати�ної	ю�тиції?
3.	 Дайте	�изначення	та	наз�іть	о�но�ні	�иди	�уб’єкти�ного	публічного	пра

�а	о�оби.
4.	 На�едіть	приклади	публічнопра�о�их	�порі�,	що	можуть	�иникати	із	

адміні�трати�них	пра�о�ідно�ин.
5.	 На�едіть	приклади	публічнопра�о�их	�порі�,	що	можуть	�иникати	із	

кон�титуційнопра�о�их	�ідно�ин.
6.	 На�едіть	приклади	публічнопра�о�их	�порі�,	що	можуть	�иникати	із	

фінан�о�их	пра�о�ідно�ин.

Глава 4
ПРинциПи 

АдміністРАтивнОї юстиції

Адміні�трати�на	ю�тиція	як	пра�о�е	ут�орення	поєднує	у	�обі	матері
альні	норми	(�удоу�трій)	та	проце�уальні	норми	(�удочин�т�о).	�еорія	пра�а	
розробила	низку	за�ад,	які	�ідображають	�имоги	належного	запро�адження	
та	узгодженого	роз�итку	як	першої,	так	і	другої	групи	норм.	А.	М.	Колодій	
пропонує	такі	принципи	ефекти�ного	керу�ання	юридичним	проце�ом,	
у	тому	чи�лі	пра�о�уддям:	синхронності, рівності, збалансованості, поділу 
сфер регулювання, демократичності, неодноманітності, антибюрокра
тичності, законності, надійності, доступності, раціональності, послідов
ності, гарантованості1.	Пред�та�ники	науки	�удо�ого	пра�а	�изнають,	що	
зазначені	принципи	можуть	мати	за�то�у�ання	і	у	до�лідженні	та	�до�ко
наленні	ін�титуту	адміні�трати�ної	ю�тиції2.

Принцип	�инхронно�ті	передбачає	одноча�не	запро�адження	матері
альних	та	�ідпо�ідних	проце�уальних	норм.	Це	�приятиме	як	узгоджено�
ті	їх	припи�і�	між	�обою,	так	і	зручно�ті	практичного	за�то�у�ання	обох	
груп	норм.	Принцип	рі�но�ті	передбачає,	що	проце�уальні	норми	мають	

1	Колодій	А.	М.	Принципи	пра�а	України	/	А.	М.	Колодій.	—	К.	:	Юрінком	Інтер.	—	
С.	87—90.

2	Стефанюк	В.	С.	Судо�ий	адміні�трати�ний	проце�:	монографія	/	В.	С.	Стефанюк.	—	
Х.	:	Кон�ум,	2003.	—	С.	42—43.
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бути	того	�амого	рі�ня,	що	і	матеріальні	норми.	�ак,	якщо	матеріальні	нор
ми	закріплені	у	законі,	то	і	норми	про	процедуру	по�инні	мати	форму	за
кону.	Принцип	збалан�о�ано�ті	�имагає	узгоджено�ті	проце�уальних	норм	
із	нормами	матеріального	пра�а.	На	жаль,	при	запро�адженні	адміні�тра
ти�ної	ю�тиції	�	Україні	з	метою	при�корити	роз�иток	матеріального	адмі
ні�трати�ного	пра�а	низку	його	 ін�титуті�	передали	на	розгляд	адміні
�трати�ного	�уду	�	неза�ершеному	�игляді.	Йдеть�я	про	ін�титут	публічної	
�лужби	на	держа�них	політичних	по�адах,	ін�титут	адміні�трати�них	до
го�орі�,	ін�титут	принципі�	адміні�трати�них	процедур.

Не	�прияє	належному	роз�итку	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	ігно
ру�ання	ще	одного	принципу	—	поділу	�фер	регулю�ання.	В�упереч	при
пи�у	Кодек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	про	те,	що	норми	
законода��т�а	про	адміні�трати�не	�удочин�т�о	пере�ажно	�ичерпують�я	
цим	Кодек�ом,	законода�ець	прийня�	низку	матеріальних	законі�,	якими	
�регулю�а�	процедуру	діяльно�ті	 адміні�трати�ного	 �уду	щодо	розгляду	
окремих	категорій	�пра�.

Принцип	демократично�ті	передбачає,	що	юридичний	проце�,	 який	
регламентує	 порядок	 реалізації	 �ладо�ідно�ин,	 передбачених	матеріаль
ним	пра�ом,	має	бути	демократичним,	тобто	здій�ню�ати�ь	із	забезпечен
ням	пра�,	��обод	і	обо�’язкі�	громадян.	Принцип	неодноманітно�ті	�има
гає,	щоб	юридичний	проце�	бу�	багато�аріантним	і	ди�позити�ним.	�обто	
�ін	 має	 передбачати	 різні	 проце�уальні	 за�оби	 реалізації	 матеріальних	
норм.	Принцип	законно�ті	юридичного	проце�у	забезпечує	�ідпо�ідні�ть	
його	нормати�ної	о�но�и	нормам	і	принципам	�ищої	юридичної	�или,	нор
мам	матеріального	пра�а.

Принцип	надійно�ті	проце�у	��тано�лює,	що	о�танній	із	�и�оким	�ту
пенем	ймо�ірно�ті	має	забезпечу�ати	на�тання	результату	—	розгляду	і	�и
рішення	адміні�трати�ної	�пра�и	та	�иконання	�удо�ої	по�тано�и	у	разі	
задо�олення	адміні�трати�ного	позо�у.	Принцип	до�тупно�ті	передбачає	
ная�ні�ть	д�ох	а�пекті�:	зрозумілі�ть	юридичних	процедур	для	пізнання	
та	забезпечення	можли�о�ті	реальних	дій	у	цих	процедурах.

Принцип	раціонально�ті	має	забезпечу�ати	необхідний	для	до�ягнен
ня	пра�о�ого	результату	�тупінь	деталізації	по�едінки.	Законода�ець	не	
по�инен	допу�кати	зарегульо�ано�ті	проце�у.	Принцип	по�лідо�но�ті	озна
чає	�у�ору	черго�і�ть	�иконання	дій	у	межах	процедури.	Від	її	дотриман
ня	залежить	операти�ні�ть	та	результати�ні�ть	юридичного	проце�у.	Прин
цип	гаранто�ано�ті	�	юридичному	проце�і	передбачає	ная�ні�ть	за�обі�,	
які	забезпечують	належне	здій�нення	пра�о�уддя	�	адміні�трати�них	�пра
�ах.	Із	цього	при�оду	доцільно	з�ернути	у�агу	на	но�ий	для	україн�ького	
законода��т�а	про	адміні�трати�не	�удочин�т�о	ін�титут	заході�	проце�у
ального	приму�у.

Через	ті�ний	з�’язок	законода��т�а	про	адміні�трати�не	�удочин�т�о	
із	матеріальними	нормами,	на	за�то�у�ання	яких	�оно	�прямо�ане,	у	науці	
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адміні�трати�ного	пра�а	пропонують	�иділяти	принципи	�заємного	функ
ціону�ання	цих	д�ох	груп	норм1.

Першим	�и�у�ають	принцип системного (комплексного) функціонуван
ня норм інституту адміністративної юстиції.	До	змі�ту	цього	принципу	
�ходять	�имоги,	що	передбачають	узгоджені�ть	компетенції	адміні�трати�
них	�уді�	з	�ферою	юри�дикції	решти	ланок	держа�ного	механізму	пра
�озахи�ної	�прямо�ано�ті;	�имога	узгоджено�ті	проце�уальних	ін�титуті�	
ю�тиції	з	матеріальними	нормами	адміні�трати�ного	пра�а.	На	�ьогодні	
можна	�ия�ити	чимало	точок	дотику	між	цими	групами	норм:	залучення	
�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	як	�пі��ідпо�ідача	(�т.	52	КАС	України),	за
�то�у�ання	за�обі�	забезпечення	адміні�трати�ного	позо�у	(�т.	117),	�ирі
шення	питань	проце�уального	пра�она�тупницт�а	(�т.	55),	допу�к	пред
�та�ника	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	(�т.	56),	�изначення	�по�обу	�и
конання	�удо�ого	рішення	(�татті	168,	263),	�изначення	�по�обу	�удо�ого	
захи�ту	(�т.	162	КАС	України)	тощо.

Процедури	адміні�трати�ної	ю�тиції	доцільно	роз�и�ати	одноча�но	із	
процедурами	 розгляду	 органами	 публічної	 адміні�трації	 інди�ідуальних	
адміні�трати�них	�пра�.	Концептуальна	та	термінологічна	неузгоджені�ть	
законода��т�а	про	адміні�трати�не	�удочин�т�о	та	адміні�трати�нопро
цедурного	законода��т�а	дезорієнтує	о�обу	�	до�одах	перед	�удом	щодо	
ная�но�ті	порушення	її	пра�,	у�кладнює	оцінку	�	�уді	діяльно�ті	органу	
публічної	адміні�трації,	гальмує	�иконання	рішень	�уді�	у	адміні�трати�
них	�пра�ах.

На�тупний	принцип — правової законності,	�и�одять	із	положення	�т.	8	
О�но�ного	Закону,	за	якою	�	Україні	�изнаєть�я	принцип	�ерхо�ен�т�а	
пра�а.	 Із	цього	положення	робить�я	�и�но�ок	про	те,	що	неприпу�тимо	
покладення	на	адміні�трати�ні	�уди	за�дання	за�то�о�у�ати	до	о�іб	�тяг
нення	за	адміні�трати�ні	пра�опорушення	та	 інші	�анкції,	передбачені	
нормами	адміні�трати�ного	пра�а.	Адже	адміні�трати�на	ю�тиція	є	ін�ти
тутом	пра�озахи�ним,	а	не	каральним2.

Окремою	групою	принципі�	є	 ідеї	про	демократичні�ть,	гла�ні�ть	та	
тран�парентні�ть	(прозорі�ть)	адміні�трати�ної	ю�тиції.	Їх	�тілення	у	прак
тику	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	забезпечить	�ия�лення	та	у�унення	
як	�и�темних,	так	і	нетипо�их	проблем	у	функціону�анні	публічної	адміні
�трації.	Гаранто�аний	�удом	до�туп	громадян	до	інформації	про	діяльні�ть	
органі�	публічної	адміні�трації	забезпечить	операти�не	та	які�не	у�унен
ня	причин	та	умо�,	що	приз�одять	до	порушення	�уб’єкти�них	пра�	та	ін
тере�і�.

1	Педько	Ю.	С.	Стано�лення	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	 :	монографія	/	
Ю.	С.	Педько.	—	К.	:	Інт	держа�и	і	пра�а	ім.	В.	М.	Корецького,	2003.	—	С.	61—65.

2	Битяк	Ю.,	Пи�аренко	Н.	Проце�уальна	форма	�ідпра�лення	пра�о�уддя	�	�порах	
за	уча�тю	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	/	Ю.	Битяк,	Н.	Пи�аренко	//	Пра�о	Украї
ни.	—	2006.	—	№	10.	—	С.	78—81.
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І,	нарешті,	принцип доцільності.	Він	підкре�лює	�ажли�і�ть	належно
го	проце�уального	забезпечення	�иконання	другої	задачі	адміні�трати�ної	
ю�тиції	—	контролю	за	законні�тю	рішень	та	дій	органі�	публічної	адміні
�трації.	Суд	по�инен	�олодіти	по�нотою	за�обі�	�итребу�ання	�ід	такого	
органу	з�іту	про	моти�и	прийняття	о�карженого	акта.	Будьякі	рішення,	
дія	чи	бездіяльні�ть	мають	�чиняти�ь	органом	�лади	�иключно	задля	до�яг
нення	�у�пільного	блага,	реалізації	пра�	та	��обод	громадян.	Відхилення	
діяльно�ті	органу	�ід	цієї	мети	тягне	за	�обою	його	�ідпо�ідальні�ть	у	поряд
ку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.

Будучи	�ідно�но	�ідокремленими	групами	норм	�удоу�троє�і	та	проце
�уальні	припи�и	є	�ідображенням	д�ох	а�тономних	груп	принципі�:	про	
організаційний	 у�трій	 адміні�трати�ної	ю�тиції	 та	 про	 проце�	 розгляду	
адміні�трати�них	�пра�.	Хоча	�лід	�изнати,	що	змі�т	цих	принципі�	не	є	
�иключно	організаційним	або	тільки	проце�уальним1.

Кон�титуція	України	передбачає	такі	пере�ажно	�удоу�троє�і	за	змі�
том	принципи:	здій�нення	пра�о�уддя	�иключно	�удами	(�т.	124),	тери
торіально�ті	 і	 �пеціалізації	 побудо�и	 �и�теми	 �уді�	 загальної	 юри�дик
ції	(�т.	125),	уча�ті	народу	безпо�ередньо	у	здій�ненні	пра�о�уддя	через	
народних	за�ідателі�	і	при�яжних	(�т.	124),	�иборно�ті	і	призначу�ано�ті	
�удді�	(�т.	128),	незалежно�ті	�удді�	і	підкорення	їх	тільки	закону	(�т.	129),	
здій�нення	 пра�о�уддя	 профе�ійними	 �уддями	 та	 у	 �изначених	 зако
ном	�ипадках	народними	за�ідателями	і	при�яжними	(�т.	127),	законно�
ті	(п.	1	�т.	129),	до�тупно�ті	й	гаранто�ано�ті	�удо�ого	захи�ту	пра�	і	��о
бод	людини	і	громадянина	(ч.	3	�т.	8,	ч.	4	�т.	32,	ча�тини	1,	2	�т.	55,	ч.	1	
�т.	59,	п.	9	�т.	129),	уча�ті	громад�ько�ті	для	захи�ту	пра�	і	��обод	грома
дян	(�т.	36).

Здійснення правосуддя виключно судами.	 Пра�о�уддя	 �	 адміні�тра
ти�них	�пра�ах	�и�тупає	однією	з	форм	держа�ної	діяльно�ті	—	�удо�ої	
�лади,	яка	здій�нюєть�я	�удами	шляхом	розгляду	і	�ирішення	�пра�	адмі
ні�трати�ної	юри�дикції	у	��тано�леному	законом	порядку.	Кон�титуція	
України	(�т.	124)	�изначила,	що	пра�о�уддя	�	Україні	здій�нюєть�я	�и
ключно	�удами.	Делегу�ання	функцій	�уді�,	а	також	при�ла�нення	цих	
функцій	іншими	органами	чи	по�адо�ими	о�обами	не	допу�каєть�я.	Юри�
дикція	�уді�	поширюєть�я	на	��і	пра�о�ідно�ини,	що	�иникають	у	дер
жа�і.

Здій�нення	пра�о�уддя	�иключно	�удами	�ипли�ає	з	чинних	за�ад	по
ділу	держа�ної	�лади	України	на	три	�ідокремлені	держа�ні	�лади	—	зако
нодавчу, виконавчу та судову	(�т.	6	Кон�титуції	України),	які	урі�но�ажу
ють	одна	одну.	Цей	принцип	означає	недопу�тимі�ть	�тручання	�	здій�
нення	 пра�о�уддя	 органі�	 законода�чої	 і	 �икона�чої	 �лади	 як	 у	 формі	

1	Полян�кий	Н.	Н.,	Строго�ич	М.	С.,	Са�ицкий	В.	М.,	Мельнико�	А.	А.	Судебное	
пра�о	/	Н.	Н.	Полян�кий,	М.	С.	Строго�ич,	В.	М.	Са�ицкий,	А.	А.	Мельнико�.	—	М.	:	
Наука,	1983.	—	С.	127.
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�ирішення	і	перегляду	рішень	у	�удо�их	�пра�ах,	так	і	у	формі	�пли�у	на	
�удді�.

Захи�т	�уб’єкти�них	пра�	о�оби,	що	надаєть�я	к�азі�удо�ими	органа
ми,	до	пра�о�уддя	не	належить.	Спільні�ть	мети	щодо	захи�ту	пра�	і	�ико
нання	аналогічних	пра�о�уддю	за�дань	не	може	бути	до�татньо	об’єдную
чою	ознакою	для	кон�трую�ання	єдиного	поняття	пра�о�уддя,	о�кільки	
форми	і	методи	діяльно�ті	�уду	і	к�азі�удо�их	органі�	є	різними.	Суд	загаль
ної	юри�дикції	�	�и�темі	органі�,	які	здій�нюють	захи�т	публічних	пра�,	
по�ідає	окреме	мі�це	і	має	пріоритет	над	юри�дикцією	органу	публічної	
адміні�трації.	 Пріоритет	 проя�ляєть�я	 �	 пере�азі	 над	 іншими	формами	
пра�о�ого	захи�ту,	зокрема	у	тому,	що:	а)	�уд	приймає	за�ершальне	рішен
ня	�	�порі,	якщо	такий	�пір	бу�	попередньо	розглянутий	у	поза�удо�ому	
порядку;	б)	�уд	пере�іряє	законні�ть	і	обґрунто�ані�ть	рішень	і	по�тано�	
держа�них	органі�	і	по�адо�их	о�іб,	які	були	прийняті	щодо	кон�титуцій
них,	адміні�трати�них,	податко�их	та	інших	пра�о�ідно�ин	у	галузі	упра�
ління.

Принципи територіальності, спеціалізації (автономності)	та	інстан
ційності. Перший	із	наз�аних	принципі�	означає	те,	що	юри�дикція	окре
мих	організаційних	ланок	адміні�трати�ної	ю�тиції	поширюєть�я	на	пе�ні	
території,	які	можуть	збігати�ь	або	не	збігати�ь	із	адміні�трати�нотерито
ріальними	одиницями.	�ериторіальними	�удами	загальної	юри�дикції	�ід
по�ідно	до	 �т.	 20	Закону	України	 «Про	 �удоу�трій	України»	 �и�тупають	
Верхо�ний	Суд	України,	Вищі	�пеціалізо�ані	�уди,	апеляційні	�уди,	мі�це�і	
�уди.	За	Кодек�ом	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	мі�це�і	та	апе
ляційні	адміні�трати�ні	�уди	є	окружними,	тобто	їх	територіальна	юри�дик
ція	може	не	збігати�ь	із	межами	адміні�трати�нотериторіальних	одиниць	
України.

У	�удах	загальної	юри�дикції	�пеціалізація	проя�ляєть�я	у	їх	�нутріш
ній	будо�і.	У	�кладі	апеляційного	адміні�трати�ного	�уду	можуть	ут�орю
�ати�я	�удо�і	палати	з	розгляду	окремих	категорій	�пра�	за	��тано�леною	
�пеціалізацією.	У	Вищому	адміні�трати�ному	�уді	також	ут�орюють�я	па
лати	для	розгляду	окремих	категорій	�пра�.	У	Верхо�ному	Суді	України	
�т�орюєть�я	і	діє	�удо�а	палата	�	адміні�трати�них	�пра�ах	для	перегляду	
�пра�	за	�инятко�ими	об�та�инами.	Ознакою	�пеціалізо�аних	�уді�	є	на
я�ні�ть	��оїх	�ищих	�удо�их	органі�.

Вимога	а�тономно�ті	передбачає	організаційну	незалежні�ть	адміні�т
рати�них	�уді�	�ід	органі�	публічної	адміні�трації.

О�танній	із	наз�аних	організаційних	принципі�	передбачає	єдні�ть	�и
�теми	адміні�трати�них	�уді�	із	розподілом	на	�ідпо�ідні	ін�танційні	лан
ки	—	�уди	першої	ін�танції,	апеляційні	та	ка�аційний	(Вищий	адміні�тра
ти�ний	�уд	України).

Принцип участі народу безпосередньо у здійсненні правосудця через на
родних засідателів і присяжних,	закріплений	�т.	124	Кон�титуції	України,	
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у	�ітчизняній	моделі	адміні�трати�ної	ю�тиції	не	реалізо�аний.	Розгляд	адмі
ні�трати�них	�пра�	у	порядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	про�адить�я	
профе�ійними	�уддями,	тоді	як	залучення	народних	за�ідателі�	до	здій�
нення	пра�о�уддя	нада�ало	б	адміні�трати�ному	�удо�і	народного	харак
теру,	��ідчило	б	про	його	демократизм,	було	б	надійною	гарантією	��тано�
лення	об’єкти�ної	і�тини	у	�пра�і	і	пра�ильного	�ирішення	�пра�,	забезпе
чу�ало	б	законні�ть,	переконли�і�ть,	обґрунто�ані�ть	і	�ихо�не	значення	
�удо�их	рішень.

Уча�ть	за�ідателі�	по�илює	до�ір’я	�у�піль�т�а	до	�уду,	є	одним	з	ін�ти
туті�	оплоту	��ободи	о�оби	і	пріоритету	пра�а,	тим	демократичним	ідеа
лом,	при	якому	громадянин	бере	уча�ть	у	здій�ненні	�удо�ої	�лади,	яка	не	
по�инна	цілком	і	по�ні�тю	перебу�ати	�	руках	профе�іоналі�,	незалежно	
�ід	їх	к�аліфікації	і	�тупеня	у��ідомленої	�ідпо�ідально�ті.

Принципи	 �иборно�ті	 і	 призначу�ано�ті	 �удді�	 �изначений	 �т.	 128	
Кон�титуції	України,	за	якою	перше	призначення	на	по�аду	профе�ійного	
�удді	�троком	на	п’ять	рокі�	здій�нюєть�я	Президентом	України.	В�і	інші	
�удді	�уді�	загальної	юри�дикції	обирають�я	Верхо�ною	Радою	України	без
�троко�о,	�	порядку,	��тано�леному	законом.

Незалежність суддів і підкорення їх тільки законові.	При	здій�ненні	
пра�о�уддя	�удді	незалежні,	підкоряють�я	тільки	закону	і	нікому	не	підз�іт
ні	(�т.	129	Кон�титуції	України,	�т.	3	Закону	«Про	�тату�	�удді�»).	Незалеж
ні�ть	�удді�	інтерпретуєть�я	як	їх	�амо�тійні�ть,	непо�’язані�ть	при	здій�
ненні	пра�о�уддя	будьякими	об�та�инами	та	іншою,	крім	закону,	�олею	
(п.	4.1	Моти�у�альної	ча�тини	рішення	Кон�титуційного	Суду	України	�ід	
1	грудня	2004	р.	№	19рп/2004).	Це	означає,	що	�удді	�ирішують	адміні
�трати�ні	�пра�и	на	о�но�і	закону,	�	умо�ах,	що	�иключають	�торонній	
�пли�	на	них.	Ніякі	держа�ні	органи,	політичні	партії,	громад�ькі	органі
зації	і	по�адо�і	о�оби	не	мають	пра�а	�пли�ати	на	них,	�казу�ати	�удо�і,	
як	необхідно	�ирішити	конкретну	�пра�у,	роз�’язати	ка�аційну	�каргу	або	
зая�у	про	перегляд	рішення	у	з�’язку	з	но�о�ия�леними	об�та�инами.	Суд
ді	є	незалежними	�ід	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	�ід	по�адо�их	о�іб	
�уду	і	прокуратури.

Непідз�ітні�ть	�удді�	�ідпо�ідно	до	ч.	2	�т.	12	Закону	«Про	�тату�	�уд
ді�»	означає,	що	�уддя	не	зобо�’язаний	да�ати	будьякі	поя�нення	щодо	
�уті	розглянутих	�пра�	або	�пра�,	які	знаходять�я	�	його	про�адженні,	а	
також	да�ати	їх	будькому	для	ознайомлення,	інакше	як	у	�ипадках	і	по
рядку,	передбачених	законом.

Згідно	зі	�т.	126	О�но�ного	Закону	незалежні�ть	та	недоторканні�ть	
�удді�	гарантують�я	Кон�титуцією	та	законами	України.	�акі	гарантії	за
кріплені,	зокрема,	�таттями	3,	11—15,	31,	42,	44,	45	Закону	«Про	�тату�	
�удді�»;	�таттями	14—17,	118—123	Закону	«Про	�удоу�трій	України»;	�тат
тями	376—379	Кримінального	кодек�у	України.
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�ак,	�т.	11	Закону	«Про	�тату�	�удді�»	�изначила	такі	�по�оби	забезпе
чення	незалежно�ті	�удді�:	��тано�лення	порядку	їх	обрання	і	з�ільнення;	
�изначення	юридичної	процедури	здій�нення	пра�о�уддя;	таємниця	нара
ди	�удді�	при	�ине�енні	рішень;	�ідпо�ідальні�ть	за	непо�агу	до	�уду	або	
�тручання	�	роз�’язання	конкретних	�пра�;	�т�орення	необхідних	органі
заційнотехнічних	умо�	для	діяльно�ті	�удді�,	а	також	матеріальне	і	�оці
альне	забезпечення	�удді�.

Здійснення правосуддя професійними суддями та у визначених законом 
випадках народними засідателями і присяжними	 (�т.	 127	 Кон�титуції).	
Судді	адміні�трати�ного	�уду	є	но�іями	�удо�ої	�лади	�	Україні,	які	здій�
нюють	пра�о�уддя.	Судді	є	по�адо�ими	о�обами	держа�ної	�лади,	які	�	
кон�титуційному	порядку	наділені	по�но�аженнями	здій�ню�ати	пра�о
�уддя	і	�икону�ати	��ої	обо�’язки	на	профе�ійній	о�но�і	�	�удах	загальної	
юри�дикції	(�т.	1	Закону	«Про	�тату�	�удді�»).	Профе�ійні	�удді	не	можуть	
належати	до	політичних	партій	та	проф�пілок,	брати	уча�ть	у	будьякій	
політичній	діяльно�ті,	мати	пред�та�ницький	мандат,	обіймати	будьякі	
інші	оплачу�ані	по�ади,	�икону�ати	іншу	оплачу�ану	роботу,	крім	науко
�ої,	�икладацької	та	іншої	т�орчої	діяльно�ті	у	�ільний	�ід	роботи	ча�	(�т.	5	
Закону	«Про	�тату�	�удді�»).

На	по�аду	�удді	може	бути	рекомендо�аний	к�аліфікаційною	комі�ією	
�удді�	громадянин	України,	не	молодший	д�адцяти	п’яти	рокі�,	який	має	
�ищу	юридичну	о��іту	і	�таж	роботи	�	галузі	пра�а	не	менше	трьох	рокі�	
та	�олодіє	держа�ною	мо�ою.	До	того	ж,	�уддею	�пеціалізо�аного	�уду	мо
же	бути	також	громадянин,	не	молодший	тридцяти	рокі�,	який	прожи�ає	
�	Україні	не	менш	як	де�ять	рокі�,	�олодіє	держа�ною	мо�ою,	має	�ищу	
о��іту	�	галузі	знань,	що	охоплюють�я	межами	юри�дикції	�ідпо�ідного	
�пеціалізо�аного	�уду,	має	фахо�у	підгото�ку	з	питань	юри�дикції	цих	�у
ді�	та	�таж	роботи	за	�пеціальні�тю	не	менше	п’яти	рокі�.

Судді	зобо�’язані:	при	здій�ненні	пра�о�уддя	дотриму�ати�я	Кон�ти
туції	і	законі�	України,	забезпечу�ати	по�ний,	��ебічний	та	об’єкти�ний	роз
гляд	�пра�	з	додержанням	��тано�лених	законом	�трокі�;	не	розголошу�а
ти	�ідомо�тей,	що	�тано�лять	держа�ну,	іншу	таємницю,	�ідомо�тей	про	
о�оби�те	життя	громадян	та	інших	�ідомо�тей,	про	які	�они	дізнали�я	під	
ча�	розгляду	�пра�и	у	�удо�ому	за�іданні,	для	забезпечення	нерозголошен
ня	яких	було	прийняте	рішення	про	закрите	�удо�е	за�ідання;	додержу�а
ти�я	�имог	не�умі�ницт�а,	�лужбо�ої	ди�ципліни	та	розпорядку	роботи	�у
ду;	не	допу�кати	�чинкі�	та	будьяких	дій,	що	ганьблять	з�ання	�удді	і	мо
жуть	�икликати	�умні�	у	його	об’єкти�но�ті,	неупереджено�ті	та	незалеж
но�ті	(�т.	6	Закону	«Про	�тату�	�удді�»).

Уча�ть	народних	за�ідателі�	і	при�яжних	у	здій�ненні	пра�о�уддя	адмі
ні�трати�ними	�удами	за�луго�ує	на	у�агу	і	є	питанням	de	lega	ferenda.	
Уча�ть	 за�ідателі�	у	прийнятті	рішень	зробить	пра�о�уддя	більш	прозо
рим,	під�ищить	до�іру	до	адміні�трати�них	�уді�.	За�ідателі�	доцільно	до
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бирати	із	чи�ла	члені�	об’єднань	громадян,	профе�ійних	об’єднань	підпри
ємці�	та	інших	не�ладних	організацій,	що	�пеціалізують�я	на	захи�ті	пра�	
громадян.	Стаття	60	чинного	КАС	України	передбачає	уча�ть	таких	орга
нізацій	як	законних	пред�та�никі�	о�оби	(перш	за	��е,	при�атної	о�оби
пози�ача).	Ця	модель	ґрунтуєть�я	на	традиційному	�ітчизняному	до��іді	
уча�ті	подібних	організацій	у	�удо�ому	проце�і.	Проте	її	ефекти�ні�ть	не
�и�ока.	Лише	незначна	ча�тина	�ітчизняних	�уб’єкті�	громадян�ького	�у
�піль�т�а	акти�но	діють	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і.	Держа�і	�игід
но,	щоб	бу�	задіяний	потенціал	решти	таких	�уб’єкті�,	подібно	до	того,	як	
�ін	�икори�то�уєть�я	у	проце�і	�ироблення	рішень	органами	�икона�чої	
�лади.	У	��ою	чергу,	громад�ькі	ут�орення	також	будуть	заціка�лені	у	та
кій	 �пі�праці	 із	 держа�ою	 та	 охоче	над�илатимуть	 ��оїх	пред�та�никі�	
для	уча�ті	у	�ирішенні	�пра�и.	Ймо�ірно,	що	�ипадки	нез’я�лення	їх	пред
�та�никі�	на	�удо�е	за�ідання	будуть	рідкі�ним	я�ищем.

За�ідателі�	�арто	залучати	до	розгляду	�пра�и	у	�уді	першої	ін�танції.	
Спра�а	у	тому,	що	за�ідателі	кори�ні,	перш	за	��е,	при	оцінці	питань	фак
ту.	А	ці	питання	�	о�но�ному	�ирішують�я	�удами	�аме	першої	ін�танції.	
Суди	решти	ін�танцій	на	цих	питаннях	концентрують�я	меншою	мірою.	
Витрати,	що	по�’язані	з	уча�тю	у	проце�і,	�ідшкодо�у�атимуть�я	за�ідате
лям	за	рахунок	держа�ного	бюджету.	У	такий	�по�іб	держа�а	опо�ередко
�ано	нада�атиме	хоч	і	незначну,	проте	знако�у	фінан�о�у	підтримку	тим	
громад�ьким	ут�оренням,	які	у	про�адженні	��оїх	�татутних	за�дань	є	дій�
но	акти�ними.

Законність є	однією	з	о�но�них	за�ад	�удочин�т�а	(п.	1	ч.	3	�т.	129	
Кон�титуції).	Відпо�ідно	до	ч.	2	�т.	19	Кон�титуції	України	органи	держа�
ної	�лади	та	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�і	о�оби	зобо�’я
зані	діяти	лише	на	під�та�і,	�	межах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	що	перед
бачені	Кон�титуцією	та	законами	України.	Судді	при	здій�ненні	пра�о�уд
дя	підкоряють�я	лише	закону	(�т.	129	Кон�титуції).	Громадяни	зобо�’язані	
неухильно	додержу�ати�я	Кон�титуції	України	та	законі�	України,	не	по
�ягати	на	пра�а	і	��ободи,	че�ть	і	гідні�ть	інших	людей	(ч.	1	�т.	68	Кон�ти
туції).

�аким	чином,	Кон�титуція	по�лідо�но	про�одить	у	життя	принцип	за
конно�ті,	який	є	не�ід’ємним	елементом	демократичної	пра�о�ої	держа�и.	
Здій�нення	пра�о�уддя	у	адміні�трати�них	�пра�ах	�ідпо�ідно	до	цієї	за
�ади	передбачене	�т.	9	КАС	України.

Законні�ть	пра�о�уддя	�имагає,	щоб	у�я	діяльні�ть	не	тільки	�уду,	а	й	
у�іх	�уб’єкті�	адміні�трати�них	проце�уальних	пра�о�ідно�ин	була	підпо
рядко�ана	законо�і.	Вони	мають	�у�оро	дотриму�ати�я	і	�икону�ати	�и
моги	��іх	інших	принципі�	проце�у,	які	характеризують	адміні�трати�не	
�удочин�т�о.	Порушення	і	недодержання	на�іть	одного	з	них	тягне	за	�о
бою	порушення	законно�ті.
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Принцип	законно�ті	�изначаєть�я	тим,	що	�уд	у	��оїй	діяльно�ті	при	
�ирішенні	 �пра�	 по�инен	 пра�ильно	 за�то�о�у�ати	 норми	матеріально
го	пра�а	до	конкретних	пра�о�ідно�ин.	Подруге,	здій�нення	пра�о�уддя	
неможли�е	без	додержання	норм	проце�уального	пра�а.	В�я	діяльні�ть	�у
ду	підпорядко�ана	чинному	законода��т�у	про	адміні�трати�не	�удочин
�т�о.	Прийняте	�удом	рішення	у	�пра�і	має	бути	законним	і	обґрунто�аним	
(�т.	159	КАС).	Однією	із	гарантій	принципу	законно�ті	є	пра�о	на	апеля
ційне	та	ка�аційне	о�карження	�удо�ого	рішення.

Гарантованість і доступність судового захисту прав і свобод людини 
і громадянина.	Відпо�ідно	до	�т.	55	Кон�титуції	пра�а	і	��ободи	людини	і	
громадянина	захищають�я	�удом.	Кожному	гарантуєть�я	пра�о	на	о�кар
ження	�	�уді	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	органі�	держа�ної	�лади,	орга
ні�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб.

Кожному	гарантуєть�я	�удо�ий	захи�т	пра�а	�имагати	�илучення	будь
якої	інформації,	у	тому	чи�лі	й	�ід	органі�	публічної	адміні�трації,	а	також	
пра�о	на	�ідшкоду�ання	матеріальної	і	моральної	шкоди,	за�даної	проти
пра�ним	збиранням,	зберіганням,	�икори�танням	та	поширенням	такої	ін
формації	(ч.	4	�т.	32	Кон�титуції	України).

Норми	Кон�титуції	України	є	нормами	прямої	дії.	З�ернення	до	�уду	
для	захи�ту	кон�титуційних	пра�	і	��обод	людини	і	громадянина	безпо�е
редньо	на	під�та�і	Кон�титуції	України	гарантуєть�я	(ч.	3	�т.	8	Кон�титу
ції).	Це	пра�о	забезпечуєть�я	реальною	можли�і�тю	для	у�якої	заінтере�о
�аної	о�оби	з�ернути�я	�	у�тано�леному	порядку	на	захи�т	порушеного	
пра�а,	��ободи	чи	інтере�у	(�т.	104)	та	широкою	можли�і�тю	�икори�тати	
чи�ленні	проце�уальні	за�оби	для	акти�ної	проце�уальної	діяльно�ті.	Беру
чи	уча�ть	у	�пра�і	о�оба	має	пра�о	знайомити�я	з	матеріалами	�пра�и,	
робити	з	них	�итяги,	одержу�ати	копії	рішень,	ух�ал,	по�тано�	та	інших	
документі�,	що	є	�	�пра�і,	брати	уча�ть	у	�удо�их	за�іданнях,	нада�ати	
докази,	брати	уча�ть	�	їх	до�лідженні,	зая�ляти	клопотання	та	�ід�оди,	да
�ати	у�ні	і	пи�ьмо�і	поя�нення	�удо�і,	пода�ати	��ої	до�оди,	мірку�ання	
та	заперечення,	о�каржу�ати	рішення	і	ух�али	�уду	та	ін.

При	�изначенні	змі�ту	до�тупно�ті	�удо�ого	захи�ту	�лід	�иходити	з	
комплек�ного	характеру	цього	поняття,	яке	охоплює:	організаційну	та	про
це�уальну	�проможні�ть	�уду	прийняти	кожну	о�обу,	яка	потребує	захи�
ту;	ная�ні�ть	необхідних	умо�	для	реалізації	кожним	громадянином	кон
�титуційного	пра�а	на	�удо�ий	захи�т;	пра�о�у	допомогу	при	здій�ненні	
�удочин�т�а;	забезпечення	�иконання	�удо�их	рішень	тощо.

Громадяни	можуть	�е�ти	��ої	�пра�и	�	�уді	о�оби�то	або	через	��оїх	
пред�та�никі�.	Судо�ий	 захи�т	 характеризуєть�я	 до�тупні�тю	проце�у:	
�уд	територіально	наближений	до	на�елення,	проце�уальний	порядок	�у
дочин�т�а	і	проце�уальні	форми	�иконання	проце�уальних	дій	є	про�ти
ми,	 зрозумілими,	 дій�но	 демократичними,	 точно	передбаченими	 у	КАС	
України.
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Стаття	8	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»	�казує,	що	кожен	
має	пра�о	кори�ту�ати�я	пра�о�ою	допомогою	при	�ирішенні	�пра�	у	�уді.	
Пра�о�у	допомогу	при	�ирішенні	�пра�	у	�удах	�	Україні	надають	ад�о
кати,	а	також	інші	о�оби.	Порядок	та	умо�и	надання	пра�о�ої	допомоги,	
пра�а	й	обо�’язки	ад�окаті�,	а	також	інших	о�іб,	які	мають	пра�о	на	зай
няття	пра�о�ою	діяльні�тю	і	беруть	уча�ть	у	�удочин�т�і,	�изначають�я	
законами.	У	�ипадках,	передбачених	законом,	пра�о�а	допомога	надаєть
�я	безоплатно.

Участь громадськості в адміністративному судочинстві для захисту 
прав і свобод громадян.	Громадяни	України	мають	пра�о	на	��ободу	об’єд
нання	у	політичні	партії	та	громад�ькі	організації	для	здій�нення	і	захи�ту	
��оїх	пра�	і	��обод	(�т.	36	Кон�титуції).	З	цією	метою	�	�удочин�т�і	�	адмі
ні�трати�них	 �пра�ах	 допу�каєть�я	 уча�ть	 пред�та�никі�	 громад�ьких	
організацій	і	трудо�их	колекти�і�.	Принцип	уча�ті	громад�ько�ті	�	адміні
�трати�ному	�удочин�т�і	реалізуєть�я	�	уча�ті	проф�пілок	та	інших	гро
мад�ьких	організацій	з	метою	захи�ту	пра�	та	інтере�і�	інших	о�іб	(�т.	60	
КАС	України).

До	пере�ажно	проце�уальних	за	змі�том	принципі�	адміні�трати�ної	
ю�тиції	(принципі�	�удочин�т�а)	доцільно	�ідно�ити:	гласність та безпо
середність розгляду справи, диспозитивність, змагальність, офіційність, 
обов’язковість рішення суду, повне фіксування судового процесу техніч
ними засобами, раціональну процесуальну форму, неможливість проце
суального сумісництва, судову істину, процесуальну рівноправність сто
рін, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судового рі
шення.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Наз�іть	та	розкрийте	загальний	змі�т	принципі�	узгодженого	роз�итку	
матеріального	та	проце�уального	пра�а,	що	забезпечують	ефекти�ні�ть	юри
дичного	проце�у.

2.	 Охарактеризуйте	принципи	�заємного	функціону�ання	норм	законо
да��т�а	 про	 адміні�трати�не	 �удочин�т�о,	 з	 одного	 боку,	 та	 матеріальних	
норм,	що	підлягають	за�то�у�анню	у	проце�і	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	
із	іншого	боку.

3.	 Перелічіть	�удоу�троє�і	(організаційні)	принципи	адміні�трати�ної	ю�тиції.
4.	 �кі	�имоги	�ходять	до	змі�ту	принципу	здій�нення	пра�о�уддя	�иключ

но	�удами?
5.	Що	означають	принципи	територіально�ті,	�пеціалізації	(а�тономно�ті)	

та	ін�танційно�ті?
6.	 Розкрийте	змі�т	принципу	незалежно�ті	�удді�	 і	підкорення	їх	тільки	

законо�і.
7.	 Наз�іть	проце�уальні	принципи	адміні�трати�ної	ю�тиції.
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Глава 5
ОснОвні інститУти 

АдміністРАтивнОї юстиції

До	о�но�них	 ін�титуті�	адміні�трати�ної	ю�тиції	�ідно�ять:	 ін�титут	
ініцію�ання	(з�ернення)	до	органу	адміні�трати�ної	ю�тиції,	�троки	роз
гляду	 публічнопра�о�ого	 �пору,	 тимча�о�ий	 �удо�ий	 захи�т,	 під�та�и	
(критерії)	контролю	з	боку	органу	адміні�трати�ної	ю�тиції,	по�но�ажен
ня	органу	ю�тиції	за	результатами	перегляду	пра�о�ого	акта	чи	дії1.

Запро�адження	�	Україні	позо�ного	порядку	перегляду	акті�	органі�	
публічної	адміні�трації	�тало	і�тотнім	кроком	у	напрямі	до	розширення	
меж	�удо�ого	контролю	за	законні�тю	у	�фері	держа�ного	упра�ління.	
Ци�ільний	проце�уальний	кодек�	УРСР	1963	р.	передбача�	о�обли�у	фор
му	�удо�ого	захи�ту	пра�	громадян	у	�заємо�ідно�инах	із	органами	упра�
ління	—	�каргу.	Однак	такий	пра�о�ий	за�іб	гаранту�а�	о�обі	ініцію�ан
ня	публічнопра�о�ого	�пору	лише	у	проце�уальному	розумінні;	��ажало�я,	
що	такий	�пір	і�нує	лише	у	ча�о�их	межах	�удо�ого	проце�у.	�к	зазнача
ло�я	у	літературі	того	ча�у,	конфлікт	між	о�обою	та	адміні�трати�ним	орга
ном	не	бу�	матеріальнопра�о�им	за	��оєю	природою2.	Започатко�аний	
о�обою	у	�уді	�пір	�иника�	із	при�оду	адміні�трати�них	проце�уальних	
пра�	громадян,	якими	�они	наділяють�я	при	розгляді	їхньої	адміні�тра
ти�ної	�пра�и	�	органах	�икона�чої	�лади,	�	органах	мі�це�ого	�амо�ря
ду�ання.	Порушуючи	процедурні	пра�а	громадян,	зазначені	органи	пере
шкоджали	у	набутті	чи	реалізації	�уб’єкти�них	матеріальних	при�атних	
і	публічних	пра�.	Адміні�трати�ний	акт	(дія)	бу�	під�та�ою,	передумо�ою	
�иникнення	таких	пра�.	Саме	неналежне	�иконання	обо�’язкі�	у	проце�і	
прийняття	такого	акта	(�чинення	дії)	 і	було	предметом	�пору.	Фактично	
публічнопра�о�ий	�пір	з�оди��я	до	�пору	про	адміні�трати�ний	акт.

Суто	проце�уальний	характер	публічнопра�о�ого	�пору	при�оди�	до	
�уджень	про	те,	що	для	його	�ирішення	не	потрібно	доказі�,	доказу�ання,	
оцінки	доказі�3;	про	те,	що	�уд,	розглядаючи	�каргу	на	адміні�трати�ний	
акт,	у�тано�лює,	на�амперед,	�ідпо�ідні�ть	даного	акта	закону,	тобто	�и

1	Галлиган	Д.,	Полян�кий	В.	В.,	Старило�	Ю.	Н.	Админи�трати�ное	пра�о:	и�тория	
раз�ития	и	о�но�ные	�о�ременные	концепции	/	Д.	Галлиган,	В.	В.	Полян�кий,	Ю.	Н.	Ста
рило�.	—	М.	:	Юри�тъ,	2002.	—	С.	334—346; Николае�а Л. А., Соло�ье�а А. К. Админи—346;	Николае�а	Л.	А.,	Соло�ье�а	А.	К.	Админи
�трати�ная	ю�тиция	и	админи�трати�ное	�удопроиз�од�т�о:	зарубежный	опыт	и	ро�
�ий�кие	традиции	:	�борник	/	Л.	А.Николае�а,	А.	К.	Соло�ье�а.	—	СПб.	:	Юридиче�кий	
центр	Пре��,	2004.	—	С.	120—138.

2	�рубнико�	П.	Применение	�удами	законодатель�т�а	об	обжало�ании	дей�т�ий	и	
решений,	нарушающих	пра�а	и	��ободы	граждан	/	П.	�рубнико�	//	Законно�ть.	—	
1994.	—	№11.	—	С.	6.

3	Ма�леннико�	М.	Можно	ли	�читать	жалобу	админи�трати�ным	и�ком?	/	М.	Ма�
леннико�	//	Ро��ий�кая	ю�тиция.	—	1998.	—	№5.	—	С.	24.
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рішує	питання	не	факту,	а	пра�а1.	Розглядаючи	�каргу	щодо	акта,	�уд	у�у
�а��я	�ід	до�лідження	об�та�ин,	які	були	під�та�ою	для	�иникнення	у	дер
жа�и	пе�ного	обо�’язку	перед	о�обою.	Залишало�я	не	�ирішеним	питання	
про	об’єкт	матеріальних	пра�о�ідно�ин	(зокрема	матеріальне	чи	нематері
альне	благо),	який	о�оба	домагала�я	отримати	�ід	держа�и.

У	��ою	чергу,	адміні�трати�ний	позо�	доз�оляє	о�обі	ініцію�ати	публіч
ний	�пір,	перш	за	��е,	у	його	матеріальнопра�о�ому	розумінні.

Ча�тина	2	�т.	55	Кон�титуції	України	нази�ає	діяльні�ть	о�оби	зі	з�ер
нення	до	�уду	за	захи�том	пра�,	порушених	органами	публічної	адміні�тра
ції,	—	о�карженням.	Однак	таке	формулю�ання	позначає	не	змі�т	�имоги	
о�оби,	а	�феру	�иникнення	пра�о�ого	�пору	—	публічне	упра�ління.

На	під�та�і	науко�ої	літератури	можна	�иділити	такі	риси адміністра
тивного позову	у	порі�нянні	із	�удо�ою	�каргою,	що	була	передбачена	�іт
чизняним	ци�ільним	проце�уальним	законода��т�ом	до	1	�ере�ня	2005	р.

�радиційно	до	елементі�	позо�у	�ідно�ять	предмет,	під�та�и	і	змі�т.
Предмет	позо�у	�	науці	�удо�ого	пра�а	�изначають	як	матеріально

пра�о�у	�имогу	пози�ача	до	�ідпо�ідача,	щодо	якої	�уд	по�инен	�ине�ти	
рішення2.	В	адміні�трати�но�удо�ому	позо�ному	про�адженні	як	пред
мет	позо�у	буде	�и�тупати	�имога	громадянина,	юридичної	о�оби	про	на
лежне	�иконання	органом	публічної	адміні�трації	обо�’язкі�,	що	коре�пон
дують	�ідпо�ідному	�уб’єкти�ному	публічному	пра�у	о�оби.	У	��ою	чергу,	
предметом	�карги	була	�имога	належного	розгляду	адміні�трати�ним	орга
ном	інди�ідуальної	�пра�и,	�ід	якого	залежить	�иникнення	(підт�ердження)	
при�атних	чи	публічних	�уб’єкти�них	матеріальних	пра�,	безперешкодна	
реалізація	 законних	 інтере�і�.	У	�карзі	 громадянин	не	міг	�имагати	�ід	
адміні�трати�ного	органу	�иконання	матеріальнопра�о�их	обо�’язкі�.

Другим	елементом	позо�у	нази�аєть�я	підстава	позо�у.	Під	нею	розу
міють	об�та�ини,	якими	пози�ач	обґрунто�ує	��ої	�имоги,	до�одить	факт	
порушення	 ��оїх	 пра�	 або	 ймо�ірні�ть	 порушення	 нормати�ним	 актом	
пра�	у	майбутньому.

На	�ідміну	�ід	позо�у,	під�та�ою	�карги	є	об�та�ини	неналежного	�и
конання	адміні�трати�ним	органом	обо�’язкі�	щодо	розгляду	адміні�тра
ти�ної	�пра�и.	Ще	А.	І.	Єлі�трато�	зазнача�,	що	під�та�ою	для	позо�у	є	
�уперечні�ть	адміні�трати�ного	акта	духу	і	меті	закону,	а	не	порушення	
форми	акта	чи	процедури	його	прийняття3.

�аким	чином,	�	адміні�трати�нопозо�ному	про�адженні	громадянин	
одержа�	можли�і�ть	�имагати	�изнання	ная�но�ті	об�та�ин,	у	��тано�лен

1	Скито�ич	В.	В.	Судебная	�ла�ть	как	�и�темное	образо�ание	/	В.	В.	Скито�ич	//	
Пра�о�едение.	—	1997.	—	№1.	—	С.	154.

2	Ци�ільне	проце�уальне	пра�о	України	/	за	ред.	проф.	В.	В.	Комаро�а.	—	Х.	:	О�но
�а,	1992.	—	С.	188.

3	Ели�трато�	А.	И.	Очерк	админи�трати�ного	пра�а	/	А.	И.	Ели�трато�.	—	М.	:	
1927.	—	С.	174.
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ні	яких	йому	було	�ідмо�лено	адміні�трати�ним	органом,	або	�изнати	не
і�нуючими	об�та�ин,	що	��ажають�я	адміні�трати�ним	органом	у�тано�
леними.	І	на	під�та�і	цього	пози�ач	може	�имагати	�чинення	не	�чиненої	
дії,	прийняття	акта,	�чинення	дії	безпо�ередньо	на	під�та�і	рішення	�уду,	
у	�ипадках,	передбачених	законом,	тощо.

Питання	про	під�та�у	позо�у	ті�но	по�’язане	із	�удо�им	контролем	над	
ди�креційними	актами	адміні�трати�них	органі�.	Юридичні	факти,	що	
�лугують	під�та�ою	�иникнення	обо�’язку	таких	органі�,	нерідко	�ідно�но	
�изначені,	їх	об�яг	до�ить	широкий.	Це	дає	можли�і�ть	адміні�трати�ним	
органам	�амим	�ирішу�ати	з	ураху�анням	�изначених	критерії�	ча�	і	об�яг	
�иконання	��оїх	обо�’язкі�	перед	громадянином.	У	теорії	адміні�трати�но
го	�удочин�т�а	�	з�’язку	з	цим	у�тано�ило�я	принципо�е	пра�ило:	адміні
�трати�ні	�уди	по�инні	мати	пра�о	розглядати	і	�ирішу�ати	питання	про	
межі	��ого	контролю	над	ди�креційними	адміні�трати�ними	актами1.

�акий	підхід	цілком	логічний.	Суддя	є	«�ищим	ек�пертом»	з	питань	пра
�а.	Саме	пра�о	наділяє	по�но�аженнями	адміні�трати�ні	органи;	�оно	�и
значає	умо�и	 і	критерії	�иконання	ди�креційних	по�но�ажень.	Отже,	у	
межах	пра�о�их	припи�і�	�уддя	упо�но�ажений	контролю�ати	�икори�
тання	адміні�трати�ного	роз�уду.

На	 ті�ний	 з�’язок	 законно�ті	 і	 доцільно�ті	 �	 держа�ному	 упра�лінні	
�казу�а�	В.	Д.	Чечот.	Під	пра�о�ою	доцільні�тю	�ін	розумі�	коло	об�та�ин,	
що	по�инні	бути	залучені	для	пра�ильного	�ирішення	�пра�и	 (�ідпо�ід
ні�ть	цілям	за�то�о�у�аної	норми),	і	до�татнє	моти�у�ання	�пі��ідношен
ня	таких	об�та�ин	з	цілями	юридичної	норми2.

Виходячи	з	�икладеного,	можна	припу�тити,	що	адміні�трати�ні	орга
ни	за	змі�том	��оєї	діяльно�ті	керують�я	не	тільки	пра�о�ими	законами,	
а	й	закономірно�тями	роз�итку	тих	�ідно�ин,	що	піддають�я	регулюючо
му	�пли�у.	Органи	�икона�чої	�лади	по�инні	�рахо�у�ати,	приміром,	фі
нан�о�і,	економічні,	�оціальні,	зо�нішньополітичні	закономірно�ті	при	ре
гулю�анні	фінан�о�их	ринкі�	країни.	Подібні	закономірно�ті	знаходять�я	
поза	межами	розгляду	оцінки	з	боку	�уду.	�аким	чином,	можна	�т�ерджу
�ати	про	і�ну�ання	юридичного	і	неюридичного	критерії�	прийняття	ди�
креційних	упра�лін�ьких	акті�.

�ретім	елементом	позо�у	є	його	зміст.	Він	�изначаєть�я	як	�имога	по
зи�ача	до	 �уду	про	 захи�т	порушеного	чи	о�порю�аного	пра�а.	Питань	
про	змі�т	�карги	не	�иникає	—	це	�ідно�лення	�уб’єкти�них	пра�	і	��обод	
громадян,	що	були	порушені	чи	обмежені	протипра�ним	актом	чи	дією.	

1	Корф	С	А.	Админи�трати�ная	ю�тиция	�	Ро��ии.	Кн.	�торая	/	С.	А.	Корф.	—	СПб	:	
�ипография	�ренке	и	Фю�но,	1910.	—	С.	494.;	�da�ia�� Bar�ara, Bo��o����i �an���. �ol�da�ia��	Bar�ara,	Bo��o����i	�an���.	�ol
���ie	po�tepo�anie	i ad�ini�trac��ne i �ado�oad�ini�trac��ne / B. �da�ia��, �. Bo��o����i. —i	ad�ini�trac��ne i �ado�oad�ini�trac��ne / B. �da�ia��, �. Bo��o����i. —ad�ini�trac��ne	i	�ado�oad�ini�trac��ne	/	B.	�da�ia��, �. Bo��o����i. —,	�. Bo��o����i. —�. Bo��o����i. —.	Bo��o����i. —Bo��o����i.	—	
War�a�a : �exi� Nexi�, 2002. — S. 346—347.	: �exi� Nexi�, 2002. — S. 346—347.	�exi�	Nexi�,	2002.	— S. 346—347.	S. 346—347.S.	346—347.—347.

2	Чечот	В.	Д.	Админи�трати�ная	ю�тиция.	�еоретиче�кие	проблемы	/	В.	Д.	Чечот.	—	
Л.	:	Изд�о	Ленингр.	унта,	1973.	—	С.	135.
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Суд	не	бере	на	�ебе	ух�алення	рішення	по	�уті	питання,	а	лише	�ка�о�ує	
рішення	і	зобо�’язує	орган,	по�адо�у	о�обу	�	у�тано�леному	законом	по
рядку	задо�ольнити	�имогу	громадянина,	забезпечити	реалізацію	�уб’єк
ти�них	пра�,	��обод,	інтере�і�	громадян1.	Питання	про	змі�т	адміні�тра
ти�ного	позо�у	�кладніше.	На	�ідміну	�ід	ци�ільного	пра�а2,	�	адміні�тра
ти�ному	(публічному)	пра�і	�ід�утній	перелік	�по�обі�	захи�ту	�уб’єкти�них	
публічних	пра�.	�акий	перелік	є	під�та�ою	для	�кладання	переліку повно
важень суду щодо вирішення адміністративної справи.	А	перелік	таких	
по�но�ажень	�изначить	змі�т	�имог,	які	пози�ач	міг	би	адре�у�ати	адмі
ні�трати�ному	�уду.

Вітчизняна	наука	пропонує	об’єдну�ати	у�і	можли�і	�по�оби	�удо�ого	
захи�ту	�	д�і	категорії:	�ка�у�ання	(�изнання	нечинним)	адміні�трати�но
го	акта	та	покладення	на	орган	публічної	адміні�трації	обо�’язку	�чинити	
пе�ну	дію	(у	широкому	розумінні)	на	кори�ть	о�обипози�ача3.	Перша	ка
тегорія	�по�обі�	�прямо�ана	на	�ирішення	юридичної	долі	о�карженого	
акта	(дії);	друга	—	на	поно�лення	пра�	та	інтере�і�	о�обипози�ача.

Перш	ніж	оглянути	кожен	зі	�по�обі�	захи�ту,	необхідно	нагадати,	що	
з	моменту	прийняття	адміні�трати�ний	акт	��ажаєть�я	таким,	що	�ідпо
�ідає	задачам	і	функціям	�икона�чої	�лади	(презумпція	дій�но�ті),	тобто	
є	законним4.	�акою	�ла�ти�і�тю,	��ажаєть�я,	що	�олодіє	і	дефектний	за	
юридичним	змі�том	чи	формою	адміні�трати�ний	акт.	�ака	«прихо�ана»	
дефектні�ть	три�ає	доти,	поки	дій�ні�ть	акта	не	буде	о�порена.	Л.	В.	Ко�аль	
�казує,	що	пер�і�но	нікчемний	акт	може	не	�икону�ати�ь	і	без	їх	о�порю
�ання5.	Однак	цей	акт	на	рі�ні	із	іншими	актами	теж	може	о�порю�ати�я	
до	�уду,	о�кільки	немає	під�та�	позба�ляти	заціка�лених	о�іб	такої	можли
�о�ті.

За�то�о�уючи	 �анкцію	 першої	 із	 наз�аних	 категорій,	 �уд	 анульо�ує	
дію	о�карженого	акта.	У	разі	якщо	протипра�ний	акт	�же	�иконано,	�уд	
має	�изначити	�по�іб	по�ороту	такого	�иконання.	Крім	того,	якщо	орган	
публічної	адміні�трації	добро�ільно	�ка�у�а�	акт,	адміні�трати�ному	�уду	
належить	підт�ердити	факт	протипра�но�ті.	Може	�иникнути	питання,	з	
якого	моменту	акт	��ажаєть�я	таким,	що	�трати�	чинні�ть,	—	з	моменту	
його	прийняття	чи	з	моменту	набрання	законної	�или	�удо�им	рішенням.	

1	Хамане�а	Н.	Ю.	Защита	пра�	граждан	�	�фере	и�полнительной	�ла�ти	/	Н.	Ю.	Ха
мане�а.	—	М.,	1997.	—	С.	111.

2	Стаття	16	Ци�ільного	кодек�у	України	//	Офіційний	�і�ник	України.	—	2003.	—	
№	11.	—	Ст.	461.

3	Педько	Ю.	С.	Стано�лення	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	 :	монографія	/	
Ю.	С.	Педько.	—	К.	:	Інт	держа�и	і	пра�а	ім.	В.	М.	Корецького,	2003.	—	С.	156—161.

4	Алехин	А.	П.,	Кармолицкий	А.	А.,	Козло�	Ю.	М.	Админи�трати�ное	пра�о	Ро��ий
�кой	Федерации	:	учеб.	/	А.	П.	Алехин,	А.	А.	Кармолицкий,	Ю.	М.	Козло�.	—	М.	:	Зер
цало,	1996.	—	С.	236.

5	Ко�аль	Л.	Адміні�трати�не	пра�о	України	:	кур�	лекцій	/	Л.	Ко�аль.	—	К.	:	О�но�и,	
1994.	—	С.	83.
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Заз�ичай,	пра�ильним	��ажаєть�я	перший	�аріант,	хоча	можуть	�иника
ти	�итуації,	коли	окремі	пра�о�і	на�лідки	анульо�аного	рішення	зберіга
ють�я1.	�акі	�итуації	зумо�люють�я	захи�том	пра�	і	��обод	о�оби.	Непра
�омірно	�идані	акти	також	можуть	�икликати	пра�о�і	на�лідки.	На�тупна	
кон�татація	порушень	закону,	допущених	при	прийнятті	таких	акті�,	не	
по�инна	а�томатично	означати	анулю�ання	акта	і	�т�ореного	ним	пра�о
�ідношення	чи	�уб’єкти�ного	пра�а,	якщо	�ам	громадянин	жодних	пору
шень	закону	не	припу�ти��я2.

Рішення	�уду	про	�ка�у�ання	адміні�трати�ного	акта	не	�лід	розгляда
ти	як	�тручання	�	компетенцію	адміні�трати�ного	органу.	�акий	�по�іб	
захи�ту	забезпечує	безумо�ні�ть	та	�изначені�ть	поно�лення	пра�	о�оби3.	
�обто	�уд	�изначить	і	контролю�атиме	дій�не	�ідно�лення	порушених	�ка
�о�аним	актом	пра�	і	��обод.	Крім	того,	�уд	має	можли�і�ть	�изначати	мі
ру	розпадання	пра�о�ідно�ин,	що	�иникли	на	о�но�і	�ка�о�аного	акта,	і	
залишити	чинними	деякі	юридичні	на�лідки	�ка�о�аного	акта.

�кщо	о�каржуєть�я	нормати�ний	акт	чи	його	ча�тина,	то	�изнання	та
кого	акта	незаконним	за	рішенням	�уду	�аме	по	�обі	уже	означає,	що	акт	
��ажаєть�я	таким,	що	не	має	юридичної	�или	з	моменту	його	прийняття,	
та	не	�имагає	будьяких	додатко�их	роз’я�нень	чи	прийняття	додатко�их	
нормати�них	акті�	для	його	зміни.

У	разі	�изнання	о�карженої	дії	чи	бездіяльно�ті	протипра�ною	�уд	мо
же	 покла�ти	 на	 орган	 �лади	 обо�’язок	 здій�нити	 дію	 належним	 чином.	
При	цьому	така	дія	розумієть�я	широко	і	�ключає	також	рішення	органу	
�лади.	�ак	адміні�трати�ний	�уд	має	пра�о	зобо�’язати	�ідпо�ідача	прий
няти	акт	з	ураху�анням	тих	об�та�ин,	які	були	��тано�лені	за	результата
ми	�удо�ого	розгляду.	�ака	�анкція	може	бути	�жита	і	у	тому	�ипадку,	ко
ли	орган	публічної	�лади	не	прийня�	ди�креційний	акт,	хоча	закон	його	до	
цього	зобо�’язу�а�.	Пра�да,	�лід	�изнати,	що	�уд,	зобо�’язуючи	прийняти	
такий	акт,	не	може	обумо�ити	у	�удо�ій	по�тано�і	його	змі�т.

Санкції,	що	за�то�о�ують�я	адміні�трати�ним	�удом,	мають	аб�олют
ний	характер.	�обто,	якщо	упра�лін�ьке	рішення	було	�ка�о�ане	як	проти
пра�не,	то	�ідпо�ідна	�анкція	�то�уєть�я	у�іх	�уб’єкті�,	які	мають	упра�
лін�ькі	по�но�аження,	на�іть	тих,	які	не	були	уча�никами	розгляду	�пра
�и.	 Факт	 за�то�у�ання	 �анкції	 �т�орює	 режим	 по�’язано�ті	 подальших	
упра�лін�ьких	дій	із	можли�ою	негати�ною	реакцією	з	боку	�уду.

Ви�чення	но�ітнього	законода��т�а	України	дає	можли�і�ть	�иділити	
такі	типо�і	приклади	�по�обі�	�удо�ого	захи�ту.

1	Галлиган	Д.,	Полян�кий	В.	В.,	Старило�	Ю.	Н.	Админи�трати�ное	пра�о:	и�тория	
раз�ития	и	о�но�ные	�о�ременные	концепции	/	Ю.	Галлиган,	В.	В.	Полян�ький,	Ю.	Н.	Ста
рило�.	—	М.	:	Юри�тъ,	2002.	—	С.	245.

2	Боннер	А.	�.,	К�иткин	В.	�.	Судебный	контроль	�	обла�ти	го�удар�т�енного	упра�
ления	/	А.	�.	Боннер,	В.	�.	К�иткин.	—	М.,	1973.	—	С.	89—101.

3	Лория	В.	А.	Админи�трати�ный	проце��	и	его	кодификация	/	В.	А.	Лория.	—	�би
ли�и.	—	Изд�о	�били�.	унта,	1986.	—	С.	251—265.



59

Глава 5. Основні інститути адміністративної юстиції

Поперше,	до	компетенції	адміні�трати�ного	�уду	можна	�ідне�ти	пра
�о	покладати	на	 адміні�трати�ний	 орган	 (держа�у)	 обо�’язок	 здій�нити	
�иплати	з	держа�ного	бюджету.	Приміром,	якщо	держа�не	казначей�т�о	
і	податко�ий	орган	не	здій�нять	чи	�ідмо�лять�я	здій�нити	податко�е	�ід
шкоду�ання,	то	платник	податкі�	має	пра�о	о�каржити	ці	дії	 (бездіяль
ні�ть)	до	�уду	шляхом	подачі	позо�ної	зая�и.	Адміні�трати�нопозо�ний	
порядок	доз�оляє	платнику	податкі�	не	про�то	�имагати	через	�уд	�ід	по
датко�ого	органа	здій�нити	розрахунок	�уми,	що	підлягає	�иплаті,	і	здій�
нити	�ідпо�ідно	до	такого	розрахунку	�иплату1,	а	�тягнути	�уму	кошті�	із	
держбюджету	безпо�ередньо	на	під�та�і	рішення	�уду.

На�тупним	�по�обом	захи�ту	може	бути	наз�ане	покладання	на	орган	
(держа�у)	обо�’язку	зробити	пе�ні	дії	на	кори�ть	громадянина.	На�ампе
ред,	змі�том	таких	дій	можуть	бути	�оціальні	по�луги.	Приміром,	держа�
ними	і	комунальними	�оціальними	�лужбами	безоплатні	по�луги	надають
�я	громадянам,	що	не	здатні	до	�амооб�луго�у�ання	�	з�’язку	з	похилим	
�іком,	ін�алідні�тю.	Ці	о�оби	мають	пра�о	на	одержання	інформаційних,	
�оціальноекономічних,	медичних,	педагогічних,	п�ихологічних,	�оціально
побуто�их	по�луг2.	Різно�идом	дій	на	кори�ть	пози�ача	можуть	бути	упра�
лін�ькі	по�луги.	Наприклад,	імпортери,	ек�портери,	�ідт�орю�ачі	примір
никі�	аудіо�ізуальних	т�орі�,	фонограм,	�ідеограм,	комп’ютерних	програм,	
баз	даних	мають	пра�о	на	одержання	контрольних	марок3.

�к	третій	різно�ид	дій	на	кори�ть	пози�ача	можуть	бути	наз�ані	орга
нізаційні	дії.	Покладення	обо�’язку	�чинити	організаційні	дії	як	�по�іб	за
хи�ту	може	бути	за�то�о�аний	для	гаранту�ання	�уб’єкти�них	політичних	
пра�.	Приміром,	у	такий	�по�іб	може	захищати�я	пра�о	на	уча�ть	у	дер
жа�ному	упра�лінні.	Громад�ькі	організації	мають	пра�о	запиту�ати	й	одер
жу�ати	�ід	органі�	�ій�ько�ого	упра�ління,	пра�оохоронних	органі�	ін
формацію,	що	не	�тано�ить	держа�ну	таємницю;	знайомити�я	з	умо�ами	
�лужби,	життя	і	побуту	�ій�ько�о�лужбо�ці�4.	Оче�идно	�уд	по�инен	мати	
можли�і�ть	зобо�’язати	�ій�ько�у	ча�тину	�	пе�ний	день	і	ча�	та	у	�изна
ченому	мі�ці	організу�ати	зу�тріч	пред�та�никі�	громад�ької	організації	
з	�ій�ько�о�лужбо�цями	ча�тини.

Чет�ертий	можли�ий	�по�іб	захи�ту	�уб’єкти�них	публічних	пра�	�пря
мо�аний	на	захи�т	пра�	на	не�тручання.	Громадяни	�пра�і	захищати�я,	

1	Пункт	20.4	�т.	20	Закону	України	 «Про	податок	з	доході�	фізичних	о�іб»	�ід	
22	тра�ня	2003	р.	//	Голо�	України.	—	2003.	—	22	липня.

2	Стаття	5	Закону	України	«Про	�оціальні	по�луги»	�ід	19	чер�ня	2003	р.	//	Голо�	
України.	—	2003.	—	19	чер�ня.

3	Стаття	4	Закону	України	«Про	розпо��юдження	примірникі�	аудіо�ізуальних	т�орі�,	
фонограм,	�ідеограм,	комп’ютерних	програм,	баз	даних»	�ід	18	липня	2003	р.	//Голо�	
України.	—	2003.	—	21	�ерпня.

4	Стаття	19	Закону	України	«Про	демократичний	ци�ільний	контроль	над	�оєнною	
організацією	і	пра�оохоронними	органами	держа�и»	�ід	19	чер�ня	2003	р.	//	Голо�	
України.	—	2003.	—	29	липня.
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наприклад,	�ід	непра�омірного	�икори�тання	контрроз�іду�альними	орга
нами	наданих	їм	по�но�ажень.	Зокрема	громадянам	�арто	надати	пра�о	
�имагати	�	адміні�трати�ному	�уді	припинення	збирання	документі�	і	�і
домо�тей,	що	характеризують	�по�іб	їхнього	життя1.

В	юридичній	літературі	є	у�таленою	думка	про	те,	що	�уд	не	по�инен	
підміняти	адміні�трати�ний	орган,	не	по�инен	�ирішу�ати	�пра�у	по	�уті	
і	приймати	у	ній	рішення	замі�ть	адміні�трати�ного	органу2.	В�ажаємо,	
що	цю	позицію	�арто	підтримати,	але	із	таким	за�тереженням.	�кщо	адмі
ні�трати�ний	орган	�ірно	��тано�ить	об�та�ини	у	�пра�і,	однак	зробить	
із	них	непра�ильний	�и�но�ок,	то	�уд	дій�но	не	по�инен	приймати	акт	за
мі�ть	�ідпо�ідача,	але	разом	із	тим	�уд	має	пра�о	зобо�’язати,	щоб	такий	
акт	бу�	прийнятий	адміні�трати�ним	органом—�ідпо�ідачем.

Пі�ля	набрання	�удо�им	рішенням	законної	�или	�пірне	пра�о�ідно
шення	перет�орюєть�я	на	без�пірне	шляхом	у�тано�лення	рамок	конкрет
ної	по�едінки	на	о�но�і	за�то�о�аної	норми	пра�а.	Законна	�ила	такого	
рішення	поширюєть�я	тільки	на	�уб’єкті�	даного	публічнопра�о�ого	�пору.	
Інший	характер	у	�удо�их	рішень	про	�изнання	нечинними	нормати�но
пра�о�их	акті�.	�акий	акт	зачіпає	пра�а	та	інтере�и	не	тільки	о�ібуча�
ниць	конкретної	 адміні�трати�ної	 �пра�и,	 а	й	 у�іх	 о�іб,	 на	 яких	поши
рюєть�я	його	дія.	Це	обумо�лює	д�і	ри�и	�удо�их	рішень	про	�изнання	не
чинним	нормати�ного	акта.	Поперше,	таке	рішення	обо�’язко�е	не	тільки	
для	 органу	публічної	 адміні�трації�ідпо�ідача,	 о�обипози�ача,	 а	 й	 для	
у�іх	о�іб,	чия	діяльні�ть	регулю�ала�ь	цим	актом.	Подруге,	таке	рішення	
підлягає	обо�’язко�ому	офіційному	оприлюдненню.	При	цьому	рекоменду
єть�я	запро�адити	у	проце�уальному	законода��т�і	заборону	�ідпо�ідаче
�і	по�торно	приймати	цей	�амий	акт	(акт	у	аналогічній	редакції).

І�тотнім	для	адміні�трати�но�удо�ої	проце�уальної	форми	є	питання	
про	строки	з�ернення	до	органу	ю�тиції.	Їх	розмір	має	�рахо�у�ати	харак
тер	пра�ого	акта	(дії),	що	о�каржуєть�я.	О�обли�их	пра�ил	потребують	�тро
ки	о�карження	нормати�нопра�о�их	акті�.	Адже,	поперше,	такий	акт,	
регулюючи	пе�ні	пра�о�ідно�ини,	зачіпає	пра�а	та	��ободи	значного	кола	
о�іб.	Подруге,	нормати�ні	акти	розрахо�ані	на	неодноразо�е	за�то�у�ання,	
�на�лідок	чого	 громадяни	можуть	 «зіткнути�я»	 із	таким	актом	протягом	
у�ього	періоду	його	дії.	�ому	обчи�лення	�троку	да�но�ті	о�карження	нор
мати�ного	акта	�лід	починати	з	моменту,	коли	о�оба	зазнала	протипра�но
го	�пли�у	акта,	а	не	з	моменту	набрання	ним	чинно�ті.

Розмір	проце�уальних	�трокі�	розгляду	адміні�трати�ної	�пра�и	має	
бути	менший	у	порі�нянні	з	іншими	�идами	�удочин�т�а.	Це	по�’язане	з	
тим,	що	однією	із	голо�них	характери�тик	діяльно�ті	публічної	адміні�тра

1	Статті	7,	11	Закону	України	«Про	контрроз�іду�альну	діяльні�ть»	�ід	26	грудня	
2002	р.	//	Голо�	України.	—	2003.	—	23	�ічня.

2	Студеникина	М.	С.	Админи�трати�ная	ю�тиция	нуждает�я	�	пра�о�ом	регулиро�а
нии	/	М.	С.	Студеникина	//	Журнал	ро��ий�кого	пра�а.	—	1997.	—	№	6.	—	С.	11—20.
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ти�ної	є	її	операти�ні�ть.	�ому	адміні�трати�ний	�уд,	оче�идно,	теж	�лід	
наділяти	можли�і�тю	операти�но	реагу�ати	на	протипра�ну	адміні�тра
ти�ну	діяльні�ть.	О�обли�о	актуально	це	питання	�тоїть	при	�ирішенні	�и
борчих	�порі�.	З	метою	�корочення	�троку	розгляду	�пра�и	доцільним	є	
за�то�у�ання	 пи�ьмо�ого	 про�адження.	Це	 доз�оляє	 �уду	 не	 �итрачати	
ча�	на	додатко�ий	�иклик	та	допит	��ідкі�,	за�лухо�у�ання	о�іб,	які	бе
руть	уча�ть	у	�пра�і.

Одним	із	ключо�их	ін�титуті�	адміні�трати�ної	ю�тиції	є	тимчасовий 
судовий захист,	який	надаєть�я	о�обі	�удом	до	того,	як	питання	про	за
конні�ть	упра�лін�ького	акта	буде	�ирішене	по	�уті.	Суть	такого	захи�ту	
полягає	у	по�ному	чи	ча�тко�ому	зупиненні	�иконання	акта;	�ідно�ленні	
�итуації,	яка	і�ну�ала	на	момент	прийняття	акта;	покладенні	пе�ного	обо
�’язку	на	�ідпо�ідний	орган	�лади.	О�но�ою	для	�життя	цих	заході�	може	
�тати:	1)	загроза	за�дання	актом	значної	шкоди,	�ідшкоду�ання	якої	не
минуче	по�’язане	із	труднощами,	або	2)	оче�идні�ть	�агомих	під�та�	для	
�умні�і�	у	пра�омірно�ті	адміні�трати�ного	акта.	О�оба,	яка	��ажає,	що	
її	пра�а	порушують�я,	може	ініцію�ати	за�то�у�ання	таких	заході�	як	до	
моменту	з�ернення	із	адміні�трати�ним	позо�ом,	одноча�но	із	поданням	
позо�у,	так	і	під	ча�	розгляду	�удо�ої	�пра�и,	однак	до	моменту	прийнят
тя	рішення1.

Предмет	адміні�трати�ної	ю�тиції	зумо�лює	�пецифіку	інституту до
казування	�	адміні�трати�ному	�уді.	На	орган	публічної	адміні�трації	по
кладаєть�я	тягар	доказу�ання	пра�омірно�ті	��оїх	рішень,	дій	чи	бездіяль
но�ті	із	по�иланням	на	дотримання	у�іх	�имог,	що	пред’я�ляють�я	до	його	
діяльно�ті.	У	з�’язку	із	цим	можна	го�орити	про	��оєрідну	презумпцію	пра
�омірно�ті	�имог	о�обипози�ача	у	�пра�ах	адміні�трати�ної	юри�дикції.	
�ака	о�обли�і�ть	процедури	доказу�ання	 зумо�лена	 «фактором	дій�них	
можли�о�тей»2	під	ча�	підгото�ки	до	�удо�ого	розгляду.	Пози�ач	лише	зобо
�’язаний	до�одити	факт	порушення	його	пра�а.	У	цьому	йому	�уд	надає	
і�тотну	допомогу	на	�иконання	принципу	офіційно�ті	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а.	У	разі	необхідно�ті	�уд	по�инен	�итребу�ати	�	органу	публіч
ної	адміні�трації	необхідні	документи,	яких	не	�и�тачає	у	�пра�і.

Суб’єкти�ні	публічні	пра�а,	будучи	предметом	�удо�ого	захи�ту,	зумо�
люють	�пецифіку	у	�изначенні	�ідпо�ідача	�	адміні�трати�ній	�пра�і.	Сто
ронами	пра�оохоронного	�ідношення,	що	�иникає	�на�лідок	порушення	
пра�	о�оби,	з	одного	боку	є	потерпіла	о�оба,	а	із	іншого	—	публічнопра�о

1	Рекомендація	№	К	(89)	8	Комітету	Міні�трі�	держа�амуча�ницям	�то�о�но	�у
до�ого	захи�ту	�	адміні�трати�них	�пра�ах,	прийнята	Комітетом	Міні�трі�	13	�ере�ня	
1989	р.	на	428й	нараді	за�тупникі�	міні�трі�	//	О�но�и	адміні�трати�ного	�удочин
�т�а	та	адміні�трати�ного	пра�а	:	на�ч.	по�іб.	/	заг.	ред.	Р.	О.	Куйбіди,	В.	І.	�ишкіна.	—	
К.	:	Старий	��іт,	2006.	—	С.	488—496.

2	Педько	Ю.	С.	Стано�лення	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	 :	монографія	/	
Ю.	С.	Педько.	—	К.	:	Інт	держа�и	і	пра�а	ім.	В.	М.	Корецького,	2003.	—	С.	129.
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�е	ут�орення,	�ід	імені	якого	дія�	орган	(по�адо�а	о�оба)порушник.	�аки
ми	публічнопра�о�им	ут�ореннями	можуть	бути	держа�а,	�уб’єкт	федера
ти�ної	держа�и,	територіальна	громада	та	інші	юридичні	ут�орення,	які	
за	законом	мають	пра�о	форму�ати	публічну	політику	та	�ладно	її	реалізо
�у�ати.

Критерії, на основі яких суд оцінює законність оскарженого акта.	О�
но�ним	критерієм	�удо�ої	пере�ірки	акта	є	принцип	законно�ті.	В�ереди
ні	цього	загального	принципу	і�нує	багато	�пецифічних	принципі�,	що	роз
робляють�я	згідно	із	кон�титуцією	та	законами	тієї	чи	іншої	держа�и,	між
народними	дого�орами.	Ці	принципи	�иконують	под�ійну	функцію:	�они	
поширюють	��ою	дію	на	публічну	адміні�трацію	і	забезпечують	під�та�и	
для	�удо�ого	контролю	за	нею.

Незалежно	�ід	національної	моделі	адміні�трати�ної	ю�тиції	у�і	�имо
ги	до	�заємодії	публічної	адміні�трації	із	о�обою	можна	об’єднати	у	чоти
ри	категорії:	порушення	форми,	порушення	закону,	порушення	компетен
ції,	зло�жи�ання	�ладою.

Порушення	форми	полягає	у	недотриманні	проце�уальних	припи�і�.	
Серйозні	проце�уальні	помилки	є	під�та�ою	для	�изнання	акта	проти
пра�ним.	Помилки	�изнають�я	�ерйозними,	якщо:	1)	�то�ують�я	недотри
мання	�ажли�их	процедур,	які	закріплені	у	законі	про	�ідпо�ідну	�феру	
держа�ного	упра�ління,	або	2)	по�’язані	із	порушенням	порядку	розгля
ду	і	�ирішення	інди�ідуальної	�пра�и	о�оби	(упереджені�ть,	непо�ідом
лення	о�оби	про	процедурну	дію,	непро�едення	�лухання,	не�моти�о�а
ні�ть	адміні�трати�ного	акта).	�ак	�амо	порушення	форми	буде	мати	мі�
це	у	разі	прийняття	рішення	без	його	закріплення	у	належному	пра�о�ому	
акті.

Порушення	закону	по�’язані	із	недотриманням	кон�титуційних	прин
ципі�	(наприклад	рі�но�ті	перед	законом),	кон�титуційнопра�о�их	поло
жень	про	�тату�	о�оби;	кон�титуційнопра�о�их	за�ад	організації	та	діяль
но�ті	публічної	адміні�трації.

Порушення	компетенції	(некомпетентні�ть)	передбачає,	що	о�оба,	яка	
�чиняє	дію,	не	має	на	це	по�но�ажень.

Проблема	зло�жи�ання	�ладою	�то�уєть�я	більше	�нутрішніх	а�пекті�	
адміні�трати�ної	дії	—	моти�і�,	мети,	обґрунто�ано�ті	та	пропорційно�
ті	адміні�трати�ного	акта	(дії).	У	рамках	цієї	категорії	конкретними	під�та
�ами	для	�изнання	акта	протипра�ним	можуть	бути:	�икори�тання	�лади	
таким	чином,	що	результат	�икори�тання	�лади	неоче�идний;	нече�не	�и
конання	 дії;	 прийняття	 рішення	 із	 порушенням	ди�креційних	по�но�а
жень.

Пере�іряючи	обґрунто�ані�ть	адміні�трати�ного	акта,	�уд	у	кожному	
конкретному	�ипадку	�амо�тійно	по�инен	�изначити	коло	об�та�ин,	які	
необхідні	для	з’я�у�ання	фактичної	�торони	�пра�и	та	оцінки	пра�омірно�
ті	акта.
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Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 �кі	ри�и	адміні�трати�ного	позо�у	�ідрізняють	його	�ід	�удо�ої	�карги	
на	діяльні�ть	адміні�трати�ного	органу,	що	була	передбачена	Ци�ільним	про
це�уальним	кодек�ом	УРСР	1963	р.?

2.	Охарактеризуйте	межі	 �удо�ого	контролю	 за	ди�креційними	актами	
публічної	адміні�трації.

3.	 Розкрийте	змі�т	о�но�них	по�но�ажень	(�по�обі�	захи�ту	пра�	пози�а
ча),	які	орган	адміні�трати�ної	ю�тиції	може	за�то�у�ати	з	метою	захи�ту	пра�	
о�оби	�ід	порушень	з	боку	публічної	адміні�трації.

4.	 Наз�іть	чинники,	які	�лід	брати	до	у�аги	при	��тано�ленні	у	законода�
�т�і	�трокі�	з�ернення	до	органу	адміні�трати�ної	ю�тиції	та	�трокі�	розгля
ду	ним	публічнопра�о�ого	�пору.

5.	 У	чому	полягає	�уть	ін�титуту	тимча�о�ого	�удо�ого	захи�ту?
6.	 �ка	о�но�на	о�обли�і�ть	ін�титуту	доказу�ання	у	�пра�ах,	що	про�а

дять�я	органами	адміні�трати�ної	ю�тиції?
7.	Наз�іть	критерії,	на	о�но�і	яких	�уд	оцінює	 законні�ть	о�карженого	

акта.
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АдміністРАтивне сУдОчинствО: 
ЗАгАльнОтеОРетичні 

ПитАння

Глава 1
ПОняття 

АдміністРАтивнОгО 
сУдОчинствА

За	загальною	теорією	пра�а	�и�тема	пра�а	є	об’єкти�ним	я�ищем.	Її	�и
никнення	зумо�лене	зміною	�оціальноекономічних	�ідно�ин,	яка	потре
бує	но�их	пра�о�их	норм,	що	будуть	�ідображати	ці	зміни,	�пецифіку	роз
�итку	�у�пільних	�ідно�ин,	на	регулю�ання	яких	дані	норми	�прямо�ані.	
По�тупо�е	накопичення	однорідних	пра�о�их	норм	потребує	їх	�иокрем
лення,	�ідмежу�ання	та	�и�тематизації.

Галузь	пра�а	я�ляє	�обою	�укупні�ть	однорідних	пра�о�их	норм,	�пря
мо�аних	на	регулю�ання	�изначеної	ча�тини	�у�пільних	�ідно�ин,	що	ха
рактеризують�я	родо�ими	ознаками.

У�і	галузі	пра�а	поділяють�я	на	матеріальні	та	проце�уальні,	що	�пі�
�ідно�ять�я	між	�обою	як	змі�т	і	форма,	тобто	проце�уальні	норми	є	фор
мою	реалізації	норм	матеріального	пра�а.

Адміні�трати�не	�удочин�т�о	є	но�ою	�амо�тійною	галуззю	проце�уаль
ного	пра�а,	�прямо�аною	на	реалізацію	та	захи�т	норм	адміні�трати�ного	
пра�а	як	матеріального.	Пра�о	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	має	��ій,	
окремий	�ід	інших	наук,	предмет,	метод,	за�дання.	Воно	ґрунтуєть�я	на	
пе�них	принципах,	які,	як	пра�ило,	діють	�и�темно,	�	поєднанні	одного	з	
іншими.

Голо�а	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	О.	Па�енюк	у	��оїх	�и
�тупах	неодноразо�о	�и�ло�лю�а�	думку,	що	«адміні�трати�на	ю�тиція	не	є	
�труктурою	проти�тояння,	а	є	�труктурою	�ипра�лення	допущених	�уб’єк
тами	�ладних	по�но�ажень	помилок	�	їх	упра�лін�ькій	діяльно�ті».	�аким	
чином,	поняття	«адміні�трати�не	�удочин�т�о»	необхідно	розглядати	через	
призму	поняття	«адміні�трати�на	ю�тиція»,	яке	по	��оїй	�уті	є	ширшим	
та	поглинає	�	�обі	перше.
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Нормати�не	�изначення	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	надаєть�я	�	
п.	4	ч.	1	�т.	3	Кодек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України,	�ідпо�ідно	
до	якого	�оно	�изначаєть�я	як	діяльні�ть	адміні�трати�них	�уді�	щодо	роз
гляду	і	�ирішення	адміні�трати�них	�пра�	у	порядку,	��тано�леному	ко
дифіко�аним	законом.	Ная�ні�ть	кодифіко�аного	закону	—	Кодек�у	адмі
ні�трати�ного	�удочин�т�а	України,	—	прийнятого	6	липня	2005	р.,	а	та
кож	 у�талена	 з	 2005	 р.	 �удо�а	 практика	 підт�ерджують	 �амо�тійні�ть	
адміні�трати�ного	�удочин�т�а	як	окремої	галузі	пра�а.

Адміні�трати�не	�удочин�т�о	можна	охарактеризу�ати	як	�удо�ий	по
рядок	розгляду	�порі�,	що	�иникають	у	�фері	�ладного	упра�ління	між	фі
зичними	та/або	юридичними	о�обами,	з	одного	боку,	та	�уб’єктами	�лад
них	по�но�ажень	—	з	іншого.	Ная�ні�ть	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	�	
адміні�трати�ному	�удочин�т�і	є	обо�’язко�ою	умо�ою.

Одразу	необхідно	зазначити,	що	поняття	«адміні�трати�не	�удочин�т�о»	
(адміні�трати�ний	проце�),	на	нашу	думку,	�лід	розглядати	як	адміні�тра
ти�не	�удо�е	пра�о	у	значеннях:

—	адміні�трати�не	�удочин�т�о	як	галузь	юридичної	науки;
—	позити�не	(об’єкти�не)	адміні�трати�не	�удочин�т�о	як	галузь	пра�а;
—	адміні�трати�не	�удочин�т�о	як	окрема	галузь	пра�о�уддя.
Адміні�трати�не	 �удочин�т�о	 як	 галузь	 юридичної	 науки	 розглядає	

чинне	законода��т�о	і	�удо�у	практику	його	за�то�у�ання,	його	і�торію	та	
теорію,	законода��т�о	інших	держа�,	яке	регулює	�изначені	пра�о�ідно
�ини.	Адміні�трати�не	�удочин�т�о	має	��ій	предмет	і	метод.

�к	галузь	науки	адміні�трати�не	�удочин�т�о	також	доцільно	розгля
дати	як	цілі�ну	�и�тему	знань	про	пра�о�ий	змі�т	проце�і�,	я�ищ,	процедур,	
що	�клали�я	�	теоретичній	та	практичній	�ферах	адміні�трати�ного	�удо
чин�т�а.	Пра�о	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	�и�чає	поняття	і	змі�т	пра
�а	на	�удо�ий	захи�т	у	публічнопра�о�их	�ідно�инах,	порядок	і	форми	
його	реалізації	та	механізм	забезпечення.

Реалізація	пра�а	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	здій�нюєть�я	за	допо
могою	позо�ного	про�адження.

Характерними	ри�ами	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	як	галузі	пра�а	
можна	�изначити	на�тупні:

1)	адміні�трати�не	�удочин�т�о	є	формою	реалізації	адміні�трати�ного	
пра�а	як	пра�а	матеріального;

2)	�прямо�ане	на	регулю�ання	публічнопра�о�их	�ідно�ин;
3)	одним	із	�уб’єкті�	за�жди	�и�тупає	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень;
4)	ная�ні�ть	публічного	інтере�у;
5)	ная�ні�ть	�пецифічного,	лише	йому	притаманного,	методу	—	імпе

рати�ноди�позити�ного	з	пе�ними	о�обли�о�тями;
6)	його	норми	��тано�люють�я	Верхо�ною	Радою	України,	що	є	�ищим	

органом	законода�чої	�лади;
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7)	�оно	знаходить	�ия�	як	у	законах	України,	так	і	�	міжнародних	нор
мати�нопра�о�их	актах.

Позити�не	(об’єкти�не)	адміні�трати�не	�удочин�т�о	я�ляє	�обою	�у
купні�ть	юридичних	норм,	що	��тано�люють	пра�ила	з’я�у�ання:

1)	чи	мали	мі�це	об�та�ини,	якими	обґрунто�у�али�я	�имоги	адміні�т
рати�ного	позо�у	та	заперечення	проти	нього,	і	якими	доказами	�они	під
т�ерджують�я;

2)	чи	є	інші	фактичні	дані	(пропущення	�троку	з�ернення	до	�уду	то
що),	які	мають	значення	для	�ирішення	�пра�и,	та	докази	на	їх	підт�ер
дження;

3)	яку	пра�о�у	норму	належить	за�то�у�ати	до	�пірних	пра�о�ідно�ин;
4)	чи	підлягають	задо�оленню	позо�ні	�имоги;
5)	як	розподілити	між	�торонами	�удо�і	�итрати;
6)	чи	є	під�та�и	для	негайного	�иконання	по�тано�и	�уду;
7)	чи	є	під�та�и	для	�ка�у�ання	заході�	забезпечення	адміні�трати�ного	

позо�у	тощо.
Адміні�трати�не	�удочин�т�о	як	галузь	пра�а	�ключає	�	�ебе:
1)	загальні	положення	(за�дання	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	�и

значення	понять,	які	�жи�ають�я	у	КАС,	законода��т�о	про	адміні�тра
ти�не	�удочин�т�о,	принципи	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	положен
ня	щодо	пра�о�ої	допомоги	при	�ирішенні	 �пра�	у	адміні�трати�ному	
�уді);

2)	організацію	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	(адміні�трати�ну	юри�
дикцію	і	під�удні�ть	адміні�трати�них	�пра�,	�клад	�уду,	�ід�оди,	�удо�і	
�иклики	 і	 по�ідомлення,	фік�у�ання	 адміні�трати�ного	 проце�у,	 норми	
щодо	уча�никі�	адміні�трати�ного	проце�у	тощо);

3)	про�адження	�	�уді	першої	ін�танції	(з�ернення	до	адміні�трати�но
го	�уду	та	�ідкриття	про�адження	�	адміні�трати�ній	�пра�і,	підгото�че	
про�адження,	�удо�ий	розгляд	�пра�и	тощо);

4)	перегляд	�удо�их	рішень	(апеляційне	про�адження,	ка�аційне	про
�адження,	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами,	про�адження	за	
но�о�ия�леними	об�та�инами);

5)	проце�уальні	питання,	по�’язані	з	�иконанням	�удо�их	рішень	�	адмі
ні�трати�них	�пра�ах;

6)	заходи	проце�уального	приму�у;
7)	прикінце�і	та	перехідні	положення.
Адміні�трати�не	�удочин�т�о	як	окрема	галузь	пра�о�уддя	характери

зуєть�я:
1)	ная�ні�тю	триланко�ої	�и�теми	�пеціалізо�аних	�уді�.	На	�ьогодніш

ній	день	і�нують	окружні,	апеляційні	адміні�трати�ні	�уди	та	Вищий	адмі
ні�трати�ний	�уд	України;

2)	можли�і�тю	перегляду	�удо�ого	рішення	за	�инятко�ими	об�та�и
нами;
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3)	 ная�ні�тю	 кодифіко�аних	 проце�уальних	 норм.	 На	 �ьогоднішній	
день	є	чинним	Кодек�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України;

4)	ная�ні�тю	так	з�аного	принципу	презумпції	�ини	�уб’єкта	�ладних	
по�но�ажень,	якщо	�ін	�и�тупає	як	�ідпо�ідач.	Фактично,	на	такого	�уб’єк
та	покладений	обо�’язок	до�е�ти	пра�омірні�ть	��оїх	рішень	упра�лін�ько
го	характеру,	здій�нення	пе�них	дій	або	бездіяльно�ті	(�т.	71	КАС	України).	
Цей	принцип	�ирі�нює	фізичну	або	юридичну	о�обу	�	�порі	проти	�уб’єк
та	�ладних	по�но�ажень,	який,	безумо�но,	має	адміні�трати�ний	ін�тру
ментарій	ти�ку	на	громадянина	або	юридичну	о�обу.	Виходячи	з	даної	нор
ми	��ажаєть�я,	що	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	є	�инним	доти,	поки	не	
до�еде	��ою	не�инні�ть	�	адміні�трати�ному	�уді;

5)	ная�ні�тю	�пеціально	підгото�лених	�удді�	та	праці�никі�	апарату;
6)	ная�ні�тю	�пеціалізо�аного	об’єкта	�удо�ого	захи�ту;
7)	ная�ні�тю	пе�ної	�пеціалізації	�уб’єктного	�кладу	�пірних	пра�о�ід

но�ин.	В	адміні�трати�них	�пра�ах	однією	із	�торін	обо�’язко�о	має	бути	
�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень;

8)	ная�ні�тю	о�обли�о�тей	про�адження	�	окремих	категоріях	адміні
�трати�них	�пра�.

Крім	того,	адміні�трати�не	�удочин�т�о	може	розглядати�я	як	�оціаль
не	я�ище,	що	характеризуєть�я	додатко�им	підт�ердженням	належно�ті	
громадян�ького	�у�піль�т�а	�	країні.	Держа�а,	�	о�обі	держа�них	органі�,	
до�олі	обмежено	�икори�то�ує	у	публічних	пра�о�ідно�инах	ди�позити�
ний	метод	при�атнопра�о�ого	регулю�ання,	залишаючи	до�ить	широкою	
можли�і�ть	�тручання	�	ці	пра�о�ідно�ини	шляхом	імперати�ного	регулю
�ання	або	�пли�у.

Публічне	пра�о	домінує	�	�у�піль�т�ах,	�ідно�ини	�	яких	контролюють
�я	держа�ними	органами,	а	подекуди	держа�на	регламентація	є	майже	
тотальною.	Адміні�трати�не	 �удочин�т�о	 є	 гарантією	пра�	 та	 інтере�і�	
о�оби	�	царині	публічнопра�о�их	�ідно�ин,	�т�ерджуючи,	що	о�оба	має	
можли�і�ть	і	пра�о	на	�удо�ий	захи�т	�ід	��а�ілля	�уб’єкті�	�ладних	по�
но�ажень.	�к	�оціальне	я�ище	адміні�трати�на	ю�тиція	пред�та�ляє	�о
бою	�ідпо�ідь	прогре�и�но	налашто�аної	ча�тини	�уб’єкті�	�ладних	по�
но�ажень,	юридичних	о�іб	при�атного	пра�а	та	громадян	—	а�торитарно	
налашто�аній	ча�тині	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Дайте	загальну	характери�тику	адміні�трати�ному	�удочин�т�у.
2.	 �кі	�и	знаєте	ознаки	пра�а	адміні�трати�ного	�удочин�т�а?
3.	 Дайте	�изначення	юридичній	категорії	«адміні�трати�не	�удочин�т�о».
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Глава 2
ЗАвдАння 

АдміністРАтивнОгО 
сУдОчинствА

О�но�ним	за�данням	пра�а	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	є	�приян
ня	пра�ам	та	законним	інтере�ам	о�іб,	а	також	захи�т	порушених	пра�	
та	законних	інтере�і�	о�іб	у	�фері	публічнопра�о�их	упра�лін�ьких	�ідно
�ин.

За�данням	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	є	пе�ний	результат,	заради	
до�ягнення	якого	й	здій�нюєть�я	адміні�трати�не	�удочин�т�о.

Адміні�трати�не	�удочин�т�о	�иникло	у	з�’язку	з	необхідні�тю	здій�
нення	захи�ту	пра�,	��обод	та	інтере�і�	фізичних	о�іб	у	�фері	публічно
пра�о�их	�ідно�ин	�ід	порушень	з	боку	органі�	держа�ної	�лади	та	органі�	
мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їхніх	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб,	інших	�уб’єк
ті�	при	здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	функцій,	�	тому	чи�лі	й	
делего�аних	функцій.	Зазначений	захи�т	і	є	завданням права адміністра
тивного судочинства.

Захи�т	пра�,	��обод	та	інтере�і�	зумо�лений	тим,	що	уча�ники	публіч
нопра�о�их	�ідно�ин	мають,	як	пра�ило,	нері�ні	можли�о�ті.	Адже	з	од
ного	боку,	�	зазначених	пра�о�ідно�инах	�и�тупає	�уб’єкт	�ладних	по�но
�ажень	—	держа�ний	орган	чи	його	по�адо�а/�лужбо�а	о�оба	або	інший	
�уб’єкт	при	здій�ненні	ним	наданих	держа�ою	�ладних	упра�лін�ьких	функ
цій.	�обто,	як	пра�ило,	з	одного	боку,	це	фактично	—	держа�а,	а	з	іншо
го	—	фізична	чи	юридична	о�оба,	пра�а	якої	порушені	або	обмежені	пе�
ним	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень.

У	з�’язку	з	цим	на	адміні�трати�ний	�уд	покладено	обо�’язок	акти�но	
�прияти	фізичним	та	юридичним	о�обам	у	захи�ті	їхніх	пра�,	��обод	та	
інтере�і�,	що	проя�ляєть�я,	зокрема,	у	реалізації	ча�тин	3	та	5	�т.	71	КАС	
України.	Водноча�	�лід	зау�ажити,	що	на�едене	зо��ім	не	означає,	що	�уд	
�	адміні�трати�ному	проце�і	�иконує	роль	захи�ника	фізичних	чи	юридич
них	о�іб	і,	тим	�амим,	упереджено	�та�ить�я	до	�уб’єкта	�ладних	по�но
�ажень,	чим	обмежує	його	пра�а.	Сторони	�	адміні�трати�ному	проце�і	
наділені	рі�ними	проце�уальними	пра�ами	та	обо�’язками,	�уд	однако�о	
�прияє	і	пози�аче�і,	і	�ідпо�ідаче�і	у	забезпеченні	можли�о�ті	�иконати	
покладені	на	них	законом	обо�’язки,	якщо	�иникають	у�кладнення	при	
�иконанні	їх	�амо�тійно.	Наприклад,	згідно	з	ч.	3	�т.	71	КАС	�уд	�прияє	�	
реалізації	обо�’язку	надати	докази	і	�итребо�ує	необхідні	докази,	якщо	о�о
ба,	яка	бере	уча�ть	у	�пра�і	(�клад	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	перед
бачений	�т.	47	КАС),	не	може	�амо�тійно	 їх	надати,	або	зазначить	�уду	
причини,	�	�илу	яких	ці	докази	не	можуть	бути	надані,	а	також,	де	та	які	
�аме	докази	знаходять�я	чи	можуть	знаходити�я.
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При	розгляді	адміні�трати�них	�пра�	�уди	обо�’язко�о	по�инні	з’я�у
�ати	пе�ний	перелік	питань:

1)	на	якій	під�та�і,	у	межах	яких	по�но�ажень	та	у	який	�по�іб,	прий
нято	рішення	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	�чинено	дію	або	допущена	
бездіяльні�ть;

2)	чи	передбачені	такі	по�но�аження	Кон�титуцією	і	законами	України;
3)	чи	�икори�тані	ці	по�но�аження	з	метою,	з	якою	�они	надані;
4)	чи	�рахо�ані	��і	об�та�ини,	що	мають	значення	для	прийняття	рі

шення	(�чинення	дії)	—	тобто	обґрунто�ані�ть	рішення;
5)	чи	�рахо�ані	пра�а	о�оби	на	уча�ть	у	проце�і	прийняття	рішення;
6)	чи	прийняте	рішення	протягом	розумного	�троку;
7)	чи	прийняте	рішення	неупереджено;
8)	чи	були	дії	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	добро�о�і�ними	та	роз�уд

ли�ими;
9)	чи	прийняте	рішення,	�чинені	дії	або	допущена	бездіяльні�ть	з	до

триманням	принципу	рі�но�ті	перед	законом;
10)	чи	прийняте	рішення,	�чинені	дії	або	допущена	бездіяльні�ть	з	до

триманням	необхідного	балан�у	між	будьякими	не�приятли�ими	на�лідка
ми	для	пра�,	��обод,	інтере�і�	о�оби	і	цілями,	на	до�ягнення	яких	�прямо
�ане	це	рішення	(дія).

Визначаючи	за�дання	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	можна	по�лати
�я	на	думку	�удді	Верхо�ного	Суду	України	І.	Сам�іна,	який	��ажає,	що	
ч.	1	�т.	2	КАС	необхідно	�икла�ти	у	такій	редакції:	«За�данням	адміні�тра
ти�ного	�удочин�т�а	є	захи�т	пра�	та	інтере�і�	уча�никі�	публічнопра�о
�их	�ідно�ин».	�акої	�амої	думки	дотримуєть�я	і	А.	Селі�ано�,	який	зазна
чає,	що	«�уча�не	адміні�трати�не	�удочин�т�о	�тає,	у	пе�ному	розумінні,	
�ажли�ою	формою	захи�ту	публічних	пра�	та	��обод	людини	і	громадяни
на,	а	також	законних	інтере�і�	публічних	о�іб».

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Наз�іть	о�но�не	за�дання	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.
2.	 Дайте	загальну	характери�тику	за�данням	адміні�трати�ного	�удочин

�т�а.
3.	 �кий	перелік	питань	адміні�трати�ні	�уди	з’я�о�ують	при	розгляді	адмі

ні�трати�них	�пра�?
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Глава 3
ПРедмет і метОд 

АдміністРАтивнОгО 
сУдОчинствА

Критеріями	поділу	пра�а	на	галузі	є	ная�ні�ть	�пеціальних	предмета	
та	методу	пра�о�ого	регулю�ання.

Під	предметом	�лід	розуміти	пе�ну	�укупні�ть	однорідних	�у�пільних	
�ідно�ин,	на	яку	розпо��юджує	��ою	дію	дана	галузь	пра�а.	�ак,	предме
том адміністративного судочинства	є	�у�пільні	�ідно�ини,	які	�иника
ють	у	результаті	з�ернення	до	адміні�трати�ного	�уду	о�іб	з	адміні�трати�
ним	позо�ом	для	захи�ту	��оїх	пра�	та	�ирішення	�порі�:

1)	фізичних	чи	юридичних	о�іб	із	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	що
до	о�карження	його	рішень	(нормати�нопра�о�их	акті�	чи	пра�о�их	ак
ті�	інди�ідуальної	дії),	дій	чи	бездіяльно�ті;

2)	з	при�оду	прийняття	громадян	на	публічну	�лужбу,	її	проходження,	
з�ільнення	з	публічної	�лужби;

3)	між	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	з	при�оду	реалізації	їх	компе
тенції	у	�фері	упра�ління	та	компетенції,	у	тому	чи�лі	делего�аних	по�но
�ажень,	а	також	�пори,	які	�иникають	з	при�оду	укладання	та	�иконання	
адміні�трати�них	дого�орі�;

4)	за	з�ерненням	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	у	�ипадках,	��тано�
лених	законом;

5)	щодо	пра�о�ідно�ин,	по�’язаних	з	�иборчим	проце�ом	чи	проце�ом	
референдуму.

�аким	чином,	предметом	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	є	�ідно�ини,	
які	�иникають	у	з�’язку	з	порушенням	�уб’єкти�нопублічного	пра�а.	�ому	
пра�о	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	як	проце�уальне	пра�о	�прямо�ане	
�аме	на	забезпечення	чіткого	за�то�у�ання	норм	матеріального	пра�а	до	
конкретних	життє�их	�итуацій	таким	чином	і	у	такий	�по�іб,	щоб	унемож
ли�ити	�иникнення	фактичних	та	юридичних	помилок.

Компетенція	адміні�трати�них	�уді�	не	розпо��юджуєть�я	на:
1)	публічнопра�о�і	�пра�и,	�ідне�ені	до	юри�дикції	Кон�титуційного	

Суду	України;
2)	публічнопра�о�і	�пра�и,	що	належить	�ирішу�ати	�	порядку	кримі

нального	�удочин�т�а;
3)	публічнопра�о�і	�пра�и	про	накладення	адміні�трати�них	�тягнень;
4)	публічнопра�о�і	�пра�и	щодо	�ідно�ин,	які	�ідпо�ідно	до	закону,	

�татуту	 (положення)	об’єднання	громадян	�ідне�ені	до	його	�нутрішньої	
діяльно�ті	або	�иключної	компетенції;

5)	�пра�и	щодо	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті,	щодо	яких	Кон�титуцією	
чи	законами	України	��тано�лено	інший	порядок	�удо�ого	про�адження.
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Можна	 зробити	 �и�но�ок,	 що	 ��і	 публічнопра�о�і	 �ідно�ини,	 крім	
означених	�ище,	по�инні	розглядати�я	�иключно	�	порядку	адміні�трати�
ного	�удочин�т�а	без	у�іляких	�иняткі�.	Відтак	�ирішення	публічнопра�о
�их	�порі�,	крім	оголошених	�ище	�иключень,	�	іншому	проце�уальному	
порядку,	ніж	у	порядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	є	незаконним.

Пра�о	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	можна	розглядати	як	�и�тему	
загальнообо�’язко�их	 норм,	 ��тано�лених	 та	 гаранто�аних	 держа�ою,	
�прямо�аних	на	реалізацію	та	регулю�ання	пра�о�ідно�ин,	що	�клали�я	
�	�фері	адміні�трати�ного	проце�у	та	�ідпо�ідних	адміні�трати�них	про
цедур.

Метод адміністративного судочинства	це	�укупні�ть	�по�обі�	та	за�о
бі�	�пли�у	на	коло	�у�пільних	пра�о�ідно�ин,	�изначених	предметом	пра
�о�ого	регулю�ання.

О�но�ними	методами	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	є:
1)	імперати�ноди�позити�ний	метод;
2)	метод	а�тономії	і	рі�но�ті	�торін.
О�обли�і�тю	 імперати�ноди�позити�ного	 методу	 адміні�трати�ного	

�удочин�т�а	є	те,	що	�ін	є	поєднанням	методу,	характерного	для	публічно
го	пра�а	з	методом,	який	за�то�о�уєть�я	для	регулю�ання	�ідно�ин,	що	�и
никають	у	при�атному	пра�і.

Імперати�ний	метод	є	методом	�ладних	припи�і�,	який,	заз�ичай,	мі�
тить	по�илання	на	обо�’язко�і�ть	пе�них	дій	або	заборону	на	�чинення	пе�
	них	дій.	Імперати�ні�ть	методу	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	полягає	у	
тому,	що	адміні�трати�ний	�уд,	крім	того,	що	�ам	діє	�	межах	та	у	�по�іб,	
�изначені	КАС	України,	також	забезпечує	дотримання	�имог	КАС	у�іма	о�о
бами,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.

Ди�позити�ний	метод	надає	�уб’єктам	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	
можли�і�ть	�ибору	�аріанті�	по�едінки,	однак	у	межах	закону.	Ди�пози
ти�ні�ть	методу	знаходить	��ій	�ия�	у	тому,	що	�торони	адміні�трати�но
го	проце�у	мають	рі�ні	проце�уальні	пра�а,	якими	зобо�’язані	добро�о�і�
но	кори�ту�ати�я,	і	обо�’язки,	що	по�инні	неухильно	�икону�ати.

У	той	�амий	ча�	ди�позити�ні�ть	методу	адміні�трати�ного	�удочин
�т�а	має	пе�ну	о�обли�і�ть,	по�’язану	з	публічнопра�о�им	характером	�ід
но�ин,	що	регулюють�я	адміні�трати�ним	�удочин�т�ом.	Зазначена	о�об
ли�і�ть	полягає	у	тому,	що,	нез�ажаючи	на	рі�ні�ть	проце�уальних	пра�	і	
обо�’язкі�	�торін,	��е	ж	має	мі�це	пе�на	нері�ні�ть	їх	проце�уального	по
ложення,	що	закріплена	ч.	2	�т.	71	КАС,	згідно	з	якою	обо�’язок	щодо	до
казу�ання	пра�омірно�ті	��ого	рішення,	дії	чи	бездіяльно�ті	покладаєть�я	
на	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	коли	�ін	�и�тупає	як	�ідпо�ідач	і	запе
речує	проти	адміні�трати�ного	позо�у.

Під	методом	а�тономії	 і	рі�но�ті	розумієть�я	однако�е	проце�уальне	
положення	одного	перед	одним	пози�ача	і	�ідпо�ідача	та	їх	рі�ні�ть	перед	
законом	і	�удом.
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Кожна	зі	�торін	є	�амо�тійною	у	�иборі	��оєї	по�едінки	та	можли�о�ті	
реалізації	наданих	їй	проце�уальним	законом	пра�	і	здій�ненні	покладе
них	на	неї	обо�’язкі�.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Дайте	�изначення	предмета	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.
2.	 Наз�іть	приклади	предмета	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.
3.	 Дайте	�изначення	методу	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.
4.	 Дайте	загальну	характери�тику	методу	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.

Глава 4
ПРинциПи 

АдміністРАтивнОгО 
сУдОчинствА

Принципи адміністративного судочинства	(лат.	principi��	—	о�но�а,	
начало,	за�ади)	—	це	о�но�ні	за�ади,	�ихідні	положення,	що	�тано�лять	
його	які�ні	о�обли�о�ті	та	�пецифічні	�ла�ти�о�ті,	�	яких	у	концентро�а
ному	�игляді	�ия�лена	заінтере�о�ана	�оля	народу	наділити	пра�о	такими	
яко�тями,	які	найбільш	по�но	мали	б	можли�і�ть	задо�ольняти	його	ідеї	і	
погляди	у	�изначенні	о�но�	організаційної	побудо�и	адміні�трати�ного	�у
дочин�т�а,	а	також	�ідображають	пер�пекти�и	його	роз�итку	та	забезпе
чують	захи�т	пра�,	��обод	і	інтере�і�	фізичних	о�іб,	пра�	та	інтере�і�	юри
дичних	о�іб	у	�фері	публічнопра�о�их	�ідно�ин	�ід	порушень	з	боку	органі�	
держа�ної	�лади,	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�их	і	�луж
бо�их	о�іб,	 інших	�уб’єкті�	при	здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	
функцій	на	о�но�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	
по�но�ажень.

Відображаючи�ь	перш	за	��е	�	нормах	пра�а,	принципи	адміні�трати�
ного	�удочин�т�а	характеризують	не	тільки	�уть,	а	й	змі�т	адміні�трати�
ного	�удочин�т�а,	�ідображають	не	тільки	його	�нутрішню	побудо�у,	�та
тику,	а	і	�е�ь	проце�	його	та	динаміку	його	за�то�у�ання.

У	принципах	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	�ідображені	його	о�но�ні	
ри�и	та	�изначено	�труктуру,	за�ади	побудо�и,	логіку	розміщення	поло
жень	та	норм,	що	по�ною	мірою	доз�оляє	зрозуміти	його	�уть	і	значення,	
�прияє	пра�ильному	за�то�у�анню	норм	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	
а	також	�и�тупає	о�но�ою	для	законода�чого	проце�у	з	кола	�изначених	
пра�о�ідно�ин	у	��тано�леному	порядку,	�	тому	чи�лі	для	підгото�ки,	роз
роблення	і	прийняття	�ідпо�ідних	їм	за	змі�том	пра�о�их	норм	та	їх	удо�ко
налення.
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Принципи	адміні�трати�ного	 �удочин�т�а	 �лід	 розглядати	 у	 ті�ному	
�заємоз�’язку	між	�обою,	у	�труктуро�аному	�игляді	�они	�тано�лять	єдину	
�и�тему.	Вказаний	�заємоз�’язок	необхідно	розуміти	обумо�лені�тю	і�ну
�ання	принципі�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	один	щодо	одного,	що	
не	�иключає	дію	кожного	з	них	окремо	при	за�то�у�анні	проце�уальних	
норм.	У	той	�амий	ча�,	без	дії	у�ієї	�и�теми	принципі�	у	їх	упорядко�аній	
�укупно�ті	неможли�е	 і�ну�ання	окремо	кожного	з	них,	що	по�’язано	 із	
�ла�ти�і�тю	�заємодопо�нення	ними	один	одного	та	можли�і�тю	розкрит
тя	кожного	окремого	через	змі�т	іншого.

За	характером	закріплення	та	за�то�у�ання	принципи	можна	поділи
ти	на	загальні	та	галузе�і.

Загальні	принципи	закріплені	у	Кон�енції	про	захи�т	пра�	людини	і	
о�но�оположних	��обод	1950	р.	і	протоколах	до	неї,	Міжнародному	пакті	
про	громадян�ькі	та	політичні	пра�а,	до	яких,	зокрема,	належать:

1)	�ерхо�ен�т�о	пра�а;
2)	�пра�едли�ий	і	�ідкритий	�удо�ий	розгляд;
3)	розгляд	�продо�ж	розумного	�троку;
4)	незалежні�ть	і	без�торонні�ть	�уду;
5)	публічні�ть	проголошення	�удо�ого	рішення.
Окремо	�лід	зазначити,	що	змі�т	принципі�,	закріплених	у	Кон�енції	

про	захи�т	пра�	людини	і	о�но�оположних	��обод	1950	р.	і	протоколах	до	
неї,	згоду	на	обо�’язко�і�ть	яких	надано	Верхо�ною	Радою	України,	конк
ретизуєть�я	у	за�то�у�анні	пра�а	при	здій�неннні	пра�о�уддя	Є�ропей�ь
ким	�удом	з	пра�	людини,	практику	якого,	згідно	зі	�т.	17	Закону	України	
«Про	�иконання	рішень	та	за�то�у�ання	практики	Є�ропей�ького	�уду	з	
пра�	людини»	�ід	23	лютого	2006	р.	№	3477IV	�уди	України	(�	тому	чи�лі	
і	адміні�трати�ні)	за�то�о�ують	при	розгляді	�пра�	як	джерело	пра�а.

До	загальних	принципі�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	закріплених	
Кон�титуцією	України,	належать:

1)	�ерхо�ен�т�о	пра�а;
2)	законні�ть;
3)	рі�ні�ть	у�іх	уча�никі�	проце�у	перед	законом	і	�удом;
4)	змагальні�ть	�торін	та	��обода	�	наданні	ними	�удо�і	��оїх	доказі�	

і	до�еденні	перед	�удом	їх	переконли�о�ті;
5)	гла�ні�ть	�удо�ого	проце�у	та	його	по�не	фік�у�ання	технічними	за

�обами;
6)	забезпечення	апеляційного	та	ка�аційного	о�карження	рішення	�у

ду,	крім	�ипадкі�,	��тано�лених	законом;
7)	ух�алення	�удами	рішень	іменем	України	і	їх	обо�’язко�і�ть	до	�ико

нання	на	��ій	території	України;
8)	здій�нення	пра�о�уддя	�уддею	одноо�обо�о	і	колегією	�удді�;
9)	незалежні�ть	і	недоторканні�ть	�удді�	та	підкорення	їх	тільки	зако

но�і;
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10)	здій�нення	пра�о�уддя	профе�ійними	�уддями	та,	у	�изначених	
законом	�ипадках,	народними	за�ідателями;

11)	�икори�тання	держа�ної	мо�и	під	ча�	здій�нення	�удочин�т�а.
Вказані	кон�титуційні	принципи	�ідображені	і	�	КАС	України,	що	на

дає	їм	також	і	галузе�ого	характеру.
�ак,	у	КАС	закріплені	галузе�і	принципи:
1)	�ерхо�ен�т�о	пра�а;
2)	законні�ть;
3)	рі�ні�ть	у�іх	уча�никі�	адміні�трати�ного	проце�у	перед	законом	і	

�удом;
4)	змагальні�ть	�торін;
5)	ди�позити�ні�ть;
6)	офіційне	з’я�у�ання	��іх	об�та�ин	у	�пра�і;
7)	гла�ні�ть	і	�ідкриті�ть	адміні�трати�ного	проце�у;
8)	обо�’язко�і�ть	�удо�их	рішень.
Крім	того,	деякі	науко�ці	�иділяють	інші	принципи	адміні�трати�ного	

�удочин�т�а,	які	прямо	не	зазначені	�	КАС,	але	�ипли�ають	зі	змі�ту	його	
норм1	(принципи	проце�уальної	економії,	розумних	�трокі�,	добро�о�і�
но�ті,	пропорційно�ті),	але	�	даній	роботі	робить�я	акцент	�аме	на	о�но�
них	принципах.

Виконання	 за�дань	 адміні�трати�ного	 �удочин�т�а	 і	 його	 ефекти�
ні�ть	перебу�ає	�	прямій	залежно�ті	�ід	пра�ильного	за�то�у�ання	�удами	
�	�пра�і	норм	матеріального	і	проце�уального	пра�а.	Для	цього	необхідне	
знання	їх	змі�ту,	мі�ця	�	�и�темі	пра�а,	�прямо�ано�ті,	їх	�заємоз�’язку	з	
іншими	нормами	і	юридичними	принципами,	які	�ідображають�я	у	зазна
чених	нормах.

Принцип верховенства права є	�изначальним	при	форму�анні	��іх	
ін�титуті�	держа�и	і	�у�піль�т�а	�	цілому.

Згідно	 з	 ч.	 1	 �т.	 8	Кон�титуції	 України	�	Україні	 �изначаєть�я	 і	 діє	
принцип	�ерхо�ен�т�а	пра�а.

В	юри�пруденції	у	науко�ці�	немає	єдиного	розуміння	щодо	�изначен
ня	принципу	�ерхо�ен�т�а	пра�а2,	що	породжує	деяку	не�изначені�ть	що
до	межі	та	механізму	дії	зазначеної	категорії.

Можна	погодити�я	з	М.	І.	Козюброю,	який	зазначає,	що	феномен	�ер
хо�ен�т�а	пра�а	може	бути	розкрито	тільки	за	умо�и	дотримання	пе�них	
гно�еологічних	позицій	щодо	пра�а:	поперше,	по�инно	мати	мі�це	розріз
нення	пра�а	і	закону;	подруге,	пра�о	�лід	розглядати	не	як	акт	держа�ної	

1	О�но�и	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	та	адміні�трати�ного	пра�а	:	на�ч.	по�іб.	/	
за	заг.	ред.	Р.	О.	Куйбіди,	В.	І.	�ишкіна.	—	К.	:	Старий	��іт,	2006.	—	С.	238—240.

2	Рабіно�ич	П.	М.	Верхо�ен�т�о	пра�а	// Юридична енциклопедія. — К., 1998. —	Юридична	енциклопедія.	—	К.,	1998.	—	
�.	1.	—	С.	342;	Голо�атий	С.	«Верхо�ен�т�о	закону»	ver���	«�ерхо�ен�т�о	пра�а»:	філо
логічна	помилка,	профе�ійна	недбалі�ть	чи	науко�ий	догматизм?	/	С.	Голо�атий	//	Ві�
ник	Академії	пра�о�их	наук	України.	—	2003.	—	№	2	(33)	—	№	3	(34).	—	С.	113.
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�лади,	а	як	�оціальний	феномен,	по�’язаний	з	такими	категоріями,	як	�пра
�едли�і�ть,	��обода,	рі�ні�ть,	гуманізм;	потретє,	пра�о	має	розглядати�я	
у	нерозри�ній	з�’язці	з	пра�ами	людини1.

Відпо�ідно	до	ч.	1	�т.	8	КАС	України	�уд	при	�ирішенні	�пра�и	керу
єть�я	принципом	�ерхо�ен�т�а	пра�а,	�ідпо�ідно	до	якого,	зокрема,	люди
на,	її	пра�а	та	��ободи	�изнають�я	най�ищими	цінно�тями	та	�изначають	
змі�т	і	�прямо�ані�ть	діяльно�ті	держа�и.

Крім	того,	у	рішенні	Кон�титуційного	Суду	України	у	�пра�і	за	кон�ти
туційним	поданням	Верхо�ного	Суду	України	щодо	�ідпо�ідно�ті	Кон�ти
туції	України	(кон�титуційно�ті)	положень	�т.	69	Кримінального	кодек�у	
України	 (�пра�а	 про	 призначення	 �удом	 більш	 м’якого	 покарання)	 �ід	
2	ли�топада	2004	р.	№	15рп/2004	зазначено,	що	«Верхо�ен�т�о	пра�а	—	
це	пану�ання	пра�а	�	�у�піль�т�і.	Верхо�ен�т�о	пра�а	�имагає	�ід	держа
�и	його	�тілення	у	пра�от�орчу	та	пра�оза�то�о�ну	діяльні�ть,	зокрема	у	
закони,	які	за	��оїм	змі�том	мають	бути	проникнуті	переду�ім	ідеями	�о
ціальної	�пра�едли�о�ті,	��ободи,	рі�но�ті	тощо.	Одним	з	проя�і�	�ерхо
�ен�т�а	пра�а	є	те,	що	пра�о	не	обмежуєть�я	лише	законода��т�ом	як	од
нією	з	його	форм,	а	�ключає	й	інші	�оціальні	регулятори,	зокрема	норми	
моралі,	традиції,	з�ичаї	тощо,	які	легітимізо�ані	�у�піль�т�ом	і	зумо�лені	
і�торично	до�ягнутим	культурним	рі�нем	�у�піль�т�а.	В�і	ці	елементи	пра�а	
об’єднують�я	які�тю,	що	�ідпо�ідає	ідеології	ю�тиції,	�пра�едли�о�ті,	ідеї	
пра�а,	яка	значною	мірою	знайшла	�ідображення	�	Кон�титуції	України».

Виникає	запитання,	чи	можна	про�е�ти	аналогію	між	юридичними	
категоріями	пра�а	та	закону.	На	думку	і	а�торі�,	і	інших	фахі�ці�	пра�а,	
така	аналогія	не	може	бути	за�то�о�ана,	о�кільки	закон	як	формальне	�и
раження	�олі	�у�піль�т�а	(пе�ної	групи	о�іб,	інди�ідуумі�)	може	бути	�пра
�едли�им	і	не�пра�едли�им.	Категорія	�пра�едли�о�ті	є	оціночним	«міри
лом»	�у�пільних	�ідно�ин.	�ому	�пра�едлі�і�ть	і	не�пра�едли�і�ть,	добро	і	
зло,	хороше	і	погане	мають	�ідношення	до	гуманітарних	�имірі�	пра�а	й	
іноді	можуть	міняти�я	з	позити�ної	оцінки	до	негати�ної	щодо	окремих	
дій,	подій,	предметі�,	я�ищ	тощо.	У	�фері	реалізації	пра�а	�пра�едли�і�ть	
проя�ляєть�я,	між	іншим,	у	рі�но�ті	��іх	перед	законом,	пропорційно�ті	
(�ідпо�ідно�ті)	�коєного	злочину	(пра�опорушення)	 і	призначеного	пока
рання	(�ідпо�ідально�ті),	цілях	дій	законода�ця	і	за�обах,	що	обирають�я	
законода�цем	для	їх	до�ягнення.

Верхо�ний	 Суд	 України,	 ух�алюючи	 Рішення	 �ід	 03.12.2004	 р.	 про	
�изнання	дій	ЦВК	щодо	��тано�лення	результаті�	по�торного	голо�у�ання	
з	�иборі�	Президента	України	непра�омірними,	перебу�а�	у	пе�ній	не�и
значено�ті	та	�ід�утно�ті	юридичних	норм,	що	до�конало	і	по�но	�регульо
�у�али	б	�пірні	питання.

1	Козюбра	М.	І.	Принцип	�ерхо�ен�т�а	пра�а	і	пра�а	людини	/	М.	І.	Козюбра	//	
Пра�а	людини	і	пра�о�а	держа�а	(До	50ї	річниці	Загальної	декларації	пра�	людини)	:	
тези	доп.	та	наук.	по�ідомлень	(10—11	грудня	1998	р.).	—	X.,	1998.
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При	прийнятті	�казаного	рішення	Верхо�ний	Суд	України	знаходи��я	
�	такій	�итуації,	коли	мали	мі�це	ма�о�і	порушення	�иборчого	законода�
�т�а,	яке	не	передбачало	пра�о�их	на�лідкі�,	що	були	б	адек�атними	та	
ефекти�ними.	�аким	чином,	тодішні	реалії	пра�о�ої	не�изначено�ті	були	
породжені	роз�итком	політико�оціальних	та	пра�о�их	проце�і�	�	Україні,	
за	яких	роз�иток	законода��т�а	не	�ідпо�іда�	глибині	�у�пільних	�ідно
�ин,	які	потребу�али	пра�о�ого	регулю�ання.	Врахо�уючи	зазначене	Вер
хо�ний	Суд	України	прийня�	рішення	про	про�едення	по�торного	голо�у
�ання,	тобто	поно�лення	пра�о�ого	�тату�у	уча�никі�	�иборчого	проце�у	
(по	�уті	поно�лення	порушених	пра�),	який	 і�ну�а�	до	його	порушення.

За�то�у�ання	принципу	�ерхо�ен�т�а	пра�а	�	адміні�трати�ному	�у
дочин�т�і	потребує	його	конкретизації	з	метою	�изначення	меж	та	меха
нізму	його	пра�ильного	за�то�у�ання,	що	доз�олило	б	ух�алю�ати	�пра�ед
ли�і	рішення,	чого	на	даний	ча�	ні	україн�ьке	законода��т�о,	ні	на�едені	
рішення	Кон�титуційного	Суду	України	та	Верхо�ного	Суду	України	мож
ли�о�ті	не	надають,	тому	що	�они	�	о�но�ному	побудо�ані	з	пере�ажан
ням	природнопра�о�ої,	ніж	позити�і�т�ькопра�о�ої	концепції.	Це	зумо�
лено	тим,	що,	нез�ажаючи	на	те,	що	кожна	�пра�а	має	��ої	інди�ідуальні	
о�обли�о�ті,	однією	з	умо�	�ине�ення	законних	рішень	�удами	України	є	
однако�а	практика	за�то�у�ання	принципу	�ерхо�ен�т�а	пра�а	при	�ирі
шенні	аналогічних	за	пра�о�ою	природою	категорій	�пра�,	що,	�иходячи	
зі	змі�ту	норм	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»,	належить	до	по�
но�ажень	Верхо�ного	Суду	України	та,	зокрема,	Вищого	адміні�трати�но
го	 �уду	 України.	 І�нуючий	 аб�трактний	підхід	 �	 Україні	 до	 �изначення	
принципу	�ерхо�ен�т�а	пра�а	породжує	різну	практику	�ирішення	таких	
�пра�	при	його	за�то�у�анні,	а	�иходячи	з	того,	що	протилежні	рішення	
�	однорідних	за	предметом	�пору	�пра�ах	не	можуть	бути	однако�о	�пра
�едли�ими	(у�і	громадяни	згідно	зі	�т.	21	Кон�титуції	України	є	рі�ними,	
а	 тому	 і	 �пра�едли�і�ть	по�инна	бути	для	них	однією	при	 за�то�у�анні	
принципу	�ерхо�ен�т�а	пра�а	при	здій�ненні	адміні�трати�ного	�удочин
�т�а),	це	зумо�лює	ймо�ірні�ть	його	непра�ильного	за�то�у�ання,	а	�ідтак	
і	можли�ого	порушення	пра�	та	інтере�і�	громадян.

У	з�’язку	з	цим	на	перший	план	�и�тупають	�имоги	щодо	пра�о�ого	
розуміння,	пра�о�ої	культури	та	пра�о��ідомо�ті	кожного	�удді	адміні�тра
ти�них	�уді�.

У	той	�амий	ча�	�лід	з�ернути	у�агу,	що	згідно	з	ч.	2	�т.	8	КАС	Украї
ни	 �уд	 за�то�о�ує	 принцип	 �ерхо�ен�т�а	 пра�а	 з	 ураху�анням	 �удо�ої	
практики	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини.	�к	зазначало�я	�ище,	�ідпо
�ідно	до	�т.	17	Закону	України	�ід	«Про	�иконання	рішень	та	за�то�у�ан
ня	практики	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини»	�ід	23	лютого	2006	р.	
№	 3477IV	 �уди	 України	 (�	 тому	 чи�лі	 й	 адміні�трати�ні)	 за�то�о�ують	
практику	 Є�ропей�ького	 �уду	 з	 пра�	 людини	 та	 Є�ропей�ької	 комі�ії	 з	
пра�	людини	при	розгляді	�пра�	як	джерело	пра�а.
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У	рішеннях	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини	та	Є�ропей�ької	комі
�ії	з	пра�	людини	при	за�то�у�анні	принципу	�ерхо�ент�а	пра�а	�форму
льо�ано	його	на�тупні	ознаки:

1)	�изнання	пріоритетно�ті,	доміну�ання,	�изначальної	ролі	пра�	лю
дини	у	діяльно�ті	держа�и,	о�кільки	—	за	�и�ло�ом	Суду	—	принцип	�ер
хо�ен�т�а	пра�а	�тілено	�	у�іх	�таттях	Кон�енції,	якої	зобо�’язали�ь	до
триму�ати�ь	держа�и	—	члени	Ради	Є�ропи;

2)	поширю�ані�ть	цієї	пріоритетно�ті,	цього	принципу	на	діяльні�ть	
у�іх	без	�инятку	органі�	держа�и,	�ключаючи,	зокрема,	й	органи	прокура
тури;

3)	пра�о�а	пе�ні�ть,	�изначені�ть	(legal	certaint�)	�тано�ища	людини	
у	тій	�итуації,	�	якій	�она	перебу�ає;

4)	неприпу�тимі�ть	затримання	о�оби	на	не�изначений	і	непередбачу
�аний	термін,	якщо	�оно	не	ґрунтуєть�я	на	законі	чи	�удо�ому	рішенні;

5)	об�яг	будьякого	пра�о�ого	роз�уду	й	�по�іб	його	здій�нення	мають	
бути	з	до�татньою	я�ні�тю	�изначені	законом;

6)	ная�ні�ть	громад�ької	до�іри	до	�уді�	як	до	гаранті�	�пра�едли�о�ті;	
майже	без�инятко�а	можли�і�ть	до�тупу	до	�уду;

7)	ная�ні�ть	�удо�ого	контролю	за	�тручанням	�икона�чих	органі�	у	
пра�а	людини;

8)	підпорядко�ані�ть	�удо�ому	рішенню	у�іх	органі�	держа�и,	без�и
нятко�а	обо�’язко�і�ть	його	�иконання	будьякими	органами	і	по�адо�цями;

9)	можли�і�ть	�ка�у�ання	�ищим	�удом	рішення	�уду	нижчої	ін�тан
ції,	яке	не	набрало	чинно�ті;	незмінні�ть,	нео�порю�ані�ть	о�таточного	�у
до�ого	рішення,	яке	набрало	чинно�ті;

10)	не�тручання	законода�чої	�лади	у	�ідпра�лення	пра�о�уддя;	�еку
лярні�ть	(��іт�ький	характер)	держа�и;

11)	 забезпечення	 держа�ою,	 у	 разі	 за�то�у�ання	 �мертельної	 зброї,	
ш�идкого	й	ефекти�ного	роз�ліду�ання	�пра�и	її	органами,	«аби	підтри
му�ати	громад�ьку	до�іру	у	дотримання	ними	�ерхо�ен�т�а	пра�а».

Формулю�ання	ознак	принципу	�ерхо�ен�т�а	пра�а	надає	ін�трумент	
до	пра�ильного	та	однако�ого	його	за�то�у�ання	при	здій�ненні	адміні�тра
ти�ного	�удочин�т�а.

Врахо�уючи	�ище�икладене	можна	дійти	�и�но�ку,	що	принцип	�ер
хо�ен�т�а	пра�а	є	одним	із	голо�них	принципі�,	який	має	за�то�о�у�ати�ь	
при	здій�ненні	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.	Його	пра�ильне	за�то�у
�ання	залежить	�ід	рі�ня	пра�о�ої	підгото�ки,	пра�о�ої	��ідомо�ті,	пра�о
�ої	культури	кожного	�удді	адміні�трати�них	�уді�,	�и�тема	яких	тільки	
формуєть�я.	За�то�у�ання	принципу	�ерхо�ен�т�а	пра�а	при	здій�ненні	
адміні�трати�ного	 �удочин�т�а	доз�олить	 забезпечити	належний	 захи�т	
пра�,	��обод	та	інтере�і�	фізичних	о�іб,	пра�	та	інтере�і�	юридичних	о�іб	
у	�фері	публічнопра�о�их	�ідно�ин	�ід	порушень	з	боку	органі�	держа�
ної	 �лади,	 органі�	мі�це�ого	 �амо�ряду�ання,	 їх	по�адо�их	 і	 �лужбо�их	
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о�іб,	інших	�уб’єкті�	при	здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	
на	о�но�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	по�но�а
жень.

Принцип законності. Законні�ть	є	комплек�ним	поняттям,	що	охоп
лює	��і	без	�иключень	а�пекти	пра�а,	�ід	�т�орення	норми	до	її	за�то�у
�ання	на	практиці.	Сам	термін	«законні�ть»	має	�пільний	корінь	та	похо
дить	�ід	�ло�а	«закон».

Принцип	законно�ті	�ідображає	пра�о�у	організацію	�у�пільнополі
тичного	життя,	розкри�ає	�заємоз�’язок	пра�а	і	�у�піль�т�а,	пра�а	і	дер
жа�и,	пра�а	і	органі�	держа�ної	�лади,	пра�а	і	громадян	тощо.	Дотриман
ня	принципу	законно�ті	є	обо�’язко�им	для	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень,	
які	приймають	у	порядку,	�	�по�іб	та	�	межах	��оєї	компетенції,	�изначе
ної	законом,	нормати�нопра�о�і	акти	та	акти	інди�ідуальної	дії,	а	також	
для	юридичних	о�іб	при�атного	пра�а	та	громадян.

Принцип	 законно�ті	 характеризуєть�я	 �нутрішньою	 та	 зо�нішньою	
�кладо�ими.	Внутрішня	�кладо�а	полягає	у	�нутрішній	які�ній	�труктур
ній	побудо�і	 нормати�нопра�о�их	 акті�.	 Зо�нішня	 �кладо�а	принципу	
законно�ті	характеризуєть�я	обо�’язко�і�тю	�иконання	норм	законі�	і	під
законних	пра�о�их	акті�	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень,	іншими	юри
дичними	о�обами	публічного	та	при�атного	пра�а,	фізичними	о�обами.

Принцип	законно�ті	має	діалектичний	з�’язок	із	держа�ою	та	�у�піль
�т�ом.	З	одного	боку,	принцип	законно�ті	обмежує	держа�у	�	її	діяльно�ті	
щодо	здій�нення	��оїх	по�но�ажень	у	межах,	на	під�та�і	та	у	�по�іб,	що	
передбачені	Кон�титуцією	та	законами	України,	а	з	іншого	—	принцип	за
конно�ті	є	методом	держа�ного	упра�ління	�у�пільними	�ідно�инами.

Згідно	з	ч.	1	�т.	9	КАС	України	�уд	при	�ирішенні	�пра�и	керуєть�я	
принципом	законно�ті,	�ідпо�ідно	до	якого	органи	держа�ної	�лади,	орга
ни	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�і	і	�лужбо�і	о�оби	зобо�’язані	діяти	
лише	на	під�та�і,	�	межах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	що	передбачені	Кон
�титуцією	та	законами	України.

За�дання	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	�иходячи	зі	змі�ту	КАС,	пе
редбачає,	що	у	�пра�ах	щодо	о�карження	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	�у
б’єкті�	�ладних	по�но�ажень,	адміні�трати�ні	�уди	пере�іряють,	чи	прий
няті	(�чинені)	такі	дії	роз�удли�о,	добро�о�і�но,	з	дотриманням	принципу	
рі�но�ті	 ��іх	перед	 законом,	 запобігаючи	не�пра�едли�ій	ди�кримінації;	
пропорційно,	зокрема	з	дотриманням	необхідного	балан�у	між	будьякими	
не�приятли�ими	на�лідками	для	пра�,	��обод	та	інтере�і�	о�оби	і	цілями,	
на	до�ягнення	яких	�прямо�ане	це	рішення	або	дія;	��оєча�но,	тобто	про
тягом	розумного	�троку	тощо.

Відпо�ідно	до	�т.	8	КАС	забороняєть�я	�ідмо�а	у	розгляді	та	�ирішен
ні	адміні�трати�ної	�пра�и	з	моти�і�	непо�ноти,	нея�но�ті,	�уперечли�о�ті	
чи	�ід�утно�ті	законода��т�а,	яке	регулює	�пірні	�ідно�ини.	У	разі	�ід�ут
но�ті	закону,	що	регулює	�ідпо�ідні	пра�о�ідно�ини,	�уд	має	за�то�о�у�а
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ти	закон,	який	регулює	подібні	пра�о�ідно�ини	(аналогія	закону),	а	за	�ід
�утно�ті	такого	закону	�уд	�иходить	із	кон�титуційних	принципі�	і	загаль
них	за�ад	пра�а	(аналогія	пра�а).

За�то�у�ання	принципу	законно�ті	при	здій�ненні	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а	ґрунтуєть�я	на	на�тупному.

У�і	нормати�нопра�о�і	акти	мають	�ідпо�ідати	за	��оєю	побудо�ою	
Кон�титуції	та	законам	України,	закони	мають	�ідпо�ідати	Кон�титуції	
та	узгоджу�ати�я	між	�обою.	Згідно	з	нормами	�т.	9	КАС	�уд	при	�ирішен
ні	 �пра�и	керуєть�я	принципом	законно�ті,	 �ідпо�ідно	до	якого	органи	
держа�ної	�лади,	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�і	і	�лужбо
�і	о�оби	зобо�’язані	діяти	лише	на	під�та�і,	�	межах	по�но�ажень	та	у	�по
�іб,	що	передбачені	Кон�титуцією	та	законами	України.	Суд	�ирішує	�пра
�и	на	під�та�і	Кон�титуції	та	законі�	України,	а	також	міжнародних	дого
�орі�,	згода	на	обо�’язко�і�ть	яких	надана	Верхо�ною	Радою	України.	Суд	
за�то�о�ує	інші	нормати�нопра�о�і	акти,	прийняті	�ідпо�ідним	органом	
на	під�та�і,	у	межах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	що	передбачені	Кон�титу
цією	та	законами	України.	У	разі	не�ідпо�ідно�ті	нормати�нопра�о�ого	
акта	Кон�титуції	України,	закону	України,	міжнародному	дого�ору,	згода	
на	обо�’язко�і�ть	якого	надана	Верхо�ною	Радою	України,	або	іншому	пра
�о�ому	акту	�уд	за�то�о�ує	пра�о�ий	акт,	який	має	�ищу	юридичну	�илу.	
У	разі	�иникнення	�	�уду	�умні�у	під	ча�	розгляду	�пра�и	щодо	�ідпо�ід
но�ті	 закону	чи	 іншого	пра�о�ого	акта	Кон�титуції	України,	�ирішення	
питання	про	кон�титуційні�ть	якого	належить	до	юри�дикції	Кон�титуцій
ного	Суду	України,	�уд	з�ертаєть�я	до	Верхо�ного	Суду	України	для	�ирі
шення	питання	�то�о�но	�не�ення	до	Кон�титуційного	Суду	України	по
дання	щодо	кон�титуційно�ті	закону	чи	іншого	пра�о�ого	акта.	�кщо	між
народним	 дого�ором,	 згода	 на	 обо�’язко�і�ть	 якого	 надана	 Верхо�ною	
Радою	України,	��тано�лені	інші	пра�ила,	ніж	ті,	що	��тано�лені	законом,	
то	за�то�о�ують�я	пра�ила	міжнародного	дого�ору.	У	разі	�ід�утно�ті	за
кону,	що	регулює	�ідпо�ідні	пра�о�ідно�ини,	�уд	за�то�о�ує	закон,	що	ре
гулює	подібні	пра�о�ідно�ини	(аналогія	закону),	а	за	�ід�утно�ті	такого	за
кону	�уд	�иходить	із	кон�титуційних	принципі�	і	загальних	за�ад	пра�а	
(аналогія	пра�а).

Інші	 нормати�нопра�о�і	 акти	Верхо�ної	 Ради	України,	Президента	
України,	Кабінету	Міні�трі�	України,	�ідомчі,	локальні	�ідпо�ідно	до	��оєї	
пра�о�ої	ієрархії	по�инні	�ідпо�ідати	нормати�ним	актам	�ищої	юридич
ної	�или,	що	�ідпо�ідно	�рахо�уєть�я	адміні�трати�ними	�удами	при	здій
�ненні	�удочин�т�а.

Кон�титуцією	України	кожній	людині	гаранто�ано	пра�о	з�ернути�ь	
до	�уду	для	захи�ту	��оїх	кон�титуційних	пра�	і	��обод.	Кон�титуція	має	
най�ищу	юридичну	�илу,	а	її	норми	є	нормами	прямої	дії.	Це	зобо�’язує	
�уди	при	розгляді	конкретних	�пра�	керу�ати�ь	на�амперед	нормами	Кон
�титуції	України.
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Згідно	з	по�тано�ою	Пленуму	Верхо�ого	Суду	України	«Про	за�то�у�ан
ня	Кон�титуції	України	при	здій�ненні	пра�о�уддя»	�ід	1	ли�топада	1996	р.	
№	9	�уд	безпо�ередньо	за�то�о�ує	Кон�титуцію	у	разі:

1)	коли	зі	змі�ту	норм	Кон�титуції	не	�ипли�ає	необхідні�ть	додатко�ої	
регламентації	її	положень	законом;

2)	коли	закон,	який	бу�	чинним	до	��едення	�	дію	Кон�титуції	чи	прий
нятий	пі�ля	цього,	�уперечить	їй;

3)	коли	пра�о�ідно�ини,	що	розглядають�я	�удом,	законом	України	не	
�регульо�ано,	а	нормати�нопра�о�ий	акт,	прийнятий	Верхо�ною	Радою	
або	Радою	міні�трі�	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	�уперечить	Кон�титуції	
України;

4)	коли	укази	Президента	України,	які	�на�лідок	їх	нормати�нопра�о
�ого	характеру	підлягають	за�то�у�анню	�удами	при	�ирішенні	конкрет
них	�удо�их	�пра�,	�уперечать	Кон�титуції	України.

�кщо	зі	змі�ту	кон�титуційної	норми	�ипли�ає	необхідні�ть	додатко�ої	
регламентації	 її	 положень	 законом,	 адміні�трати�ний	 �уд	 при	 розгляді	
�пра�и	по�инен	за�то�у�ати	тільки	той	закон,	який	грунтуєть�я	на	Кон�ти
туції	України	і	не	�уперечить	їй.

Вимоги	принципу	законно�ті	поширюють�я	на	у�і	держа�ні	органи	та	
їх	по�адо�их	о�іб,	підприєм�т�а,	 у�тано�и	та	організації	 (незалежно	�ід	
форми	�ла�но�ті)	та	громадян,	що	зумо�лює	його	загальні�ть.	Не	передба
чено	жодного	�инятку	для	будьякого	�уб’єкта	пра�о�ідно�ин	щодо	мож
ли�о�ті	непоширення	на	нього	принципу	законно�ті,	а	за	його	недотриман
ня	держа�ою	передбачена	юридична	�ідпо�ідальні�ть.

Вимоги	нормати�нопра�о�их	акті�	передбачають	як	одноразо�е,	так	і	
багаторазо�е	їх	за�то�у�ання	�ідпо�ідно	до	множинно�ті	�аріанті�	по�едін
ки	о�іб	як	�уб’єкті�	пра�о�ідно�ин.	�аким	чином,	дуже	�ажли�ою	є	єдні�ть	
розуміння,	а	�ідтак	і	за�то�у�ання	законі�	адміні�трати�ними	�удами	при	
здій�ненні	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	як	запорука	дотримання	принци
пу	законно�ті,	що	є	�ажли�ою	проблемою	при	розбудо�і	молодої	держа�и,	
пра�о�а	�и�тема	якої	є	до�ить	динамічною	та	не�табільною,	�рахо�уючи	
глибокі	�оціальнополітичні	перет�орення	�	�у�піль�т�і.	�обто	при	�ирішен
ні	адміні�трати�них	�пра�	�уд	�рахо�ує	інди�ідуальні�ть	та	багатоманіт
ні�ть	кожної	з	них	на	о�но�і	�нутрішнього	переконання,	що	ґрунтуєть�я	на	
безпо�ередньому,	��ебічному,	по�ному	та	об’єкти�ному	до�лідженні	доказі�.

Принцип	 законно�ті	 �	 адміні�трати�ному	 �удочин�т�і	 �изначаєть�я	
тим,	що	�уд	у	��оїй	діяльно�ті	при	�ирішенні	�пра�	по�инен	пра�ильно	за
�то�о�у�ати	норми	матеріального	пра�а	до	конкретних	пра�о�ідно�ин,	а	
також	тим,	що	здій�нення	пра�о�уддя	неможли�е	без	додержання	норм	
адміні�трати�ного	�удочин�т�а.	В�я	діяльні�ть	�уду	підпорядко�ана	чинно
му	законода��т�у	щодо	здій�нення	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	і	здій
�нюєть�я	у	�изначеному	ним	проце�уальному	порядку,	а	прийняте	�удом	
рішення	у	�пра�і	має	бути	законним	і	обґрунто�аним.
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Принцип рівності учасників процесу перед законом і судом �изна
чає	�ід�утні�ть	будьяких	обмежень	та	надання	пере�аг	з	боку	�уду	уча�
никам	проце�у	щодо	реалізації	їх	матеріальних	та	проце�уальних	пра�,	а	та
кож	за�то�у�ання	законі�	щодо	пра�о�ідно�ин,	уча�никами	яких	�они	є.

За�то�у�ання	принципу	рі�но�ті	уча�никі�	адміні�трати�ного	проце�у	
перед	законом	і	�удом	має	деякі	о�обли�о�ті,	які	полягають	у	акти�ній	ро
лі	 �уду	 �	 розгляді	 �пра�,	 що	 зумо�лене	 публічнопра�о�им	 характером	
�пра�	адміні�трати�ної	юри�дикції,	а	це,	у	��ою	чергу,	забезпечує	балан�	
можли�о�тей	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	та	принцип	рі�но�ті	уча�ни
кі�	проце�у	перед	законом	і	�удом.

Відпо�ідно	до	�т.	24	Кон�титуції	України,	ч.	2	�т.	10	КАС	України	не	
може	бути	при�ілеї�	чи	обмежень	пра�	уча�никі�	адміні�трати�ного	про
це�у	за	ознаками	ра�и,	кольору	шкіри,	політичних,	релігійних	та	інших	пе
реконань,	�таті,	етнічного	та	�оціального	походження,	майно�ого	�тану,	
мі�ця	прожи�ання,	за	мо�ними	або	іншими	ознаками.	Що	передбачає	рі
�ну	можли�і�ть	у�іх	громадян	брати	уча�ть	у	�удо�ому	проце�і,	здій�ню�а
ти	закріплені	проце�уальним	законом	пра�а	та	обо�’язки.

Крім	того,	принцип	рі�но�ті	уча�никі�	проце�у	перед	законом	і	�удом	
закріплено	у	�т.	7	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»	�ід	7	лютого	
2002	р.	№	3018III,	яка	го�орить,	що	пра�о�уддя	�	Україні	здій�нюєть�я	
на	за�адах	рі�но�ті	��іх	уча�никі�	�удо�ого	проце�у	перед	законом	і	�удом	
незалежно	�ід	�таті,	ра�и,	кольору	шкіри,	мо�и,	політичних,	релігійних	та	
інших	переконань,	національного	чи	�оціального	походження,	майно�ого	
�тану,	роду	і	характеру	занять,	мі�ця	прожи�ання	та	інших	об�та�ин.

Змі�т	принципу	рі�но�ті	перед	законом	і	�удом	при	здій�ненні	адміні
�трати�ного	�удочин�т�а	обумо�лений	нері�ні�тю	�торін,	однією	із	яких	
є	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень,	а	іншою	—	о�оба,	пра�а	якої	порушено.

У	з�’язку	із	цим	КАС	��тано�лено	пріоритети	для	забезпечення	об�то
ю�ання	порушених	пра�.	Відпо�ідно	до	ч.	4	�т.	94	КАС	у	�пра�ах,	�	яких	
пози�ачем	є	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень,	а	�ідпо�ідачем	—	фізична	чи	
юридична	 о�оба,	 �удо�і	 �итрати,	 здій�нені	 пози�ачем,	 з	 �ідпо�ідача	не	
�тягують�я.	Крім	того,	згідно	з	ч.	2	�т.	71	КАС	�	адміні�трати�них	�пра�ах	
про	протипра�ні�ть	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	�уб’єкта	�ладних	по�но
�ажень	обо�’язок	щодо	доказу�ання	пра�омірно�ті	��ого	рішення,	дії	чи	
бездіяльно�ті	покладаєть�я	на	�ідпо�ідача,	якщо	�ін	заперечує	проти	адмі
ні�трати�ного	позо�у.

Зазначені	пере�аги	на	�тороні	о�оби,	яка	не	є	�уб’єктом	�ладних	по�
но�ажень	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і,	жодним	чином	не	порушують	
принципу	рі�но�ті	�торін	перед	�удом,	�они	на�паки	покликані	урі�но�а
жити	нері�не	�тано�ище	�торін.	У	той	�амий	ча�,	при	здій�ненні	адміні�
трати�ного	�удочин�т�а	пра�а,	якими	наділені	�торони	�	проце�і	згідно	зі	
�таттями	49,	54	КАС,	�казують	на	рі�ні�ть	у	кори�ту�анні	та	реалізації	
проце�уальних	пра�.
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Принцип змагальності. Під	цим	принципом,	�иходячи	зі	змі�ту	п.	4	
ч.	3	�т.	129	Кон�титуції,	�лід	розуміти	проце�уальні	можли�о�ті	о�іб,	які	
беруть	уча�ть	у	�пра�і,	�чиняти	діяння,	�прямо�ані	на	до�едення	обґрун
то�ано�ті	та	переконли�о�ті	��оєї	пра�о�ої	позиції	щодо	предмета	�пору.	
Принцип	змагально�ті	�ипли�ає	із	�амої	�уті	закріпленої	пра�оздатно�ті	
о�іб	(�татті	49,	51	КАС),	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	щодо	до�едення	обґрун
то�ано�ті	позо�них	�имог	чи	їх	заперечення.	Вла�не,	по�едінка	о�іб,	які	бе
руть	уча�ть	у	�пра�і,	обумо�лена	їх	�та�ленням	до	предмета	адміні�трати�
ної	�пра�и	і	�изначаєть�я	проце�уальним	�тано�ищем,	що	за	��оєю	метою,	
як	пра�ило,	но�ить	протилежний	характер,	а	це,	у	��ою	чергу,	об’єкти�но	
�изначає	ная�ні�ть	змагально�ті	між	ними	як	конкуруючими	�уб’єктами	
�пірних	пра�о�ідно�ин.	�обто	 �ама	пра�о�а	природа	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а,	яка	передбачає	ная�ні�ть	такої	категорії,	як	«�пір»	(�т.	17	КАС),	
зумо�лює	�иникнення	змагально�ті	на	під�та�і,	�	межах	та	у	�по�іб,	перед
бачені	Кон�титуцією	та	КАС.

Необхідні	�удо�і	дані	про	юридичні	факти	�	�пра�і,	що	�тано�лять	пред
мет	доказу�ання,	а	також	докази,	якими	�они	підт�ерджують�я,	подають,	
на�амперед,	�торони.	Згідно	з	ча�тинами	1	та	2	�т.	71	КАС	кожна	�торона	
по�инна	до�е�ти	ті	об�та�ини,	на	яких	ґрунтують�я	її	�имоги	та	заперечення,	
крім	�ипадкі�,	��тано�лених	�т.	72	цього	Кодек�у.	В	той	�амий	ча�	�	адміні
�трати�них	�пра�ах	про	протипра�ні�ть	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	�уб’єк
та	�ладних	по�но�ажень	обо�’язок	щодо	доказу�ання	пра�омірно�ті	��ого	
рішення,	дії	чи	бездіяльно�ті	покладаєть�я	на	�ідпо�ідача,	якщо	�ін	запе
речує	проти	адміні�трати�ного	позо�у.	У	з�’язку	з	чим	о�оби,	які	беруть	
уча�ть	у	�пра�і,	�ідпо�ідно	до	ч.	3	�т.	49	КАС	мають	пра�о	знати	про	дату,	
ча�	і	мі�це	�удо�ого	розгляду	�пра�и,	про	��і	�удо�і	рішення,	які	ух�алю
ють�я	у	�пра�і	та	�то�ують�я	їхніх	інтере�і�;	знайомити�я	з	матеріалами	
�пра�и;	зая�ляти	клопотання	і	�ід�оди;	да�ати	у�ні	та	пи�ьмо�і	поя�нення,	
до�оди	та	заперечення;	пода�ати	докази,	брати	уча�ть	у	до�лідженні	доказі�;	
�и�ло�лю�ати	��ою	думку	з	питань,	які	�иникають	під	ча�	розгляду	�пра�и,	
�та�ити	питання	іншим	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	��ідкам,	ек�пер
там,	�пеціалі�там,	перекладачам;	пода�ати	заперечення	проти	клопотань,	
до�оді�	і	мірку�ань	інших	о�іб;	знайомити�я	з	технічним	запи�ом	та	журна
лом	�удо�ого	за�ідання	і	пода�ати	пи�ьмо�і	зау�аження	до	них;	робити	із	
матеріалі�	�пра�и	�ипи�ки,	знімати	копії,	одержу�ати	копії	�удо�их	рішень;	
о�каржу�ати	�удо�і	рішення	у	ча�тині,	що	�то�уєть�я	їхніх	інтере�і�;	кори�
ту�ати�я	іншими	проце�уальними	пра�ами,	наданими	їм	цим	Кодек�ом.

Крім	того,	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	зобо�’язані	добро�о�і�но	
кори�ту�ати�я	належними	їм	проце�уальними	пра�ами	і	неухильно	�ико
ну�ати	проце�уальні	обо�’язки.

Отже,	змі�т	принципу	змагально�ті	�изначають	пра�а	і	обо�’язки	о�іб,	
які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	�	�фері	доказу�ання	при	здій�ненні	адміні�тра
ти�ного	�удочин�т�а.
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Крім	того,	змагальна	форма	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	забезпечу
єть�я	акти�ним	проце�уальним	�тано�ищем	�уду,	який	по�инен:

—	згідно	з	ч.	5	�т.	11	КАС	запропону�ати	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	
�пра�і,	подати	докази	або	з	�ла�ної	ініціати�и	�итребу�ати	докази,	яких,	на	
думку	�уду,	не	�и�тачає.	Це	передбачає	з’я�у�ання	об�та�ин	�пра�и	�удом	
та	з’я�у�ання	кола	�ідпо�ідних	пра�о�ідно�ин,	які	�то�ують�я	�пору,	та	��та
но�лення	необхідних	для	�ирішення	�пра�и	доказі�,	інакше	згідно	з	п.	1	
ч.	1	�т.	202	КАС	прийняте	рішення	підлягає	�ка�у�анню	з	ух�аленням	но
�ого	рішення.	Але	необхідно	також	�раху�ати,	що	�ідпо�ідно	до	�имог	ча�
тин	3,	4	та	6	�т.	71	КАС,	якщо	о�оба,	яка	бере	уча�ть	у	�пра�і,	не	може	
�амо�тійно	надати	докази,	то	�она	по�инна	зазначити	причини,	через	які	
ці	докази	не	можуть	бути	надані,	та	по�ідомити,	де	�они	знаходять�я	чи	
можуть	знаходити�я.	Суд	�прияє	�	реалізації	цього	обо�’язку	і	�итребо�ує	
необхідні	докази.	Суб’єкт	�ладних	по�но�ажень	по�инен	подати	�уду	��і	
ная�ні	у	нього	документи	та	матеріали,	які	можуть	бути	�икори�тані	як	
докази	у	�пра�і.	У	разі	не�иконання	цього	обо�’язку	�уд	�итребо�ує	наз�ані	
документи	та	матеріали.	�кщо	о�оба,	яка	бере	уча�ть	у	�пра�і,	без	по�аж
них	причин	не	нада�ть	докази	на	пропозицію	�уду	для	підт�ердження	об�та
�ин,	на	які	�она	по�илаєть�я,	�уд	�ирішує	�пра�у	на	о�но�і	ная�них	доказі�;

—	�ідпо�ідно	до	ч.	3	�т.	34,	ч.	1	�т.	127,	ч.	1	�т.	130,	ч.	1	�т.	167	КАС	
роз’я�нити	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	їхні	проце�уальні	пра�а	та	
обо�’язки;

—	 здій�ню�ати	 інші	 дії	щодо	 �прияння	 о�обам,	 які	 беруть	 уча�ть	 у	
�пра�і,	�	реалізації	наданих	їм	пра�,	наприклад	шляхом	призначення	�	не
обхідних	�ипадках	ек�пертиз	згідно	зі	�т.	81	КАС;	�життя	заході�	щодо	за
безпечення	доказі�	�ідпо�ідно	до	�татей	73—75	КАС,	надання	�удо�их	до
ручень	щодо	збирання	доказі�,	керуючи�ь	�имогами	�т.	115	КАС	та	ін.

Отже,	принцип	змагально�ті	�и�тупає	проце�уальною	гарантією	��ебіч
ного,	по�ного	і	об’єкти�ного	��тано�лення	дій�них	об�та�ин	�пра�и	та	реа
лізації	пра�	і	обо�’язкі�	�торін.

Принцип диспозитивності �	адміні�трати�ному	�удочин�т�і	розуміє	
можли�і�ть	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	розпоряджати�я	��оїми	мате
ріальними	і	проце�уальними	пра�ами	для	об�тою�ання	та	захи�ту	як	�ла�них,	
так	і	пра�,	��обод	та	інтере�і�	інших	фізичних	і	юридичних	о�іб	у	�фері	
публічнопра�о�их	�ідно�ин	�ід	порушень	з	боку	органі�	держа�ної	�лади,	
органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб,	інших	
�уб’єкті�	при	здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	на	о�но�і	
законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	по�но�ажень.

Кон�титуційне	пра�о	громадян	на	з�ернення	до	�уду	за	захи�том	��оїх	
пра�	та	інтере�і�	закріплене	�	�таттях	32,	55,	56	Кон�титуції.

Крім	того,	положення	принципу	ди�позити�но�ті	закріплені	�	п.	4	ч.	3	
�т.	129	Кон�титуції	України,	де	�изначена	��обода	�торін	у	наданні	ними	
�уду	��оїх	доказі�.
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На	деталізацію	зазначених	положень	Кон�титуції	у	нормах	ч.	3	�т.	11	
КАС	передбачено,	що	кожна	о�оба,	яка	з�ернула�я	за	�удо�им	захи�том,	
розпоряджаєть�я	 ��оїми	 �имогами	 на	 �ла�ний	 роз�уд,	 крім	 �ипадкі�,	
��тано�лених	КАС.	Дана	норма	є	�ажли�ою	з	точки	зору	конкретизації	
�имог	Кон�титуції	та	забезпечення	дотримання	кон�титуційних	принци
пі�,	�рахо�уючи	їх	�пецифіку	при	здій�ненні	адміні�трати�ного	�удочин
�т�а.

Принцип	ди�позити�но�ті	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	�иходячи	
зі	змі�ту	ча�тин	2,	3	�т.	11	КАС,	закріплено	у	на�тупному	�игляді:

—	�уд	розглядає	адміні�трати�ні	�пра�и	не	інакше	як	за	позо�ною	за
я�ою,	поданою	�ідпо�ідно	до	цього	Кодек�у,	і	не	може	�иходити	за	межі	
позо�них	�имог;

—	�уд	може	�ийти	за	межі	позо�них	�имог	тільки	�	разі,	якщо	це	необ
хідно	для	по�ного	захи�ту	пра�,	��обод	та	інтере�і�	�торін	чи	третіх	о�іб,	
про	захи�т	яких	�они	про�ять;

—	кожна	о�оба,	яка	з�ернула�я	за	�удо�им	захи�том,	розпоряджаєть
�я	��оїми	�имогами	на	�ла�ний	роз�уд,	крім	�ипадкі�,	��тано�лених	цим	
Кодек�ом.

�аким	пра�ом	кори�тують�я	й	о�оби,	�	інтере�ах	яких	подано	адміні
�трати�ний	позо�,	за	�инятком	тих,	які	не	мають	адміні�трати�ної	про
це�уальної	дієздатно�ті,	тобто	здатно�ті	о�оби�то	здій�ню�ати	��ої	адміні
�трати�ні	проце�уальні	пра�а	та	обо�’язки,	у	тому	чи�лі	доручати	�едення	
�пра�и	пред�та�нико�і,	що	належить	фізичним	о�обам,	які	до�ягли	по�но
ліття	і	не	�изнані	�удом	недієздатними,	а	також	фізичним	о�обам	до	до�яг
нення	цього	�іку	�	�порах	з	при�оду	публічнопра�о�их	�ідно�ин,	у	яких	
�они	�ідпо�ідно	до	законода��т�а	можуть	�амо�тійно	брати	уча�ть.

Отже,	принципом	ди�позити�но�ті	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і	
характеризують�я	також	пра�а	інших	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	та	
�изначають�я	�и�темою	адміні�трати�них	проце�уальних	пра�о�ідно�ин	
у	на�тупних	�тадіях	роз�итку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	у	�пра�і.

Пра�а	та	обо�’язки	�торін,	закріплені	у	�таттях	49,	51	КАС,	на�одили�ь	
�ище	при	розгляді	принципу	змагально�ті,	таким	чином,	реалізуючи	��ої	
проце�уальні	пра�а	та	обо�’язки,	принципи	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	
можуть	реалізо�у�ати�я	як	окремо,	так	і	разом,	наприклад	принципи	зма
гально�ті	та	ди�позити�но�ті.

Слід	також	�рахо�у�ати:	якщо	адміні�трати�ний	�уд	��тано�ить,	що	
о�каржений	пра�о�ий	акт	�иходить	�ід	некомпетентного	 органу	�лади,	
�ін	його	�ка�о�ує,	на�іть	якщо	у	пози�ача	на	думці	не	було	заперечу�ати	
компетентні�ть	 органу	 �лади1.	 �обто	 значну	 роль	 у	 реалізації	 принципу	
ди�позити�но�ті	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і	�ідіграють	не	тільки	о�о
би,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	а	і	�ам	�уд.

1	Бр�бан Г. Француз�кое админи�трати�ное пра�о: пер � фр./ Г. Бр�бан; под ред.�бан	Г.	Француз�кое	админи�трати�ное	пра�о:	пер	�	фр./	Г.	Бр�бан;	под	ред.	
и	�о	��туп.	�т.	С. Бобото�а. — М. : Прогре��, 1988. — С. 440.	Бобото�а. — М. : Прогре��, 1988. — С. 440.Бобото�а.	—	М.	:	Прогре��,	1988.	—	С.	440.
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Зазначене	т�ердження	�ідображене	�	ч.	9	�т.	171	КАС:	якщо	у	проце
�і	розгляду	�пра�и	щодо	нормати�нопра�о�ого	акта	�ия�лено	незакон
ні�ть	 або	 не�ідпо�ідні�ть	 пра�о�ому	 акту	 �ищої	юридичної	 �или	 інших	
пра�о�их	акті�	чи	їх	окремих	положень,	крім	тих,	щодо	яких	�ідкрито	про
�адження	�	адміні�трати�ній	�пра�і	та	які	�пли�ають	на	прийняття	по�та
но�и	у	�пра�і,	�уд	�изнає	такі	акти	чи	їх	окремі	положення	незаконними	
або	такими,	що	не	�ідпо�ідають	пра�о�ому	акту	�ищої	юридичної	�или.

Крім	того,	�уд	не	приймає	�ідмо�и	пози�ача	�ід	адміні�трати�ного	по
зо�у,	�изнання	адміні�трати�ного	позо�у	�ідпо�ідачем	і	не	�изнає	умо�	при
мирення	�торін,	якщо	ці	дії	�уперечать	закону	або	порушують	чиїнебудь	
пра�а,	��ободи	чи	інтере�и	(ч.	4	�т.	51	КАС).

До	того	ж,	�уд	не	приймає	�ідмо�и	�ід	адміні�трати�ного	позо�у,	�и
знання	 адміні�трати�ного	 позо�у	 і	 продо�жує	 розгляд	 адміні�трати�ної	
�пра�и,	якщо	ці	дії	пози�ача	або	�ідпо�ідача	�уперечать	закону	чи	пору
шують	чиїнебудь	пра�а,	��ободи	або	інтере�и	(ч.	4	�т.	112	КАС).

У	разі	примирення	�торін	�уд	по�тано�ляє	ух�алу	про	закриття	про�а
дження	у	�пра�і,	у	якій	фік�ують�я	умо�и	примирення.	Умо�и	примирен
ня	не	по�инні	�уперечити	закону	або	порушу�ати	чиїнебудь	пра�а,	��обо
ди	або	інтере�и	(ч.	3	�т.	113	КАС).

Слід	зазначити	також,	що	�уд	не	�изнає	миро�у	угоду	або	не	приймає	
�ідмо�у	�тягу�ача	�ід	приму�о�ого	�иконання,	якщо	це	�уперечить	зако
ну	або	порушує	чиїнебудь	пра�а,	��ободи	або	інтере�и	(ч.	4	�т.	262	КАС).

Отже,	�ла�ти�о�ті	ди�позити�но�ті	по�’язані	не	зі	�пецифікою	�уб’єк
ти�них	пра�,	які	підлягають	захи�ту,	а	із	�амою	природою	юри�дикційної	
діяльно�ті	із	захи�ту	�уб’єкти�них	пра�,	без�ідно�но	до	того,	мають	�они	
публічнопра�о�ий	чи	при�атнопра�о�ий	характер.	Ди�позити�ні�ть	 як	
юридично	забезпечена	�ла�ти�і�ть	�ільної	реалізації	пра�о�олодільцем	�у
б’єкти�ного	пра�а,	що	йому	належить,	притаманна	адміні�трати�ному	�у
дочин�т�у	як	один	із	о�но�них	його	принципі�.

Принцип офіційного з’ясування обставин справи полягає	у	�жи
�анні	передбачених	законом	заході�,	необхідних	для	з’я�у�ання	��іх	об�та
�ин	�пра�и,	зокрема	�то�о�но	�ия�лення	та	до�лідження	доказі�	�удом	із	
�ла�ної	ініціати�и.

Зазначене	 зумо�лене	о�обли�о�тями	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	
а	�аме	компетенція	адміні�трати�них	�уді�	поширюєть�я	на:	�пори	фізич
них	чи	юридичних	о�іб	із	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	щодо	о�каржен
ня	його	рішень	(нормати�нопра�о�их	акті�	чи	пра�о�их	акті�	інди�іду
альної	дії),	дій	чи	бездіяльно�ті;	�пори	з	при�оду	прийняття	громадян	на	
публічну	�лужбу,	її	проходження,	з�ільнення	з	публічної	�лужби;	�пори	між	
�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	з	при�оду	реалізації	їх	компетенції	у	�фе
рі	упра�ління,	у	тому	чи�лі	делего�аних	по�но�ажень,	а	також	�пори,	які	
�иникають	з	при�оду	укладання	та	�иконання	адміні�трати�них	дого�о
рі�;	�пори	за	з�ерненням	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	у	�ипадках,	��та
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но�лених	законом;	�пори	щодо	пра�о�ідно�ин,	по�’язаних	з	�иборчим	про
це�ом	чи	проце�ом	референдуму.	�обто	о�обли�о�тями	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а	є	ная�ні�ть	публічнопра�о�ого	характеру	�пра�	адміні�тра
ти�ної	юри�дикції,	які	я�ляють	�обою	передані	на	�ирішення	адміні�тра
ти�ного	�уду	публічнопра�о�і	�пори,	у	яких	хоча	б	однією	зі	�торін	є	орган	
�икона�чої	�лади,	орган	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�а	чи	�лужбо
�а	о�оба	або	інший	�уб’єкт,	який	здій�нює	�ладні	упра�лін�ькі	функції	на	
о�но�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	по�но�ажень.

Принцип	офіційного	з’я�у�ання	об�та�ин	зумо�лений	характером	пред
мета	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.	До	об�та�ин,	�еред	інших,	належать	
�пори	з	при�оду	проходження	публічної	�лужби	(діяльні�ть	на	держа�них	
політичних	по�адах,	профе�ійна	діяльні�ть	�удді�,	прокурорі�,	�ій�ько�а	
�лужба,	альтернати�на	(не�ій�ько�а)	�лужба,	дипломатична	�лужба,	інша	
держа�на	�лужба,	�лужба	�	органах	�лади	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	
органах	мі�це�ого	�амо�ряду�ання).

�обто	адміні�трати�ний	проце�	но�ить	у	�обі	ознаки	змагально�ті	�то
рін	поряд	із	акти�ною	діяльні�тю	�уду,	що	проя�ляєть�я	шляхом	офіційно
го	з’я�у�ання	об�та�ин	�пра�и.

Принцип	офіційного	з’я�у�ання	об�та�ин	�пра�и	�ипли�ає	зі	змі�ту	
ча�тин	4,	5	�т.	11	КАС,	згідно	з	�имогами	якої	�уд	�жи�ає	передбачені	за
коном	заходи,	необхідні	для	з’я�у�ання	��іх	об�та�ин	у	�пра�і,	у	тому	чи�
лі	щодо	�ия�лення	та	�итребу�ання	доказі�	з	�ла�ної	ініціати�и;	�уд	по�и
нен	запропону�ати	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	подати	докази	або	
з	�ла�ної	ініціати�и	�итребу�ати	докази,	яких,	на	думку	�уду,	не	�и�тачає.

У	той	�амий	ча�,	при	за�то�у�анні	принципу	офіційного	з’я�у�ання	об
�та�ин	�пра�и	�уд	�рахо�ує,	що	ніякі	докази	не	мають	для	нього	наперед	
��тано�леної	�или.	Суд	оцінює	належні�ть,	допу�тимі�ть,	до�то�ірні�ть	кож
ного	доказу	окремо,	а	також	до�татні�ть	і	�заємний	з�’язок	доказі�	у	їх	�у
купно�ті.

Офіційне	з’я�у�ання	об�та�ин	�пра�и	за�то�о�уєть�я	�удом	при	здій
�ненні	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	у	кожній	�пра�і	інди�ідуально,	�ід
по�ідно	до	ная�них	фактичних	об�та�ин.	Єдиними	критеріями	щодо	за
�то�у�ання	�удом	офіційного	з’я�у�ання	об�та�ин	�пра�и	є	�по�іб	та	межі,	
передбачені	КАС,	що	розглядають�я	через	призму	�нутрішнього	переконан
ня	�уду,	яке	�прямо�ане	на	безпо�ереднє,	��ебічне,	по�не	та	об’єкти�не	
до�лідження	об�та�ин	�пра�и.

Принцип гласності й відкритості судового процесу та його повне 
фіксування технічними засобами. Принцип	гла�но�ті	закріплений	п.	7	
ч.	2	�т.	129	Кон�титуції	як	загальний	принцип	здій�нення	�удочин�т�а	та	
�т.	12	КАС	як	один	із	о�но�них	принципі�	адміні�трати�ного	проце�у.	Він	
�изначає	можли�і�ть	до�тупу	та	ознайомлення	громадян	зі	 здій�ненням	
�удами	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.	�аким	чином,	у	громадян	форму
єть�я	думка	про	функціону�ання	адміні�трати�них	�уді�	та	ефекти�ні�ть	
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їх	роботи,	під�ищуєть�я	до�іра	як	до	органі�	держа�ної	�лади,	які	здій�
нюють	у	��тано�леному	законода��т�ом	порядку	захи�т	пра�,	��обод	та	
інтере�і�	фізичних	о�іб,	пра�	та	інтере�і�	юридичних	о�іб	у	�фері	публіч
нопра�о�их	�ідно�ин	�ід	порушень	з	боку	органі�	держа�ної	�лади,	орга
ні�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб,	інших	�уб’єк
ті�	при	 здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	на	о�но�і	 за
конода��т�а,	 �	 тому	 чи�лі	 на	 �иконання	 делего�аних	 по�но�ажень.	 І	 у	
�удді�	адміні�трати�них	�уді�	при	здій�ненні	адміні�трати�ного	�удочин
�т�а	�иникає	�ідпо�ідальні�ть	за	�иконання	Кон�титуції,	КАС	та	міжна
родних	дого�орі�,	згода	на	обо�’язко�і�ть	яких	надана	Верхо�ною	Радою	
України.

Відпо�ідно	до	ч.	1	�т.	12	КАС	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	а	та
кож	о�оби,	які	не	брали	уча�ті	у	�пра�і,	якщо	�уд	�иріши�	питання	про	
їхні	пра�а,	��ободи,	інтере�и	чи	обо�’язки,	не	можуть	бути	обмежені	у	пра
�і	на	отримання	�	адміні�трати�ному	�уді	як	у�ної,	так	і	пи�ьмо�ої	інфор
мації	щодо	результаті�	розгляду	�пра�и.	Ніхто	не	може	бути	обмежений	у	
пра�і	на	отримання	�	адміні�трати�ному	�уді	інформації	про	дату,	ча�	і	
мі�це	розгляду	��оєї	�пра�и	та	ух�алені	�	ній	�удо�і	рішення.

�аким	чином,	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	мають	пра�о	�имага
ти	�	�уді	у�ної	або	пи�ьмо�ої	інформації	про	результати	розгляду	�ідпо�ід
ної	адміні�трати�ної	�пра�и.	�аким	пра�ом	наділені	також	о�оби,	які	не	
брали	уча�ті	у	�пра�і,	якщо	�они	��ажають,	що	�уд	�иріши�	питання	про	
їх	пра�а,	��ободи	чи	обо�’язки.	В	той	�амий	ча�	для	реалізації	цього	пра
�а	��тано�лена	умо�а	—	такі	о�оби	по�инні	до�е�ти	ная�ні�ть	обґрунто�а
ного	інтере�у	до	результаті�	розгляду	конкретної	адміні�трати�ної	�пра�и.	
Причому	�казаний	інтере�	має	базу�ати�я	на	ная�но�ті	ті�ного	з�’язку	із	
�ідпо�ідними	пра�о�ідно�инами	та	порушеними	�	результаті	їх	реалізації	
пра�ами.	Під	результатами	розгляду	розуміють�я	кінце�і	�удо�і	рішення	
у	�пра�і.

Згідно	з	ч.	2	�т.	12	КАС	кожен	має	пра�о	знайомити�я	�	у�тано�лено
му	законода��т�ом	порядку	із	�удо�ими	рішеннями	у	будьякій	розгляну
тій	у	�ідкритому	�удо�ому	за�іданні	�пра�і,	які	набрали	законної	�или.	Це	
пра�о	може	бути	обмежене	�ідпо�ідно	до	закону	�	інтере�ах	нерозголошен
ня	конфіденційної	інформації	про	о�обу,	держа�ної	чи	іншої	таємниці,	що	
охороняєть�я	законом.

Ознайомлення	із	�удо�ими	рішеннями	у	будьякій	розглянутій	у	�ідкри
тому	�удо�ому	за�іданні	�пра�і	регулюєть�я	Законом	України	«Про	до�туп	
до	�удо�их	рішень»	�ід	22	лютого	2005	р.	№	3262IV,	зі	змі�ту	якого,	зокре
ма,	�ипли�ає,	що	кожен	має	пра�о	на	до�туп	до	�удо�их	рішень	у	��тано�
леному	порядку.	Це	пра�о	забезпечуєть�я	офіційним	оприлюдненням	�у
до�их	рішень	на	офіційному	�ебпорталі	�удо�ої	�лади	України.	Крім	того,	
�удо�і	рішення	можуть	опубліко�у�ати�я	�	друко�аних	�иданнях,	поши
рю�ати�я	�	електронній	формі	з	дотриманням	��тано�лених	�имог.
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Для	 до�тупу	 до	 �удо�их	 рішень	 �уді�	 загальної	юри�дикції	 Держа�
на	�удо�а	адміні�трація	України	забезпечує	�едення	Єдиного	держа�ного	
реє�тру	�удо�их	рішень.	Судо�і	рішення,	�не�ені	до	Реє�тру,	є	�ідкритими	
для	безоплатного	цілодобо�ого	до�тупу	на	офіційному	�ебпорталі	�удо�ої	
�лади	України.

У	тек�тах	�удо�их	рішень,	що	�ідкриті	для	загального	до�тупу	через	
оприлюднення	на	офіційному	�ебпорталі	�удо�ої	�лади	або	офіційне	опуб
ліку�ання,	не	можуть	бути	розголошені	�ідомо�ті,	що	дають	можли�і�ть	
ідентифіку�ати	фізичну	о�обу.	�акі	�ідомо�ті	замінюють�я	літерними	або	
цифро�ими	позначеннями	(до	таких	�ідомо�тей	належать:	імена	(ім’я,	по	
батько�і,	пріз�ище)	фізичних	о�іб;	адре�и	мі�ця	прожи�ання	або	перебу
�ання	фізичних	о�іб,	номери	телефоні�	чи	інших	за�обі�	з�’язку,	адре�и	
електронної	пошти,	 ідентифікаційні	номери	(коди);	реє�траційні	номери	
тран�портних	за�обі�;	інша	інформація,	що	дає	можли�і�ть	ідентифіку�а
ти	фізичну	о�обу.

У	той	�амий	ча�	до	�ідомо�тей,	які	не	можуть	бути	розголошені,	не	на
лежать:	пріз�ища	та	ініціали	�удді�,	які	ух�алили	�удо�е	рішення;	імена	
по�адо�их	чи	�лужбо�их	о�іб,	які,	�иконуючи	��ої	по�но�аження,	беруть	
уча�ть	у	адміні�трати�ній	�пра�і.

Крім	того,	у	тек�тах	�удо�их	рішень,	�ідкритих	для	загального	до�тупу	
�ідпо�ідно	до	Закону	України	«Про	до�туп	до	�удо�их	рішень»,	не	можуть	
бути	розголошені	�ідомо�ті,	для	забезпечення	нерозголошення	яких	було	
прийнято	рішення	про	розгляд	�пра�и	�	закритому	�удо�ому	за�іданні.

Згідно	з	ч.	3	�т.	12	КАС	розгляд	�пра�	�	адміні�трати�них	�удах	про
�одить�я	�ідкрито.	Суд	ух�алою	може	оголо�ити	�удо�е	за�ідання	або	його	
ча�тину	закритими	з	метою	нерозголошення	держа�ної	чи	іншої	таємниці,	
що	охороняєть�я	законом,	захи�ту	о�оби�того	та	�імейного	життя	людини,	
�	інтере�ах	малолітньої	чи	непо�нолітньої	о�оби,	а	також	�	інших	�ипад
ках,	у�тано�лених	законом.	Крім	того,	�ідпо�ідно	до	ч.	5	�т.	12	КАС,	якщо	
під	ча�	закритого	�удо�ого	за�ідання	буде	��тано�лено,	що	інформація	з	
обмеженим	до�тупом	є	�у�пільно	значимою	або	до�туп	до	інформації	обме
жено	з	порушенням	закону,	�уд	по�тано�ляє	ух�алу	про	її	до�лідження	у	
�ідкритому	�удо�ому	за�іданні.

Відкриті�ть	�удо�ого	проце�у	дає	можли�і�ть	о�обам,	які	не	є	такими,	
що	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	пра�о	бути	при�утніми	у	�удо�их	за�іданнях.	
Відкритий	до�туп	до	�удо�их	за�ідань	�прияє	укріпленню	до�іри	до	адмі
ні�трати�них	 �уді�.	 Відкритим	може	 бути	 лише	 у�ний	 �удо�ий	 розгляд	
адміні�трати�ної	�пра�и.	У�ний	�удо�ий	розгляд	�ідбу�аєть�я	у	�удо�ому	
за�іданні	з	�икликом	чи	по�ідомленням	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	та	
інших	уча�никі�	адміні�трати�ного	проце�у.	У�ні�ть	�удо�ого	розгляду	поля
гає	у	безпо�ередньому	за�лухо�у�анні	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	��ід
кі�,	ек�перті�.	Натомі�ть	у	пи�ьмо�ому	про�адженні	�уд	�ирішує	�пра�у	без	
про�едення	�удо�ого	за�ідання,	на	під�та�і	ная�них	у	�пра�і	матеріалі�.
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Обмеження	�ідкрито�ті	у	�удочин�т�і	можуть	бути	��тано�лені	лише	
�ідпо�ідно	до	закону	з	метою	нерозголошення	будьякої	таємниці,	що	охо
роняє	закон.	Для	до�лідження	об�та�ин,	що	�тано�лять	таку	таємницю,	
може	бути	про�едене	закрите	�удо�е	за�ідання.	Питання	про	розгляд	�пра
�и	у	закритому	�удо�ому	за�іданні	�ирішує	�уд	за	��оєю	ініціати�ою	або	
за	клопотанням	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.

Зокрема	нерозголошення	держа�ної	таємниці	при	здій�ненні	адміні�тра
ти�ного	�удочин�т�а	�имагає	про�едення	закритого	�удо�ого	за�ідання.	
Стаття	1	Закону	України	«Про	держа�ну	таємницю»	�ід	21	�ічня	1994	р.	
№	3855ХІІ	у	редакції	Закону	України	�ід	21	�ере�ня	1999	р.	№	1079ХІV	
закріплює,	що	держа�на	таємниця	—	�ид	таємної	інформації,	що	охоплює	
�ідомо�ті	у	�фері	оборони,	економіки,	науки	і	техніки,	зо�нішніх	�ідно�ин,	
держа�ної	безпеки	та	охорони	пра�опорядку,	розголошення	яких	може	
за�дати	шкоди	 національній	 безпеці	 України	 та	 які	 �изнані	 у	 порядку,	
��тано�леному	цим	Законом,	держа�ною	таємницею	і	підлягають	охороні	
держа�ою.	Крім	того,	що	при	розгляді	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і	
�иникає	необхідні�ть	закритого	за�ідання,	і�нують	�имоги	до	ная�но�ті	у	
�кладу	�уду,	який	розглядає	таку	�пра�у,	форми	допу�ку,	що	�ідпо�ідає	
грифу	�екретно�ті	до�ліджу�аної	інформації.

Інші	�ипадки	про�адження	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	�	закритому	
�удо�ому	за�іданні	�то�ують�я	додержання	таємниці	у�ино�лення	(�татті	226,	
228	Сімейного	кодек�у	України),	комерційної	таємниці	(�т.	505	Ци�ільного	
кодек�у	України,	�т.	36	Го�подар�ького	кодек�у	України),	таємниці	коре�пон
денції	(�т.	31	Кон�титуції,	�татті	94,	306	Ци�ільного	кодек�у	України)	та	ін.

Можли�і�ть	 уча�никі�	 адміні�трати�ного	проце�у	 та	 інших	 о�іб,	 які	
при�утні	у	�ідкритому	�удо�ому	за�іданні,	фік�у�ати	перебіг	�удо�ого	за
�ідання,	а	також	фік�у�ання	�удом	ходу	�удо�ого	за�ідання	технічними	
за�обами	є	гарантією	гла�но�ті	та	�ідкрито�ті	�удо�ого	розгляду.	Уча�ники	
адміні�трати�ного	проце�у	та	інші	о�оби,	які	при�утні	на	�ідкритому	�удо
�ому	 за�іданні,	 мають	 пра�о	 �икори�то�у�ати	 портати�ні	 аудіотехнічні	
при�трої	без	�пеціального	доз�олу	�уду.

Здій�нення	�	залі	�удо�ого	за�ідання	фото	і	кінозйомки,	�ідео,	з�уко
запи�у	із	за�то�у�анням	�таціонарної	апаратури,	а	також	тран�лю�ання	
�удо�ого	за�ідання	по	радіо	і	телебаченню	допу�кають�я	на	під�та�і	ух�а
ли	�уду	за	ная�но�ті	згоди	на	це	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	крім	тих,	
які	є	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень.	Відмо�а	у	наданні	доз�олу	на	фо
то	і	кінозйомку,	�ідеозапи�,	а	також	з�укозапи�	(із	за�то�у�анням	�таціо
нарної	апаратури),	тран�лю�ання	�удо�ого	за�ідання	по	радіо	і	телебачен
ню	можли�а,	якщо	це	�	конкретних	умо�ах	кожної	окремої	�пра�и	пере
шкоджатиме	нормальному	про�еденню	�удо�ого	за�ідання	(тобто	по�но,	
об’єкти�но,	��ебічно	розглянути	у�і	об�та�ини	�пра�и),	а	також	якщо	про
ти	цього	заперечує	принаймні	одна	о�оба,	яка	бере	уча�ть	у	�пра�і	і	не	є	
�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень.
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Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження 
рішення адміністративного суду реалізуєть�я	у	гл.	1	«Апеляційне	про
�адження»	та	гл.	2	«Ка�аційне	про�адження»	розділу	IV	КАС	України	«Пе
регляд	�удо�их	рішень»,	якими	�регульо�ано	проце�уальний	порядок	апе
ляційного	і	ка�аційного	о�карження	і	перегляду	по�тано�	і	ух�ал	адміні�т
рати�ного	�уду.

Держа�а	забезпечує	у�ім	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	та	о�обам,	
які	не	брали	уча�ті	у	проце�і	розгляду	�пра�и	у	�ипадку	�ирішення	�удом	
питання	про	 їхні	пра�а	та	обо�’язки,	пра�о	на	апеляційне	та	ка�аційне	
о�карження	рішень	 адміні�трати�ного	 �уду.	 Зазначене	пра�о	 обмежене	
пе�ними	ча�о�ими	рамками,	а	�аме	зая�а	про	апеляційне	о�карження	має	
бути	подана	протягом	де�яти	дні�	з	дня	її	проголошення,	а	у	разі	проголо
шення	�	�удо�ому	за�іданні	лише	��тупної	та	резолюти�ної	ча�тини	по�та
но�и	—	з	дня	�кладення	її	�	по�ному	об�язі.	Апеляційна	�карга	подаєть�я	
протягом	д�адцяти	дні�	пі�ля	подання	зая�и	про	апеляційне	о�карження.	
Ка�аційна	�карга	може	бути	подана	протягом	одного	мі�яця	пі�ля	набран
ня	рішенням	�уду	законної	�или,	а	�	разі	проголошення	�	�удо�ому	за�і
данні	лише	��тупної	та	резолюти�ної	ча�тини	по�тано�и	—	з	дня	її	�кла
дення	�	по�ному	об�язі.	В	той	�амий	ча�,	з	метою	унеможли�лення	пору
шення	пра�	о�іб,	які	�	�илу	об’єкти�них	причин	не	знали	про	і�ну�ання	
рішення,	�	якому	порушене	питання	про	їхні	пра�а	та	обо�’язки,	КАС	пе
редбачи�	пра�о	адміні�трати�ного	�уду	поно�ити	�трок	на	апеляційне	чи	
ка�аційне	о�карження	незалежно	�ід	три�ало�ті	пропущеного	�троку.

Принцип обов’язковості судових рішень. Судо�і	рішення,	ух�алені	
іменем	України,	є	обо�’язко�ими	для	�иконання	на	��ій	території	України	
(ч.	5	�т.	124	і	ч.	3	�т.	129	Кон�титуції).	Маєть�я	на	у�азі,	що	з	моменту	про
голошення	�удо�ого	рішення	�оно	є	обо�’язко�им.	Однак	�тату�у	загально
обо�’язко�о�ті,	тобто	обо�’язко�о�ті	не	тільки	для	�уду	та	о�іб,	що	брали	
уча�ть	у	�пра�і,	а	й	для	у�іх	підприєм�т�,	у�тано�,	організацій,	їх	по�адо
�их/�лужбо�их	о�іб,	фізичних	та	юридичних	о�іб	�оно	набу�ає	з	моменту	
набрання	ним	законної	�или.	У	�изначених	�т.	252	КАС	�ипадках	по�тано
�и	�уду	належить	�икону�ати	негайно,	не	чекаючи	набрання	ними	закон
ної	�или.

У	той	�амий	ча�	це	не	позба�ляє	о�іб,	пра�а,	��ободи	або	інтере�и	яких	
порушені,	у	�ипадку,	якщо	 їх	�пір	не	�ирішу�а��я	�	�удо�ому	порядку,	
з�ернути�я	за	їх	захи�том	до	�уду.	�кщо	�пір	між	тими	�амими	�торона
ми,	про	той	�амий	предмет	та	з	тих	�амих	під�та�	�же	розгляда��я	�	�удо
�ому	порядку,	це	зумо�лює	�ідмо�у	�уду	щодо	по�торного	розгляду	даного	
питання.

Принцип	обо�’язко�о�ті	�удо�их	рішень	по�ною	мірою	�то�уєть�я	і	�у
ді�,	але	�	іншому	значенні.	�ак,	об�та�ини,	��тано�лені	�удо�им	рішенням	
�	адміні�трати�ній	�пра�і,	що	набрало	законної	�или,	не	доказують�я	при	
розгляді	інших	�пра�,	у	яких	беруть	уча�ть	ті	�амі	о�оби	або	о�оба,	щодо	
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якої	��тано�лено	ці	об�та�ини.	Вирок	�уду	�	кримінальній	�пра�і	або	по
�тано�а	�уду	�	�пра�і	про	адміні�трати�ний	про�тупок,	які	набрали	закон
ної	�или,	є	обо�’язко�ими	для	адміні�трати�ного	�уду,	що	розглядає	�пра
�у	про	пра�о�і	на�лідки	дій	чи	бездіяльно�ті	о�оби,	щодо	якої	ух�алений	
�ирок,	або	по�тано�а	�уду	лише	�	питаннях,	чи	мало	мі�це	діяння	та	чи	
�чинене	�оно	цією	о�обою	(ча�тини	1,	4	�т.	72	КАС).	Крім	того,	за	загаль
ним	пра�илом,	�удо�е	рішення	�уду	�ищої	ін�танції	�	одній	і	тій	�амій	�пра
�і	є	обо�’язко�им	для	�уду	нижчої	ін�танції	у	разі	напра�лення	�пра�и	на	
но�ий	розгляд.

Отже,	принцип	обо�’язко�о�ті	�удо�их	рішень	�ідіграє	�ажли�у	роль	у	
дотриманні	пра�	та	��обод	уча�никі�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 �кими	пра�о�ими	документами	закріплені	принципи	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а?

2.	 Наз�іть	типи	принципі�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.
3.	 Дайте	характери�тику	загальним	принципам	адміні�трати�ного	�удо

чин�т�а.
4.	 Дайте	характери�тику	галузе�им	принципам	адміні�трати�ного	�удо

чин�т�а.

Глава 5
Зв’яЗОк 

АдміністРАтивнОгО сУдОчинствА 
З іншими гАлУЗями ПРАвА

Визначення	�пі��ідношення	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	з	іншими	
�уміжними	галузями	пра�а	надає	можли�і�ть	більш	глибоко	�изначити	його	
за�дання,	о�обли�о�ті	предмета	та	методу	пра�о�ого	регулю�ання,	подаль
ші	шляхи	�до�коналення.

Найбільшою	мірою	адміні�трати�не	�удочин�т�о	по�’язане	з	базо�им	
пра�ом,	юридичною	о�но�ою	у�іх	інших	галузей	пра�а	—	кон�титуційним	
пра�ом.	Норми	кон�титуційного	пра�а	закріплені	�	Кон�титуції	України,	
згідно	з	ч.	2	�т.	8	якої	Кон�титуція	України	має	най�ищу	юридичну	�илу,	
закони	та	інші	нормати�нопра�о�і	акти	приймають�я	на	о�но�і	Кон�ти
туції	України	і	по�инні	�ідпо�ідати	їй.	В	нормах	адміні�трати�ного	�удо
чин�т�а	роз�и�ають�я	та	деталізують�я	положення	Кон�титуції	України,	
наприклад	її	ч.	2	�т.	19	�то�о�но	зобо�’язання	�уб’єктам	�ладних	по�но�а
жень	діяти	лише	на	під�та�і,	�	межах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	що	перед
бачені	Кон�титуцією	та	законами	України,	�таттями	124—131	�то�о�но	пи
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тань,	при��ячених	пра�о�уддю	�	Україні	тощо.	Крім	того,	�арто	зазначити,	
що	адміні�трати�ні	�уди	є	держа�ними	органами,	а	пра�о�уддя	�	адміні
�трати�них	�пра�ах	—	різно�идом	діяльно�ті	держа�и.	�ому	зо��ім	не	є	
�ипадко�им,	що	більші�ть	принципі�	організації	та	діяльно�ті	�уді�,	зокре
ма	й	адміні�трати�них	�уді�,	закріплені	�аме	�	Кон�титуції	України.

Адміні�трати�не	�удочин�т�о	перебу�ає	у	�заємодії	з	адміні�трати�
ним	пра�ом,	о�кільки	�оно	є	формою,	пра�о�ою	процедурою	за�то�у�ання	
норм	адміні�трати�ного	пра�а,	які	регулюють,	зокрема,	упра�лін�ьку	діяль
ні�ть	держа�них	органі�	та	їх	по�адо�их/�лужбо�их	о�іб,	�изначає	�трук
туру	та	компетенцію	зазначених	органі�	і	т.	д.

Адміні�трати�не	 �удочин�т�о	 нерозри�но	 по�’язане	 з	 міжнародним	
пра�ом.	Даний	з�’язок	полягає	у	ная�но�ті	загальних	норм,	що	мі�тять�я	
чи	прямо	�ипли�ають	з	міжнародних	кон�енцій,	угод	інших	міжнародних	
дого�орі�,	згода	на	обо�’язко�і�ть	яких	надана	Верхо�ною	Радою	України	
тощо.

�і�ний	з�’язок	має	мі�це	між	адміні�трати�ним	�удочин�т�ом,	ци�іль
ним	проце�уальним	пра�ом,	го�подар�ьким	проце�уальним	пра�ом,	кри
мінальнопроце�уальним	пра�ом.	Спільною	ри�ою	є	те,	що	голо�ним	�уб’єк
том	проце�уальної	діяльно�ті	є	�уд,	�пільними	є	більші�ть	принципі�,	які	
мають	міжгалузе�ий	характер.	Крім	того,	�хожими	є	й	такі	положення	да
них	галузей	пра�а,	як:	загальний	порядок	�удо�ого	розгляду	�пра�	�удами	
першої,	апеляційної,	ка�аційної	ін�танцій,	порядок	до�лідження	та	оцінки	
доказі�	з	метою	з’я�у�ання	��іх	об�та�ин	�пра�и,	форма	�ирішення	про
це�уальних	питань	шляхом	по�тано�лення	ух�ал	тощо.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 З	якими	галузями	пра�а	по�’язане	адміні�трати�не	�удочин�т�о?
2.	 Дайте	характери�тику	�пі��ідношення	пра�а	адміні�трати�ного	�удо

чин�т�а	з	іншими	галузями	пра�а.
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Розділ III

стАнОвлення тА РОЗвитОк 
АдміністРАтивнОї юстиції. 

ОснОвні мОделі 
АдміністРАтивнОї юстиції

Глава 1
істОРичні ПеРедУмОви 

АдміністРАтивнОї юстиції

Адміні�трати�ній	ю�тиції	можна	дати	різні	�изначення.	Згідно	з	най
фундаментальнішим	з	них	�она	є	проце�ом	притягнення	�лади	до	�ідпо�і
дально�ті	за	її	дії	�то�о�но	громадян.	Ця	концепція	�ідпо�ідально�ті	�у�е
рена	(держа�и)	за	його	дії	щодо	народу	має	да�нє	походження	та	нерозри�
но	по�’язана	з	ще	більш	фундаментальним	поняттям	�ерхо�ен�т�а	пра�а.	
Ідея	адміні�трати�ної	ю�тиції	походить	�ід	обмежень	тих	дій	держа�и,	які	
найбезпо�ередніше	�пли�ають	на	громадян	—	як	фактично,	так	і	юридич
но.	Ці	обмеження	накладають�я	законода��т�ом,	рішеннями	�уді�	або	�а
мою	�икона�чою	�ладою.	У	цій	гла�і	адміні�трати�на	ю�тиція	буде	про
аналізо�ана	у	��ітлі	трьох	її	о�но�них	елементі�	і	того,	яке	�они	мають	�ідно
шення	до	обмежень,	що	накладають�я	на	держа�у	для	захи�ту	пра�	о�оби.	
Цими	елементами	є	рішення	держа�ної	�лади	щодо	окремих	о�іб,	рішення	
держа�ної	�лади	загального	характеру,	які	приймають�я	шляхом	зат�ер
дження	пра�ил	та	положень	на	�иконання	законода�чих	акті�,	а	також	
пере�ірка	�удами	інди�ідуальних	та	загальних	рішень	держа�них	органі�.

І�торично,	разом	з	розширенням	функцій	і	збільшенням	�тручання	дер
жа�и,	зро�тала	також	потреба	контролю�ати	та	обмежу�ати	дії	пред�та�
никі�	�лади.	Методи	забезпечення	законно�ті	та	�пра�едли�о�ті	дій	�ла
ди	роз�и�али�ь	кількома	різними	шляхами.	В	да�ніх	і�торичних	хроніках	
майже	не	знайти	�казі�ок	на	обмеження	�олі	�у�ерена,	які	можна	було	б	
порі�няти	з	�уча�ними	уя�леннями	про	адміні�трати�ну	ю�тицію.	Грецьке	
та	рим�ьке	пра�о	не	торкали�я	цього	предмета,	хоча	і�нують	пе�ні	згадки	
про	закони,	що	накладали	обмеження	на	о�іб,	які	були	подібні	до	кодек�і�	
адміні�трати�них	пра�опорушень.	Відомо�ті	про	них	можна	знайти	у	єги
пет�ьких	джерелах	доби	грекорим�ького	пану�ання.	Китай�ькі	імператори	
�т�орили	Цензорат,	який	пере�іря�	і	контролю�а�	діяльні�ть	чи�ленного	
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чино�ницт�а	Китаю	починаючи	з	ча�і�	дина�тії	Цінь	(221—206	�т.	до	н.	е.).	
Цензорат	у	багатьох	�ідношеннях	нагаду�а�	прокуратуру,	яка	була	�т�оре
на	Петром	Великим	та	�ідно�лена	Леніним,	і	�икону�ала	�хожі	за�дання.	
Жодна	з	цих	у�тано�,	з�ичайно,	не	була	призначена	для	забезпечення	�пра
�едли�ого	�та�лення	чино�никі�	до	громадян,	а	була	за�обом	здій�нення	
контролю	над	чи�ленними	�ладними	органами	та	забезпечення	пе�ного	
�тупеня	узгоджено�ті	�	їхній	роботі.

За	ча�і�	�ередньо�іччя	пра�о�і	обмеження	є�ропей�ьких	аб�олютних	
монархій	 запро�аджу�али�я	 �на�лідок	 конфлікті�	 із	 церк�ою,	 по��тань	
знаті,	чиї	�имоги	�ідображені	у	Великій	хартії	�ольно�тей,	а	також	поя�и	
герман�ького	з�ичає�ого	пра�а,	за	якого	зародила�я	доктрина,	згідно	з	
якою	�у�ерен	не	знаходить�я	над	законом	та	може	бути	притягнутий	до	
�ідпо�ідально�ті	за	��ої	дії.	Ці	о�но�ні	принципи	знайшли	�ідображення,	
на�амперед,	у	положеннях	про	захи�т	майна	та	о�оби�тої	��ободи	і	�прия
ли	запро�адженню	пра�о�их	механізмі�	обмеження,	о�обли�о	за	допомогою	
�уді�.	Підне�ення	у	ХVIII	та	XIX	�толіттях	теорії	ліберальної	демократії	за
кріпило	ідеї	обмежень	та	�ідпо�ідально�ті	�лади	за	��ої	дії,	закладаючи	під
ґрунтя	для	механізмі�	адміні�трати�ної	ю�тиції,	які	�иникли	пізніше.

На	початку	ХVIII	�т.,	з	розро�танням	органі�	�лади	�	держа�ах	Є�ро
пи,	були	започатко�ані	�икона�чі	органи,	метою	яких	�тало	забезпечення	
�ідпо�ідально�ті	різних	�ладних	органі�	перед	короною	(монархом).	Впер
ше	по�аду	омбуд�мена	було	запро�аджено	у	1713	р.	королем	Чарльзом	XII	
у	рамках	ш�ед�ькофін�ького	пра�а,	значна	ча�тина	обо�’язкі�	якого	по
лягала	у	здій�ненні	нагляду	за	діяльні�тю	пред�та�никі�	�лади,	недопущен
ня	зло�жи�ання	ними	�ладою	та	здій�нення	протизаконних	дій.	У	1722	р.	
цар	Петро	Великий	�т�ори�	прокуратуру,	якій	було	надано	по�но�аження	
здій�ню�ати	загальний	нагляд	за	різними	�ідом�т�ами	Ро�ій�ької	Імперії.	
Зазначені	органи	�тали	демон�трацією	зу�иль	�икона�чої	�лади	щодо	�ід
�теження	дій	�ла�них	пред�та�никі�	і	на�едення	ладу	�	здій�ненні	таких	
дій,	та	не	мі�тили	жодного	з	елементі�	розподілу	по�но�ажень,	що	прита
манні	�уча�ній	адміні�трати�ній	ю�тиції.	Разом	із	тим,	�они	�ідображають	
�изнання	ще	на	ранньому	етапі	потреби	мати	пе�ний	проце�	перегляду	та	
обмеження	реалізації	�икона�чих	по�но�ажень	підлеглими	по�адо�цями,	
а	також	потреби	забезпечення	�ідпо�ідно�ті	їх	дій	закону.

Суча�ні	методи	до�ягнення	цілей	адміні�трати�ної	ю�тиції	були	закла
дені	наприкінці	ХVIII	�т.,	коли	у	Франції	�ідбула�я	ре�олюція	та	було	�т�о
рено	Держа�ну	Раду	(Con�eil	d’Etat);	тоді	було	�изнано	�ідмінно�ті	між	пуб
лічним	та	при�атним	пра�ом,	а	також	потребу	�	окремому	органі,	який	
здій�ню�а�	би	нагляд	за	діяльні�тю	�лади	та	�про�адженням	нею	публічно
го	пра�а.	Впродо�ж	ХІХ	�т.	Держа�на	Рада	роз�и�ала�ь	як	ка�аційний	�уд	
щодо	перегляду	дій	держа�и,	а	також	як	її	(держа�и)	дорадчий	орган	з	пра
�о�их	питань.	За	цей	період	�она	�иробила	механізми	�удо�ого	перегляду	
дій	органі�	�лади,	що	й	�ьогодні	залишають�я	о�но�ою	�и�теми	�удо�ого	
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перегляду	Франції.	Французька	модель,	яка	передбачає	ная�ні�ть	окремого	
�удо�ого	органу,	до	�кладу	якого	�ходять	�удді,	які	мають	підгото�ку	�	га
лузі	держа�ного	упра�ління	та	пра�а	для	здій�нення	перегляду	адміні�тра
ти�них	дій	�лади,	�пра�ила	значний	�пли�	на	країни	Є�ропи	та	��іту.

У	60х	та	70х	роках	ХІХ	�т.	у	Бадені	та	Пру�ії	були	за�но�ані	адміні
�трати�ні	�уди,	що	�прияло	�т�оренню	о�но�и	німецької	�и�теми	�удо�ого	
перегляду	адміні�трати�них	дій,	�	якій	�ідобрази��я	�пли�	французької	
дуалі�тичної	�удо�ої	�и�теми.	На	той	�амий	період	припадають	перші	�про
би	загальних	�уді�	�	Англії	та	Сполучених	�татах	Америки	здій�ню�ати,	
�	порядку	ек�перименту,	�удо�ий	перегляд	адміні�трати�них	рішень	орга
ні�	�лади,	�икори�то�уючи	традиційні	�удо�і	накази	загального	пра�а.	
Деякі	країни	Є�ропи	також	�икори�то�у�али	загальні	�уди	для	перегляду	
рішень	органі�	�икона�чої	�лади,	а	�аме	Нідерланди	та	Бельгія,	хоча	при	
цьому	за�то�о�у�али�ь	інші	а�пекти	підходу,	характерного	для	Держа�ної	
Ради	Франції.

Ключо�і	елементи	�уча�ної	адміні�трати�ної	ю�тиції	було	розроблено	
у	Сполучених	�татах	Америки	та	Західній	Є�ропі	�	�ередині	ХХ	�т.;	знач
ною	мірою	це	�тало	реакцією	на	розширення	�фери	по�но�ажень	органі�	
�лади	щодо	регулю�ання	економіки	та	роз�итку	держа�и	загального	доб
робуту	(�elfare	�tate).	Обид�а	а�пекти	діяльно�ті	уряду	по�илю�али	значен
ня	механізмі�	перегляду	та	підт�ердження	законно�ті	дій	�лади,	�на�лідок	
яких	підприєм�т�а	та	фізичні	о�оби	зазна�али	значних	фінан�о�их	�итрат	
або	отриму�али	значні	прибутки.	У	Сполучених	�татах	Америки	у	1946	р.	
було	прийнято	Закон	про	адміні�трати�ну	процедуру	(�d�ini�trative	�ro
ced�re	�ct),	яким	були	�изначені	о�но�ні	процедури	прийняття	рішень	дер
жа�ними	у�тано�ами	та	�удо�ий	перегляд	цих	рішень.	О�но�ним	Законом	
Німеччини,	прийнятим	у	1949	р.,	було	�изначено	за�адничі	елементи	ні
мецької	�и�теми	адміні�трати�ної	ю�тиції,	�	яких	наголо�	зроблено	на	пра
�а	громадян	щодо	�лади	та	проце�	�удо�ого	забезпечення	цих	пра�.	У	той	
�амий	період	�уди	Англії	та	Держа�на	Рада	Франції	продо�жу�али	роз�и
�ати	�ла�ну	практику	розгляду	�пра�,	по�’язаних	із	діяльні�тю	органі�	�ла
ди	та	захи�том	пра�	громадян.

У	другій	поло�ині	минулого	�толіття	�	Є�ропі	�ідбули�ь	д�і	надз�ичай
но	�ажли�і	для	роз�итку	адміні�трати�ної	ю�тиції	події:	�т�орення	Є�ро
пей�ького	Союзу	(далі	—	ЄС)	та	Є�ропей�ького	�уду	�пра�едли�о�ті,	а	також	
прийняття	Є�ропей�ької	кон�енції	про	захи�т	пра�	людини	і	о�но�ополож
них	��обод	(далі	—	Кон�енція)	та	за�ну�ання	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	
людини	(далі	—	ЄСПЛ).	Набутком	ЄС	є	міцна	пра�о�а	база	адміні�трати�
ної	ю�тиції	та	дедалі	більший	об�яг	�удо�ої	практики,	який	�кладаєть�я	з	
рішень	Є�ропей�ького	�уду	�пра�едли�о�ті	�то�о�но	держа�—члені�	ЄС.	
Починаючи	з	1971	р.	ЄСПЛ	було	прийнято	низку	рішень	у	�пра�ах,	по�’яза
них	із	тлумаченням	п.	1	�т.	6	Кон�енції	при	її	за�то�у�анні	до	адміні�тра
ти�них	рішень	країн,	що	підпи�али	Кон�енцію,	тим	�амим	�ідкри�ши	ціл
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ком	но�у	�феру	�пли�у	ЄСПЛ	на	дії	органі�	держа�ної	�лади	цих	країн.	
На	додаток	до	значного	об�ягу	�ідпо�ідної	практики	ЄСПЛ	Рада	Є�ропи	
(далі	—	РЄ)	прийняла	низку	резолюцій	та	рекомендацій	щодо	�иконання	
держа�амичленами	рішень	ЄСПЛ,	у	яких	�формульо�ані	ключо�і	принци
пи	адміні�трати�ної	ю�тиції.	У	цьому	розділі	�и��ітлюють�я	принципи,	ре
комендації	та	поя�ню�альні	меморандуми	РЄ,	�	той	ча�	як	�удо�а	практи
ка	�	�фері	адміні�трати�ної	ю�тиції	ЄСПЛ	та	її	за�то�у�ання	до	України	
детально	розглядатимуть�я	далі.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Чому	китай�ькі	та	ро�ій�ькі	пра�ителі	��ажали	за	необхідне	�т�орити	
Цензорат	та	прокуратуру?	Чи	залишаєть�я	на	�ьогодні	проблемним	питання	
підз�ітно�ті	чино�ницт�а	голо�і	уряду?

2.	 Чи	захищає	пра�а	людини	контроль,	що	здій�нюєть�я	для	запобігання	
зло�жи�анням	з	боку	органі�	�лади?

3.	 Чому	Держа�на	Рада	Франції	є	такою	�ажли�ою	для	роз�итку	�уча�них	
�и�тем	адміні�трати�ної	ю�тиції?

4.	 Чи	роз�и�ала�ь	адміні�трати�на	ю�тиція	у	країнах	загального	пра�а,	
так	�амо,	як	у	країнах	континентального	пра�а?	Чи	і�нує	між	ними	оче�идна	
�ідмінні�ть?

5.	 Чи	і�нують	загальні	є�ропей�ькі	�тандарти	адміні�трати�ної	ю�тиції?

Глава 2
УнівеРсАльні (ЗАгАльні) елементи 

АдміністРАтивнОї юстиції

Принципи	адміні�трати�ної	ю�тиції,	 загальноприйняті	�	роз�инутих	
пра�о�их	�и�темах,	�пли�ають	на	три	о�но�ні	елементи,	що	розглядали�я	
�ище:	рішення	органі�	�лади	інди�ідуального	та	загального	характеру	та	
проце�	перегляду	цих	рішень	у	�удо�ому	порядку.	У�агу	буде	зо�ереджено	
на	�изнанні	та	ут�ердженні	загальної	практики,	що	по�’язана	з	цими	трьо
ма	елементами	�	Є�ропі,	о�кільки	інші	пра�о�і	�и�теми	�	країнах	Азії,	Афри
ки	та	Латин�ької	Америки	запозичили	принципи	із	зазначених	�и�тем	до	
��оїх	�ла�них	пра�о�их	режимі�.	Розгляд	розпочнеть�я	з	тих	принципі�,	
які	забезпечують	�пра�едли�і�ть	дій	адміні�трати�них	органі�.	Ці	принци
пи,	�	більшо�ті	�ипадкі�,	мі�тять�я	�	законах,	які	��тано�люють	мінімаль
ні	процедурні	�имоги	до	проце�у	прийняття	рішень	органами	�лади1.	За

1	На	�ьогодні	Україна	не	має	загального	закону,	який	регулю�а�	би	адміні�трати�ні	
процедури	�	органах	�икона�чої	�лади,	однак	у	даний	момент	готуєть�я	проект	такого	
закону.	В	у�іх	інших	країнах,	про	які	йдеть�я	у	цьому	розділі,	прийнято	закони	щодо	
процедур	�	адміні�трати�них	органах,	і	більші�ть	рекомендацій	РЄ,	що	�то�ують�я	здій
�нення	про�аджень	у	таких	органах,	�ідображені	у	цих	законах.
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значені	�имоги	є	на�тільки	�ажли�ими,	що	їх	недотримання	органом	�ла
ди,	незалежно	�ід	�уті	прийнятого	рішення,	практично	�	кожній	�и�темі	
адміні�трати�ної	ю�тиції	розглядаєть�я	як	до�татня	під�та�а	для	�ка�у�ан
ня	рішення	та	по�ернення	�пра�и	на	по�торний	розгляд	до	цього	�амого	
органу1.

Подальший	тек�т	мі�тить	чи�ленні	по�илання	на	«Рекомендацію	Комі
тету	міні�трі�	держа�амчленам	щодо	належного	упра�ління»	РЄ	(далі	—	
«Кодек�	 належного	 упра�ління»,	 тек�т	 якого	 на�одить�я	 �	 додатку)2	 та	
«Принципи	адміні�трати�ного	пра�а	�то�о�но	�ідно�ин	між	адміні�трати�
ними	органами	та	при�атними	о�обами»,	що	�формульо�ані	РЄ	у	�идан
ні	під	наз�ою:	«Адміні�трація	і	�и:	до�ідник»3.	Це	�идання	�коріше	я�ляє	
�обою	загальне	�икладення	принципі�,	по�’язаних	з	адміні�трати�ним	про
це�ом,	ніж	конкретні	рекомендації,	які	по�инні	приймати�я	держа�ами
членами.	Крім	того,	будуть	надані	по�илання	на	інші	конкретні	рекомен
дації	та	поя�ню�альні	меморандуми,	підгото�лені	РЄ	для	прийняття	дер
жа�амичленами.

Принципи, якими керуються адміністративні органи 
у своїй діяльності

Зо�ереджено	у�агу	на	проце�і	прийняття	органами	�лади	рішень	щодо	
окремих	о�іб,	хоча	о�но�ні	принципи	можуть	за�то�о�у�ати�ь	також	і	до	
загальних	рішень,	таких	як	зат�ердження	положень	або	інших	нормати�
них	акті�.	Між	держа�ами	і�нують	значні	�ідмінно�ті	щодо	процедур	прий
няття	загальних	рішень,	а	тому	на�едені	тут	майже	уні�ер�альні	принци
пи,	які	за�то�о�ують�я	до	інди�ідуальних	рішень,	у	той	�амий	ча�	не	мо
жуть	бути	за�то�о�ані	на�тільки	ж	безпо�ередньо	чи	широко	до	загальних	
рішень.

Ефективне інформування відповідних осіб.	І�нує	д�а	�иди	�имог	
щодо	інформу�ання:	загальне	інформу�ання	про	закони,	пра�ила	та	�анк
ції,	а	також	інди�ідуальне	�по�іщення	про	можли�ий	негати�ний	�пли�	
на	інтере�и	пе�них	о�іб.	Відпо�ідно	до	�изнаного	принципу	�ерхо�ен�т�а	
пра�а	держа�и	по�инні	публіку�ати	�ла�ні	закони	та	пра�ила,	що	регулю
ють	по�едінку	їх	громадян.	Публікація	такої	загальної	інформації	�ідбу�а
єть�я	а�томатично,	і	між	країнами	немає	значних	�ідмінно�тей	щодо	того,	
яким	чином	�они	�иконують	цей	обо�’язок4.	Вимоги	щодо	опубліку�ання	
пра�ил	та	регламенті�,	о�обли�о	тих,	які	��тано�люють	регуляти�ні	режи
ми	і	за	порушення	яких	передбачені	�анкції,	мі�тять�я	�	різних	положен

1	Пункт	3	�т.	2	КАС	України	�изначає	загальні	критерії	пере�ірки	процедурної	че�
но�ті	проце�у	прийняття	рішень	адміні�трати�ними	органами	за	�ід�утно�ті	�	Україні	
закону	про	адміні�трати�ну	процедуру.

2	CM/Rec	(2007)7	(далі	—	Кодек�	належного	упра�ління)	—	ди�.	Додаток	у	кінці	да
ного	розділу.

3	Видання	РЄ,	1996	р.	(далі	—	До�ідник	РЄ).
4	Стаття	10	—	«Принцип	прозоро�ті»,	Кодек�	належного	упра�ління.
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нях	кон�титуції	та	законі�.	Заз�ичай	�имагаєть�я	також	по�ідомляти	про	
�по�іб	отримання	до�тупу	до	адміні�трати�ної	�и�теми.	Наприклад,	у	�т.	36	
Принципі�	РЄ	передбачено,	що	«орган	адміні�трати�ної	�лади	по�инен	у	
разі	необхідно�ті	надати	роз’я�нення	щодо	того,	як	ініцію�ати	про�аджен
ня	і	які	процедурні	дії	потрібні	при	�ирішенні	питання,	що	належить	до	
його	компетенції»1.

Ключо�ою	для	захи�ту	пра�	о�оби	�ід	дій	�лади	є	�имога	щодо	інфор
му�ання	о�іб	про	будьяку	дію,	яку	орган	�лади	має	намір	�чинити	щодо	
них,	якщо	така	дія	може	нане�ти	шкоду	інтере�ам	таких	о�іб.	Це	�то�уєть
�я,	наприклад,	�ипадкі�,	коли	орган	�лади	�ка�о�ує	ліцензію	або	пільгу	чи	
�ідмо�ляє	о�обі	�	їх	наданні,	а	також	накладення	адміні�трати�ного	�тяг
нення.	По�ідомлення	не	по�инне	обмежу�ати�ь	�ти�лим	�икладом	можли
�ої	негати�ної	для	о�оби	дії;	�оно	по�инне	бути	до�татньо	докладним	для	
того,	щоб	о�оба,	про	яку	йдеть�я,	зрозуміла	характер	проблеми	та	отрима
ла	до�туп	до	ная�ної	у	адміні�трати�ного	органу	інформації,	яка	є	під�та
�ою	для	заплано�аної	дії.

Принципи	РЄ	мі�тять	�имогу,	закріплену	�	�т.	39,	�	якій	�изначено,	
що	«коли	це	доречно,	адміні�трати�ний	орган	по�инен	�по�і�тити	�ідпо
�ідну	о�обу:	(1)	у	належний	термін	і	(1)	належним	чином,	що	�она	поруши
ла	адміні�трати�не	про�адження	і	що	дана	о�оба	має	пра�о	пред�та�ити	
факти,	докази	та	аргументи»2.	Відпо�ідно	до	законода��т�а	С�А,	пра�о	
бути	поінформо�аним	ґрунтуєть�я	на	�имогах	щодо	належної	юридичної	
процедури	 (d�e	 proce��),	 закріплених	 у	 Кон�титуції	 Сполучених	�таті�	
Америки.

Адміні�трати�нопроцедурні	закони	Німеччини	та	Нідерланді�	мі�тять	
конкретні	�имоги	щодо	інформу�ання,	�	той	ча�	як	французькі	та	британ
�ькі	�имоги	походять	з	прецедентного	пра�а.	Загальна	�имога	передба
чена	�удо�ими	�тандартами	«�пра�едли�о�ті»	або	«належного	упра�ління».	
В	у�іх	юри�дикціях	окремі	закони	можуть	передбачати	о�обли�і	пра�ила	
інформу�ання	при	регулю�анні	пе�них	питань.

Можливість бути почутим.	Ще	один	ключо�ий	обо�’язок	адміні�т
рати�них	органі�	полягає	�	забезпеченні	можли�о�ті	для	о�оби,	на	інтере
�и	якої	негати�но	�пли�ають	дії	держа�и,	пред�та�ити	�ла�ну	�ер�ію	того,	
що	�ідбуло�ь.	У	�т.	14	Кодек�у	належного	упра�ління3	�изначено	загаль
ний	принцип,	як	і	у	�т.	38	Принципі�	РЄ,	�	якій	зазначаєть�я,	що:	«О�оби,	
яких	це	�то�уєть�я,	мають	пра�о	пред�та�ляти	факти,	аргументи	та	дока
зи»4.	Хоча	�ищезазначений	фундаментальний	принцип	є	загальноприйня
тим,	проте	�иникає	чимало	питань	щодо	необхідного	характеру	�лухання.	

1	До�ідник	РЄ,	�.	21.
2	До�ідник	РЄ,	�.	23.
3	Стаття	14	—	«Пра�о	при�атних	о�іб	бути	за�луханими	�то�о�но	рішень	інди�іду

альної	дії»,	Кодек�	належного	упра�ління.
4	До�ідник	РЄ,	�.	23.
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В	є�ропей�ьких	пра�о�их	�и�темах	держа�ні	органи	мають	широкий	про
�тір	для	дій	на	�ла�ний	роз�уд.	У	�т.	44	Принципі�	РЄ	про�то	�казано,	що	
«подання	можуть	бути	як	пи�ьмо�ими,	так	і	у�ними,	�ідпо�ідно	до	націо
нального	законода��т�а»1,	�	той	ча�	як	Кодек�	належного	упра�ління	мі�
тить	лише	на�тупне	по�илання:	«…у	формі,	��тано�леній	національним	за
конода��т�ом,	а	також,	за	необхідно�ті,	�икори�то�у�ати	допомогу	обра
ної	 ними	 о�оби»2.	 При	 оцінці	 реалізації	 цього	 ди�креційного	 пра�а	 чи	
�имог	національного	законода��т�а	ча�то	за�то�о�ують�я	�тандарти	�пра
�едли�о�ті	та	належного	упра�ління.

Ризикуючи	пред�та�ити	діапазон	можли�их	�лухань	у	надто	�прощено
му	�игляді,	можна	�иокремити	три	загальні	типи.	Вони	�ипи�ані	�	амери
кан�ькій	та	є�ропей�ькій	�и�темах	з	різною	мірою	деталізації.	Перший	тип	
про�то	доз�оляє	подати	�	пи�ьмо�ій	формі	�ідпо�ідь	на	з�ину�ачення	та	
докази.	Цей	підхід	детально	�икладено	�	адміні�трати�ному	кодек�і	Нідер
ланді�.	Другий	тип	—	неформалізо�ане	пред�та�лення	о�обою,	�ідпо�ідаль
ною	за	прийняття	рішення,	а	третій	тип	—	формалізо�ане	про�адження,	що	
за	формою	нагадує	проце�,	подібний	�удо�ому.	У	німецькому	адміні�тра
ти�нопроце�уальному	законода��т�і	деталізо�ано	пра�ила	як	неформалі
зо�аних,	так	і	формалізо�аних	�лухань.	В	окремих	регуляторних	законах	
ча�то	конкретизуєть�я	необхідний	для	їх	реалізації	характер	�лухань.

Безстороння особа, яка приймає рішення.	Адміні�трати�не	пра�о	
�иходить	з	того,	що	рішення	має	приймати�я	без�торонньою	о�обою	і	що	
таке	рішення	є	неупередженим	і	ух�аленим	на	під�та�і	��іх	поданих	мате
ріалі�.	Ці	�имоги	детально	�икладено	�	�таттях	25—28	Принципі�	РЄ,	у	
розділі	під	наз�ою	«Об’єкти�ні�ть	і	без�торонні�ть»3.	Серед	�имог	—	забо
рона	ух�алю�ати	рішення	у	�пра�і	пред�та�никам	органу,	о�оби�то	заці
ка�леним	у	пе�ному	під�умку	її	розгляду	(або	таким,	чиї	друзі	або	члени	
�ім’ї	мають	о�оби�ту	заціка�лені�ть).	�акий	�амий	�тандарт	�ироблений	
�удо�ою	практикою	Франції	та	Сполученого	Королі��т�а,	а	також	передба
чений	�имогами	законода��т�а	Німеччини.	До�едена	упереджені�ть	о�о
би,	яка	приймала	рішення,	є	майже	уні�ер�альною	під�та�ою	�ка�у�ання	
�удом	адміні�трати�ного	рішення.

Пояснення рішення. В	у�таленому	адміні�трати�ному	пра�і	робить
�я	наголо�	на	прозоро�ті,	тож	�ідпо�ідно	до	цього	�торони,	інтере�ам	яких	
було	за�дано	шкоду	діями	�лади,	пі�ля	закінчення	�лухань	необхідно	поін
форму�ати	про	рішення,	причому	�лід	зазначити	під�та�и,	на	яких	�оно	
було	прийняте.	Це	о�обли�о	�ажли�о	тоді,	коли	�торона	має	намір	доби�а
ти�я	результати�ного	перегляду	рішення	на	на�тупному	щаблі	того	�амого	
органу,	о�кільки	їй	необхідно	знати,	який	а�пект	рішення	доцільно	о�кар
жу�ати.

1	До�ідник	РЄ,	�.	25.
2	Стаття	14,	Кодек�	належного	упра�ління.
3	До�ідник	РЄ,	�.	17.
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Статтею	17	Кодек�у	належного	упра�ління	�изначено,	що	«…необхід
но	нада�ати	обґрунту�ання	будьякого	рішення	інди�ідуальної	дії,	�	яко
му	по�инні	бути	�изначені	пра�о�і	та	фактичні	під�та�и	рішення,	при
наймні	у	�ипадках,	коли	ці	рішення	�то�ують�я	пра�	окремих	о�іб»1.	У	�тат
тях	49—52	Принципі�	РЄ	під	заголо�ком	«Поінформу�ання,	�иклад	під�та�	
та	�изначення	за�обі�	юридичного	захи�ту»2	на�едено	порі�няно	деталь
ний	опи�	�имоги	щодо	�по�іщення	та	поя�нення.	В	законода��т�і	Німеч
чини	та	Нідерланді�	передбачено	необхідні�ть	на�едення	обґрунту�ання	
прийняття	рішення,	так	�амо	як	і	у	законі	Франції	з	обмеженою	�ферою	
за�то�у�ання,	прийнятому	через	те,	що	Держа�на	Рада	�ідмо�ила�я	�изна
ти,	що	органи	мають	�ідпо�ідний	обо�’язок.	У	Сполученому	Королі��т�і,	де	
�ід�утній	конкретний	закон,	�удо�а	практика	щодо	обґрунту�ання	є	неод
нозначною.

Можливість добиватися результативного перегляду. У	кожній	
�и�темі	адміні�трати�ної	ю�тиції	передбачена	можли�і�ть	перегляду	не
�приятли�ого	рішення	держа�ного	органу	або	апеляції	на	таке	рішення.	
Незалежно	�ід	того,	хто	має	переглядати	рішення	—	той	�амий	орган	на	
�ищому	щаблі,	омбуд�мен,	�уди,	або	пе�на	комбінація	цих	трьох	ін�тан
цій	—	�торони,	що	о�каржують	рішення,	мають	пра�о	клопотати	про	про
�едення	такого	перегляду.	Хоча	�	різних	�и�темах	і�нують	�уттє�і	�ідмін
но�ті	щодо	�иконання	цього	обо�’язку,	проте	майже	�	у�іх	�ирішення	пи
тання	залишаєть�я	за	�удом.	Однак	є	пе�на	�узька	категорія	об�та�ин,	за	
яких	апеляція	до	�ищої	ін�танції	�	межах	�ідпо�ідного	органу	є	кінце�ою	
можли�і�тю	о�карження,	зокрема	коли	йдеть�я	про	�ідмо�у	�	наданні	до
з�олу	чи	пільг.	Втім	на�іть	у	таких	�ипадках	за	пе�них	об�та�ин	можли
�ий	�удо�ий	перегляд.	Статтею	22	Кодек�у	належного	упра�ління	перед
бачено	обо�’язко�і�ть	пра�а	на	перегляд	�пра�и	�	�уді	і	�изначено,	що	по
дання	адміні�трати�ної	апеляції	�	межах	органу	має,	«�	принципі»,	також	
бути	можли�им3.

РЄ	було	започатко�ано	проект,	�прямо�аний	на	підгото�ку	рекоменда
цій	щодо	апеляцій	на	адміні�трати�ні	рішення	�	межах	органу	�лади,	перед	
поданням	�пра�и	на	розгляд	до	�уду,	��ажаючи,	що	така	практика	була	
до�татньо	поширеною	�еред	держа�члені�4.	Найбільшою	розбіжні�тю	�е
ред	�и�тем	адміні�трати�ної	ю�тиції	щодо	питання	апеляції	було	�изначен
ня	того,	до	якого	органу	мала	пода�ати�ь	апеляція	—	до	�ищої	ін�танції	
адміні�трати�ного	органу,	або	до	того	�амого	органу,	який	прийма�	почат
ко�е	рішення.	Ще	одна	розбіжні�ть	полягала	�	питанні,	чи	по�инна	була	

1	Стаття	17	—	«Форма	адміні�трати�них	рішень»,	Кодек�	належного	упра�ління.
2	До�ідник	РЄ,	�.	26—27.
3	Стаття	22	—	«Апеляція	на	адміні�трати�ні	рішення»,	Кодек�	належного	упра�

ління.
4	«З�іт	щодо	бажано�ті	підгото�ки	рекомендацій	по	адміні�трати�ним	апеляціям»,	

Робоча	група	проектної	групи	з	питань	адміні�трати�ного	пра�а	(C�D�GT)	2007	р.
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по�траждала	�торона	�имагати	перегляду	органом	�лади	перед	з�ерненням	
до	�уду,	або	ж	мала	пра�о	одразу	з�ертати�ь	до	�уду	пі�ля	прийняття	рі
шення,	що	негати�но	�пли�ає	на	її	інтере�и.	Це	питання	розглядаєть�я	ниж
че	у	контек�ті	�удо�ого	перегляду	та	до�тупу	до	�удо�их	органі�.

Пояснення про кодекси адміністративних правопорушень.	Ха
рактерною	ри�ою	 �и�тем	адміні�трати�ної	ю�тиції	 держа�	колишнього	
Радян�ького	Союзу	є	кодек�и	адміні�трати�них	пра�опорушень.	У	радян
�ький	період	положення	цих	кодек�і�	мі�тили	більші�ть	того,	що	��ажа
ло�ь	«адміні�трати�ним	пра�ом»	у	той	ча�.	Ці	кодек�и	мі�тять	перелік	не
значних	пра�опорушень,	більші�ть	з	яких	��ажають�я	незначними	злочи
нами	або	протипра�ними	діями	�	інших	пра�о�их	�и�темах,	у	той	ча�	як	
інші	належать	до	категорії	непра�омірних	дій	пред�та�никі�	�лади.	Разом	
із	тим,	 інші	ча�тини	кодек�і�	�изначають	порушення	адміні�трати�но
пра�о�их	норм,	таких	як	забруднення	на�колишнього	�ередо�ища.	Пра
�опорушення	нази�ають�я	«адміні�трати�ними»,	о�кільки	розглядають�я	
адміні�трати�ними	органами,	а	не	�удами.	Більші�ть	із	цих	кодек�і�	у�пад
ку�али	о�но�ну	�труктуру	з	радян�ьких	ча�і�,	що	приз�ело	до	�иникнення	
пе�них	проблем	з	інтеграцією	до	�уча�них	�и�тем	адміні�трати�ної	ю�ти
ції.	Наприклад,	характер	та	об�яг	перегляду	�удами	�ідпо�ідних	рішень	
різнить�я	залежно	�ід	конкретної	держа�и,	а	також	залежно	�ід	того,	як	
�ідпо�ідні	держа�и	�до�коналю�али	цю	�и�тему	у	з�’язку	з	прийняттям	
но�их	адміні�трати�них	кодек�і�.

Принципи судового перегляду 
адміністративних рішень

Фундаментальним	елементом	кожної	роз�инутої	�и�теми	адміні�тра
ти�ної	ю�тиції	є	можли�і�ть	для	о�оби	з�ертати�я	до	�уді�	за	захи�том	про
ти	будьякого	не�приятли�ого	для	неї	рішення	чино�никі�.	Варіанти	цього	
принципу	�то�ують�я,	�	першу	чергу,	�труктури	та	проце�у	�удо�ого	пере
гляду.	До	чи�ла	о�но�них	�ідмінно�тей	належать	і�ну�ання	�пеціалізо�а
них	адміні�трати�них	�уді�,	компетенція	�уді�	пере�іряти	як	рішення	ор
гану	�лади	по	�уті,	так	і	щодо	процедури	його	прийняття,	межі	ди�крецій
ного	пра�а	(��ободи	дій	органу	�лади)	або	�тупінь	по�аги	�удом	рішення	
органу	�лади,	а	також	те,	чи	має	�удо�ий	перегляд	ка�аційний	характер	
(коли	�торони	на�одять	юридичні	аргументи	на	під�та�і	раніше	до�лідже
них	доказі�)	або	�лухання	�пра�и	по	�уті	(�удом	першої	ін�танції)	та	апе
ляційний	характер	(коли	при	перегляді	�уду	пред�та�ляють�я	но�і	докази	
або	�удом	по�торно	розглядають�я	ная�ні	докази).	У	цій	гла�і	йтиметь�я	
про	деякі	�уттє�і	елементи	проце�у	�удо�ого	перегляду,	а	також	розгляда
тимуть�я	�ажли�і	�аріації	їх	за�то�у�ання.

Характер судів, що здійснюють перегляд. Голо�на	�ідмінні�ть	у	
�и�темі	�удо�ого	перегляду	�то�уєть�я	того,	�уди	якого	типу	—	загальні	чи	
�пеціалізо�ані	адміні�трати�ні	—	розглядають	�пра�и.	Однак	таке	розме
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жу�ання	не	є	по�ним,	о�кільки	�	деяких	країнах	передбачені	�пеціалізо
�ані	�уди	для	пе�них	�иді�	�пра�,	у	той	ча�	як	загальні	�уди	розглядають	
більші�ть	апеляцій,	а	за	пе�них	об�та�ин	на	рішення	деяких	адміні�трати�
них	�уді�	можна	пода�ати	апеляцію	до	�ищих	�уді�	загальної	юри�дикції.	
У	�и�темах,	�	яких	загальні	�уди	розглядають	адміні�трати�ні	�пра�и,	�и
конання	цієї	функції	може	бути	доручено	адміні�трати�ним	палатам	тих	
�уді�,	 які	 розглядають	 голо�ним	чином	апеляції	щодо	адміні�трати�них	
�пра�.	Хоча	�пеціалізо�ані	адміні�трати�ні	�уди	або	палати	�прияють	роз
�итку	 пе�ного	 рі�ня	 компетентно�ті	 �еред	 �удді�,	 характер	 перегляду,	
який	здій�нюєть�я	�удами,	згідно	з	зазначеним	нижче,	пере�ажно	не	по
�’язаний	з	і�ну�анням	окремих	�уді�.

Більші�ть	 є�ропей�ьких	країн	мають	�пеціалізо�ані	адміні�трати�ні	
�уди,	що	переглядають	рішення	органі�	�лади.	Ці	�уди	—	«�падок»	фран
цузької	�и�теми	та	Держа�ної	Ради,	�т�орені	на	початку	ХІХ	�т.	та	є	не
�ід’ємною	ча�тиною	пра�о�ої	культури.	У	континентальних	�и�темах	апе
ляції	 на	 рішення	 органі�	 �лади	мають	пода�ати�я	 до	 адміні�трати�них	
�уді�,	до	чи�ла	яких	�ходять	�уди	першої	ін�танції	та	апеляційні	�уди	(у	Ні
меччині	діє	�и�тема	�уді�	трьох	ін�танцій).	У	більшо�ті	�ипадкі�	рішення	
най�ищого	адміні�трати�ного	�уду	о�карженню	не	підлягає.	У	Сполучено
му	Королі��т�і	дещо	інша	процедура	—	там	апеляції	на	рішення	пе�них	
у�тано�	розглядають	�пеціалізо�ані	адміні�трати�ні	�удо�і	органи,	а	почат
ко�ий	�удо�ий	перегляд	здій�нюєть�я	адміні�трати�ною	палатою	Вищого	
�уду.	Апеляції	на	рішення	цього	�уду	подають�я	до	з�ичайних	апеляційних	
�уді�.

У�ім	�и�темам	притаманні	�аріації	та	�инятки.	У	Німеччині,	крім	загаль
них	адміні�трати�них	�уді�,	і�нують	�пеціальні	�уди	з	розгляду	трудо�их	
�порі�,	 �пра�,	що	 �то�ують�я	 �оціального	 забезпечення,	 та	 фінан�о�их	
�пра�,	і	��і	�они	займають�я	питаннями,	які	по	�уті	належать	до	адміні
�трати�ного	пра�а.	У	Франції,	нез�ажаючи	на	�ильні	і�торичні	прецеденти,	
по�’язані	з	діяльні�тю	Держа�ної	Ради,	і�нують	пе�ні	�иди	адміні�трати�
них	�пра�,	які,	�ідпо�ідно	до	законода��т�а,	по�инні	розглядати�я	ци�іль
ними	або	з�ичайними	�удами.	Питання	юри�дикції	у	Франції	�ирішуєть�я	
�рибуналом	конфлікті�	(Tri��nal	de�	Conflit�),	який	�ирішує,	адміні�трати�
ні	чи	з�ичайні	�уди	мають	розглядати	�пра�у.	У	Нідерландах	апеляції	що
до	більшо�ті	адміні�трати�них	�пра�	надходять	до	Судо�ого	департаменту	
Держа�ної	Ради,	�	той	ча�,	як	апеляції	щодо	�пра�,	які	�то�ують�я	�оціаль
ного	забезпечення	та	перебу�ання	на	держа�ній	�лужбі,	розглядають�я	у	
Центральному	апеляційному	адміні�трати�ному	�уді.	У	кількох	є�ропей�ьких	
�и�темах	до	�кладу	адміні�трати�них	�уді�	�ходять	�уддінепрофе�іонали	
(тобто	о�оби,	які	не	мають	юридичної	підгото�ки).

Доступ до судового перегляду. Хоча	 і�нують	пе�ні	 гарантії	пра�а	
на	�удо�ий	перегляд	�пра�и,	не	за�жди	зрозуміло,	кого	�лід	��ажати	�то
роною,	на	яку	негати�но	�плинуло	рішення	і	яка	може	�кори�тати�я	цим	
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пра�ом.	З�ичайно,	будьяка	�торона,	на	яку	не�приятли�о	�плинуло	рі
шення,	тобто	яку	покарано	за	порушення,	якій	було	�ідмо�лено	у	надан
ні	ліцензії,	або	пільги	якої	�ка�о�ано	тощо,	має	пра�о	доби�ати�ь	перегля
ду	�пра�и	на	 іншому	рі�ні.	Проте	у	�ипадках	адміні�трати�них	рішень	
загального	за�то�у�ання,	а	також	тоді,	коли	окреме	рішення	�ипадко�о	
�плинуло	на	третю	�торону,	не	за�жди	зрозуміло,	хто	має	пра�о	на	о�кар
ження	рішення.

Є�ропей�ькі	 �и�теми	демон�трують	 тенденцію	до	 загальних	пра�ил	
щодо	о�карження,	положення	яких	поширюють�я	на	 �торони,	 «яких	це	
�то�уєть�я»	або	на	«заціка�лені»	�торони.	Кодек�	належного	упра�ління	га
рантує	�удо�ий	перегляд	будьякого	адміні�трати�ного	рішення,	яке	«безпо
�ередньо	�пли�ає»	на	пра�а	та	інтере�и	при�атної	о�оби1.	У	принципах	РЄ	
йдеть�я	про	забезпечення	можли�о�тей	�удо�ого	перегляду	тим	«…о�обам,	
яких	це	�то�уєть�я	і	які	мають	обґрунто�ану	заціка�лені�ть	у	процедурі»	
(�таття	71(iii)2).	У	�тандарті,	який	за�то�о�уєть�я	�удами	Сполученого	Ко
ролі��т�а,	йдеть�я	про	«обґрунто�ану	заціка�лені�ть»;	при	цьому	маєть�я	
на	у�азі	«що�ь	�ереднє»	між	о�обою,	яка	�тручаєть�я	�	чужі	�пра�и,	та	о�о
бою,	яка	має	конкретні	фінан�о�і	або	юридичні	інтере�и.	Німецьке	пра�о	
обмежує	дану	категорію	лише	�торонами,	які	мають	юридичний	інтере�,	
хоча	це	положення	�то�уєть�я	пере�ірки	адміні�трати�них	акті�	�ідпо�ід
но	до	законі�	Німеччини,	а	�они	заз�ичай	�пли�ають	лише	на	фізичних	
о�іб.	Нідерланд�ький	кодек�	обмежує	чи�ло	можли�их	апелянті�	«заціка�
леними	�торонами»,	які	�изначають�я	як	�торони,	на	чий	інтере�	безпо�е
редньо	�плинуло	рішення,	про	яке	йдеть�я.	У	Франції	категорія	«заціка�
лених	�торін»	для	�изначення	проце�уальної	пра�оздатно�ті	найширша,	
о�кільки	згідно	з	�удо�ими	рішеннями	до	неї	належать	інтере�и	морально
го	та	ідеологічного	плану,	а	також	економічні	та	пра�о�і	інтере�и.

Вичерпність адміністративних правових засобів захисту. Одна	
з	найзначніших	�ідмінно�тей	між	�и�темами	�нутрішнього	перегляду	ор
ганом	�лади	адміні�трати�них	рішень	�то�уєть�я	того,	чи	обо�’язко�о	та
кий	перегляд	має	переду�ати	о�карженню	�	�удах.	У	Принципах	РЄ	�ка
зано,	що	країни	можуть ��тано�лю�ати	�имогу	про�едення	�нутрішнього	
перегляду	перед	тим,	як	�каржнико�і	надаєть�я	пра�о	з�ернення	до	�уду3.	
У	�т.	22	Практичних	а�пекті�	належного	упра�ління	РЄ	�изначено,	що	�	
деяких	�ипадках	о�карження	рішення	до	адміні�трати�ного	органу	може	
бути	обо�’язко�им4.	У	Німеччині,	Польщі,	Нідерландах	та	С�А	необхідно	
пройти	��і	ін�танції	о�карження	�	межах	�ідпо�ідної	у�тано�и,	перш	ніж	
�каржник	зможе	з�ернути�я	до	�уду	(так	з�ане	«�ичерпання	адміні�тра

1	«З�іт	щодо	бажано�ті	підгото�ки	рекомендацій	по	адміні�трати�ним	апеляціям»,	
Робоча	група	проектної	групи	з	питань	адміні�трати�ного	пра�а	(C�D�GT)	2007	р.

2	До�ідник	РЄ,	�.	39.
3	Стаття	77	та	коментар,	До�ідник	РЄ,	�.	43.
4	Стаття	22,	параграф	2	—	«Практичні	а�пекти	належного	упра�ління».
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ти�них	за�обі�	юридичного	захи�ту»),	�	той	ча�	як	у	Сполученому	Королі�
�т�і,	Франції	та	деяких	інших	країнах	цього	не	�имагаєть�я.	Деякі	країни,	
що	роз�и�ають�я,	 з	огляду	на	недо�іру	до	органі�	�лади,	яка	 і�торично	
�форму�ала�я	�еред	їх	громадян,	�изнали	за	доцільне	забезпечити	прямий	
до�туп	до	�уді�	тим,	�то�о�но	кого	було	прийняте	не�приятли�е	рішення.	
В	Грузії,	наприклад,	у	2000	р.	було	прийнято	но�ий	закон,	який	регулює	
питання	адміні�трати�ного	проце�у;	�ін	�початку	не	мі�ти�	�имоги	щодо	
�ичерпання	адміні�трати�них	 за�обі�	юридичного	 захи�ту,	 проте	 закон	
було	змінено	�	2005	р.	і	до	нього	�не�ли	цю	�имогу.

У	�ипадках,	коли	�удо�а	пере�ірка	передбачає	по�ний	перегляд	�пра
�и,	у	тому	чи�лі	пред�та�лення	доказі�	та	оцінку	факті�	�пра�и	і	політич
них	рішень	органу	�лади,	зменшуєть�я	потреба	у	пере�ірці	початко�ого	
рішення	органом	�лади.	Однак	при	цьому	�уди	підміняють	адміні�трати�
ний	орган	�	�фері	прийняття	політичних	рішень,	орган	�лади	позба�ляєть
�я	можли�о�ті	�ипра�ити	помилку,	зроблену	на	його	нижчому	щаблі,	та
кож	зро�тає	за�антажені�ть	�уді�.	Хоча	контроль	рішень	органі�	�лади	з	
боку	 �уді�	 є	 �ажли�им,	 о�обли�о	 тих	 рішень,	 які	 �то�ують�я	 о�оби�тих	
пра�	людини,	�и�тема	перегляду	рішень	адміні�трати�ними	органами	та	
�ипра�лення	помилок	є	так	�амо	�ажли�ою	та	може	бути	більш	діє�им	та	
менш	затратним	методом	захи�ту	пра�	о�оби�то�ті.

Призупинення рішення адміністративного органу. Важли�им	
елементом	адміні�трати�ної	ю�тиції	є	захи�т	інтере�і�	�торін,	на	яких	не
гати�но	�пли�ає	рішення	�лади,	при	здій�ненні	ними	�удо�ого	о�карження	
такого	рішення.	Різні	країни	за�то�о�ують	при	�ирішенні	цього	питання	
кілька	різних	підході�.	Деякі	рішення	органі�	�лади	а�томатично	призу
пиняють�я	�	результаті	подання	апеляції	до	�уду,	тоді	як	для	призупинен
ня	 інших	рішень	необхідне	клопотання	або	 з�ернення	до	�уду.	Напри
клад,	загальноприйнятою	є	практика,	коли	�тягнення	податкі�	заз�ичай	
призупиняєть�я	і	�та�ить�я	�	залежні�ть	�ід	результаті�	�удо�ого	пере
гляду	�ідпо�ідного	рішення	(хоча	при	цьому	ча�то	нараху�ання	�ід�откі�	
не	призупиняєть�я).	За	інших	об�та�ин,	таких	як	призупинення	або	�ка
�у�ання	банкі��ьких	ліцензій	та	адміні�трати�ний	арешт	акти�і�,	призу
пинення	рішення	ніколи	не	доз�оляєть�я,	о�кільки	це	б	дало	змогу	можли
�ому	порушнику	�и�е�ти	акти�и,	щодо	яких	приймаєть�я	�ідпо�ідне	рі
шення.

Втім,	у	більшо�ті	�ипадкі�	і�нує	можли�і�ть	з�ернути�ь	до	органу	�ла
ди	чи	�уду	з	проханням	про	призупинення	�иконання	рішення	до	момен
ту,	коли	буде	прийняте	�удо�е	рішення.	Принципи	73—76	Адміні�трати�
них	принципі�	РЄ	�изначають,	що	�торона,	яка	о�каржує	рішення,	має	
«пра�о»	клопотати	про	призупинення	або	«тимча�о�ий	захи�т»1.	У	них	за
значені	�имоги	щодо	процедури,	зокрема,	�она	має	бути	ш�идкою,	а	за	
надз�ичайних	об�та�ин	таке	клопотання	може	бути	задо�олене	без	забез

1	До�ідник	РЄ,	�.	41.
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печення	уча�ті	інших	заціка�лених	о�іб.	Однак	у	такій	�итуації	інші	о�о
би,	інтере�и	яких	зачіпає	дана	�пра�а,	мають	пра�о	на	те,	щоб	пі�ля	тако
го	призупинення	їхні	заперечення	були	розглянуті	якомога	ш�идше.	Реко
мендації	РЄ	щодо	�иконання	рішень	у	адміні�трати�них	�пра�ах	також	
передбачають,	що	о�оба,	яка	подала	апеляцію,	по�инна	мати	змогу	з�ер
нути�я	з	клопотанням	про	призупинення	рішення	на	період	до	за�ершен
ня	розгляду	апеляції	 у	�ипадку,	коли	призупинення	не	 є	 а�томатичним	
�ідпо�ідно	до	закону1.

Характер перегляду. У	�и�темах	адміні�трати�ної	ю�тиції,	 �	яких	
�уд	першої	ін�танції	здій�нює	по�ний	перегляд	�пра�и,	�ключаючи	пере
�ірку	та	оцінку	доказі�,	і�нує	можли�і�ть	подання	апеляції	до	�уду	�ищої	
ін�танції.	Згідно	з	рекомендаціями	РЄ	щодо	�удо�ого	перегляду	по�инна	
і�ну�ати	можли�і�ть	подати	апеляцію	на	початко�і	рішення	�уді�	до	�уду	
�ищої	ін�танції2.	Польща	змінила	��ою	�и�тему	адміні�трати�них	�уді�	та	
�т�орила	Верхо�ний	адміні�трати�ний	�уд,	що	ча�тко�о	поя�нюєть�я	ре
акцією	на	зазначену	рекомендацію,	а	також	на	рішення	ЄСПЛ,	які	приз�е
ли	до	її	прийняття.	У	деяких	країнах	пі�ля	того,	як	�уд	першої	ін�танції	
ух�али�	рішення,	забезпечені	можли�о�ті	для	по�ноцінної	апеляції,	а	та
кож	для	перегляду	�	ка�аційному	порядку.

�ак	�амо	національні	закони	передбачають	перегляд	окремих	�иді�	рі
шень	�ідпо�ідних	у�тано�,	при	цьому	�удом	не	беруть�я	до	у�аги	попе
редні	результати	розгляду	�карги,	аргументація	та	�и�но�ки	органу	(так	з�а
ний	перегляд	denovo),	�	той	ча�	як	інші	рішення	переглядають�я	�удом	
�иключно	на	під�та�і	матеріалі�	розгляду	�ідпо�ідної	�карги	органом	�ла
ди,	та	на	о�но�і	юридичних	аргументі�	�торони,	яка	о�каржує	рішення,	
�иходячи	з	презумпції	пра�ильно�ті	рішення	органу	�лади.	У	�тандартах	
�удо�ого	перегляду,	розроблених	РЄ,	�изначаєть�я,	що	різні	�и�теми	мо
жуть	здій�ню�ати	по�ний	перегляд	рішення	органу	�лади	по	�уті	або	пе
регляд,	що	обмежуєть�я	питаннями	�изначення	законно�ті	рішення.

Ще	одна	�ідмінні�ть	полягає	у	�изначенні	того,	яка	зі	�торін	має	не�ти	
тягар	до�едення	чи	переконання	у	ході	�удо�ого	перегляду	рішень	адміні
�трати�них	органі�.	У	більшо�ті	країн	цей	тягар	лежить	на	�тороні,	яка	
ініціює	розгляд	�пра�и	�	�уді,	тобто	майже	за�жди	цією	�тороною	є	при
�атна	о�оба.	Однак	�	Україні	та	деяких	 інших	колишніх	�оціалі�тичних	
держа�ах	тягар	до�едення	пра�ильно�ті	��ого	рішення	за�жди	лежить	на	
держа�і.	Метою	цього	є	захи�т	пра�	при�атних	о�іб	з	огляду	на	менші	у	
порі�нянні	з	�ладою	можли�о�ті,	проте	�т�орює	пе�ні	процедурні	�кладно
щі	щодо	оцінки	легітимно�ті	�имог	�торін	—	при�атних	о�іб.

1	Розділ	I.1.�.	Додатку	до	«Виконання	адміні�трати�них	та	�удо�их	рішень	у	галузі	
адміні�трати�ного	пра�а»,	Рекомендація	Rec(2003)16,	Комітет	міні�трі�	РЄ,	15	грудня	
2004	р.

2	Розділ	B.4.i.	«Судо�ий	перегляд	рішень	адміні�трати�них	органі�»,	Рекомендація	
Rec(2004)20,	Комітет	міні�трі�	РЄ,	9	�ере�ня	2003	р.
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Між	країнами	 і�нує	також	 інша	значна	�ідмінні�ть	щодо	характеру	
розгляду	адміні�трати�них	�пра�	у	�уді.	Найпро�тіше	її	охарактеризу�а
ти	на�тупним	чином:	з	одного	боку	—	�изначення	законно�ті	рішення,	з	
іншого	—	по�ний	апеляційний	проце�,	 із	по�торним	до�лідженням	��іх	
факті�	та	змі�ту	(�уті)	рішення	органу	�лади.	При	�изначенні	законно�ті	
�уд	�и�чає	процедуру,	яку	за�то�у�а�	орган	�лади,	а	також	змі�т	рішен
ня	на	�ідпо�ідні�ть	його	пра�о�им	�имогам	кон�титуції,	законі�	та	підза
конних	акті�1.	Це	�хоже	на	розгляд	ка�аційної	�карги	або	ек�і�алентне	
йому,	о�кільки	�уд	не	має	пра�а	брати	до	у�аги	но�і	факти	або	оціню�а
ти	аргументи	та	політичні	мірку�ання,	 закладені	�	о�но�у	рішення.	На	
проти�агу	першому	�аріанту	і�нує	по�ний	перегляд	�	апеляційному	поряд
ку,	�	ході	якого	�уд	�изначає,	чи	були	пра�ильними	фактичні	�и�но�ки	
органу	�лади,	а	також	його	рішення,	прийняті	�	межах	ди�креційних	по�
но�ажень.	Це	дає	змогу	�уду	замінити	пер�і�не	рішення	органу	�лади	��оїм	
рішенням.

У	Німеччині	хоча	і	не	передбачено	по�ного	по�торного	розгляду	�пра
�и,	 проте	 доз�оляєть�я	 нада�ати	 додатко�і	 докази.	 У	Сполученому	Ко
ролі��т�і	�удо�і	органи,	�т�орені	для	розгляду	апеляцій	щодо	адміні�тра
ти�них	 �пра�,	 фактично	 здій�нюють	 по�торний	 розгляд	 �пра�и.	 Вод
ноча�	 розгляд	 апеляцій	 у	 �удах	 Сполученого	 Королі��т�а	 обмежуєть�я	
значно	�ужчим	колом	питань,	по�’язаних	з	�изначенням	того,	пере�ищи�	
орган	�лади	��ої	по�но�аження,	або	ж	дія�	�иключно	�ідпо�ідно	до	��оїх	
пра�ил.	Суд	не	упо�но�ажений	�изначати	пра�ильні�ть	рішення	органу	
�лади.

З	іншого	боку,	адміні�трати�ні	�уди	першої	ін�танції	�	Німеччині	ма
ють	пра�о	здій�ню�ати	по�не	по�торне	�и�чення	�пра�,	�ине�ених	на	їх	
розгляд,	у	тому	чи�лі	про�одити	�ла�не	роз�ліду�ання	та	збирати	но�і	до
кази.	Рішення	органу	�лади	при	цьому	майже	не	береть�я	до	у�аги.	Пере
гляд	�пра�и	у	�удах	другої	та	третьої	ін�танцій	обмежуєть�я	�иключно	пи
таннями	пра�а.	У	французькій	�и�темі	передбачено	базо�ий	розгляд	фак
ті�	та	питань	пра�а	�	адміні�трати�них	�удах	першої	ін�танції,	хоча	такі	
про�адження	майже	за�жди	про�одять�я	на	під�та�і	пи�ьмо�их	подань.	
Суд	як	орган,	що	здій�нює	до�лідження,	може	зажадати,	щоб	�торони,	�	
тому	чи�лі	адміні�трати�ний	орган,	надали	йому	додатко�у	інформацію	та	
�ідпо�іді	на	його	запитання.	Подальший	розгляд	у	Держа�ній	Раді	перед
бачає	прийняття	незалежного	рішення	урядо�им	комі�аром	(co��i��aire	
d�	go�verne�ent),	який	готує	рекомендацію,	�	якій	�ін	�и�ло�лює	підтрим

1	Різниця	між	об�ину�ачу�альною	�и�темою	континентального	пра�а	та	змагаль
ною	�и�темою	загального	пра�а	також	робить	��ій	�не�ок.	Суди	першої	ін�танції	�	кон
тинентальній	пра�о�ій	�и�темі	є	акти�ними	уча�никами	проце�у,	збирають	докази	та	
здій�нюють	допит	��ідкі�.	Американ�ька	модель,	за	якої	держа�ний	орган	об�тоює	
��ою	точку	зору,	змагаючи�ь	проти	при�атної	о�оби	перед	нейтральним	�уддею,	заз�и
чай	�ід�утня	при	перегляді	�пра�и	у	першій	ін�танції	�уді�	континентальної	�и�теми	
пра�а.
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ку	ух�али	адміні�трати�ного	�уду	або	заперечує	проти	неї	(а	також	може	
�и�ло�ити�я	на	кори�ть	по�ернення	�пра�и	до	�уду	на	додатко�ий	роз
гляд).	Заз�ичай,	хоч	і	не	за�жди,	ця	рекомендація	приймаєть�я	Держа�
ною	Радою.	В	І�панії	�удо�ий	перегляд	�	адміні�трати�них	�удах	традицій
но	обмежу�а��я	питаннями	законно�ті,	проте	�	о�танні	роки	об�яг	пере
гляду	було	дещо	розширено.	У	Польщі	�удо�ий	перегляд	також	пере�ажно	
обмежуєть�я	питаннями	�изначення	законно�ті.

Перегляд рішень органу влади (правил, положень, нормативних 
актів та інших загальних рішень). Пра�о�і	�и�теми	�ия�ляють	меншу	
одно�тайні�ть,	коли	йдеть�я	про	контроль	за	рішеннями	органі�	�лади,	не	
�прямо�аними	на	окремих	о�іб,	а	призначеними	для	загального	за�то�у
�ання.	�акі	рішення	заз�ичай	нази�ають�я	пра�илами	або	положеннями,	
також	щодо	них	�жи�ають�я	терміни	«підзаконні	акти»	або	«нормати�ні	
акти».	Вони	�казують	на	рішення	органі�	�лади,	які	�то�ують�я	пе�ного	
широкого	кола	о�іб,	заз�ичай	з	дією	на	майбутнє.	Хоча	можна	�т�ерджу
�ати,	що	�	більшо�ті	пра�о�их	�и�тем	і�нує	пе�на	можли�і�ть	�удо�ого	пе
регляду	таких	акті�,	проте	шлях	до	такого	перегляду	бу�ає	дуже	різним.	
З	іншого	боку,	�ідмінно�ті	�	характері	перегляду	не	на�тільки	значні.	Суди	
мають	дати	�ідпо�ідь	на	питання,	чи	дотриму�а��я	орган	�лади	належних	
процедур	при	прийнятті	пра�ил1,	а	також	чи	не	�иходять	ці	пра�ила	за	ме
жі	по�но�ажень,	наданих	йому	�ідпо�ідним	законом.	На	�ідміну	�ід	�удо
�ого	перегляду	 інди�ідуальних	адміні�трати�них	акті�,	 �уди	дуже	рідко	
здій�нюють	оцінку	�уті	положення	або	нормати�ного	акта.

Іноді	проце�	�т�орення	та	контролю�ання	пра�ил	та	положень	�ихо
дить	з	�узького	тлумачення	того,	що	належить	до	�фери	«адміні�трати�но
го	пра�а».	Наприклад,	загальні	принципи,	�формульо�ані	РЄ,	не	�то�ують�я	
ані	проце�у	прийняття	підзаконних	акті�,	ані	о�карження	їх	у	�удах.	У	ні
мецькому	адміні�трати�ному	пра�і	заз�ичай	не	йдеть�я	про	такі	акти	(які	
іноді	перекладають�я	як	«�татутні	накази»),	і	�	ньому	передбачений	дуже	
обмежений	до�туп	до	�удо�ого	перегляду,	о�кільки	німецьке	адміні�тра
ти�не	пра�о	зо�ереджує	у�агу	на	адміні�трати�них	або	інди�ідуальних	ак
тах.	Адміні�трати�ні	�уди	федеральних	земель	мають	пе�ні	по�но�аження	
для	перегляду	пра�ил	земель,	але	не	федеральних	акті�.	З	іншого	боку,	за
конода��т�о	Нідерланді�	�та�ить�я	до	нормати�них	акті�	так	�амо,	як	і	до	
інди�ідуальних,	 коли	 �пра�а	 �то�уєть�я	процедурних	пра�ил	 та	 �удо�о
го	перегляду.	�ак	�амо	французьке	адміні�трати�не	пра�о	не	��тано�лює	
значної	�ідмінно�ті	між	інди�ідуальними	та	загальними	актами,	передба
чаючи	нагляд	за	тими	й	іншими	з	боку	Держа�ної	Ради.

Підхід	Сполученого	Королі��т�а	полягає	у	здій�ненні	парламентом	кон
тролю	за	но�ими	пра�илами	та	положеннями,	при	цьому	�ін	теоретично	

1	У	�ипадку	якщо	держа�а,	наприклад	Україна,	не	прийняла	закон	про	нормати�ні	
акти,	який	регулює	питання	�т�орення	таких	акті�,	у	�уду	немає	�ідпо�ідних	�тандар
ті�	для	за�то�у�ання.
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пере�іряє	та	зат�ерджує	підзаконні	акти	 («делего�ана	законот�орчі�ть»)	
міні�тер�т�.	Парламент�ька	пере�ірка	здій�нюєть�я	шляхом	про�едення	
кон�ультацій	до	прийняття	акта	або	розгляду	й	�х�алення	акта	пі�ля	його	
прийняття.	О�карження	у	�уді	можли�е	лише	тоді,	коли	�т�ерджуєть�я,	
що	акт	прийнято	з	пере�ищенням	по�но�ажень,	наданих	законом	(�ltra	
vire�);	заз�ичай	�уди	при	цьому	не	оцінюють	конкретний	регуляторний	акт	
по	�уті.

Виконання судових рішень. Судо�ий	перегляд	адміні�трати�них	ак
ті�	може	приз�е�ти	до	ух�алення	рішення	проти	при�атної	�торони,	яка	по
дала	позо�,	або	проти	органу	�лади	чи	по�адо�ця,	який	прийня�	рішення,	
що	о�каржуєть�я.	Обид�а	а�пекти	�и��ітлені	РЄ	у	рекомендації	2003	року1.	
Виконання	�то�о�но	при�атних	о�іб	здій�нюєть�я	�ідпо�ідно	до	загальних	
пра�о�их	норм	будьякої	держа�и	або	шляхом	накладення	та	�тягнення	
штрафі�,	або	за	допомогою	зобо�’язуючих	акті�,	таких	як	�удо�і	заборо
ни,	які	мають	на	меті	приму�ити	�икону�ати	рішення	адміні�трати�ного	
органу.

Більш	проблематично	домогти�я	�ід	держа�них	по�адо�ці�	�иконання	
�удо�их	рішень,	якими	 їх	�ла�не	рішення	було	�ка�о�ане.	Серед	�и�тем	
адміні�трати�ної	ю�тиції	і�нує	значна	розбіжні�ть	щодо	концепції	�ідпо�і
дально�ті	держа�и	або	її	адміні�трати�них	органі�	перед	при�атними	о�о
бами,	які	по�траждали	�на�лідок	дій	чи	бездіяльно�ті	 адміні�трати�них	
органі�.	У	деяких	�и�темах,	зокрема	�	американ�ькій,	доктрина	імунітету	
�у�ерена	заз�ичай	унеможли�лює	позо�и	до	органі�	�икона�чої	�лади	та	
по�адо�ці�	�то�о�но	�ідшкоду�ання	шкоди,	 заподіяної	�на�лідок	�ико
нання	ними	��оїх	обо�’язкі�,	на�іть	у	�ипадках,	коли	�уд	міг	би	�изнати	
їх	 непра�оту.	 Натомі�ть	 у	 багатьох	 є�ропей�ьких	 �и�темах	 �ідпо�ідаль
ні�ть	органі�	�лади	за	шкоду	або	�плата	компен�ації	��ажаєть�я	ключо
�им	механізмом	гаранту�ання	�ідпо�ідально�ті	адміні�трати�них	органі�.	
У	�т.	79	Принципі�	РЄ	�жито	зобо�’язуюче	формулю�ання:	«Необхідно	га
ранту�ати	компен�ацію	шкоди,	�причиненої	адміні�трати�ним	актом	або	
неприйняттям	такого	акта»2.	З	коментарі�	щодо	цього	принципу	�тає	я�но,	
що	цій	�имозі	�ідпо�ідають	інди�ідуальні	позо�и	щодо	деліктного	пра�о
порушення	або	порушення	умо�	контракту	(legal	action�	in	tort	or	contract),	
проте	�	більшо�ті	�и�тем	передбачено	окремі	під�та�и	для	позо�і�.	Слід	
зазначити,	що	між	держа�ами	і�нують	�ідмінно�ті	щодо	міри	�ідпо�ідаль
но�ті	 держа�них	 �лужбо�ці�	 за	шкоду,	нане�ену	по�траждалим	о�обам.	
Кодек�ом	належного	упра�ління	передбачено	�плату	компен�ації	органа
ми	�лади,	та	 «у	�ипадках,	коли	це	є	доцільним»,	подання	позо�і�	проти	
конкретних	по�адо�их	о�іб	органі�	�лади3.

1	«Виконання	адміні�трати�них	та	�удо�их	рішень	у	галузі	адміні�трати�ного	пра
�а»,	Рекомендація	Rec(2003)16,	Комітет	міні�трі�	РЄ,	15	грудня	2004	р.

2	До�ідник	РЄ,	�.	47.
3	Стаття	23	—	«Компен�ація»,	Кодек�	належного	упра�ління.
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У	Сполученому	Королі��т�і	�имога	щодо	�ідшкоду�ання	шкоди	може	
мі�тити�я	�	позо�і	щодо	о�карження	законно�ті	адміні�трати�ного	акта,	
якщо	�она	поєднуєть�я	з	�имогою	щодо	іншого	за�обу	�удо�ого	захи�ту.	
В	іншому	разі	домагати�я	�ідшкоду�ання	необхідно	шляхом	подання	при
�атного	позо�у.	У	Німеччині	позо�и	щодо	�ідшкоду�ання	шкоди	�лід	пода
�ати	до	ци�ільних	�уді�,	і	про�едення	таких	проце�і�	заз�ичай	не	��ажа
єть�я	функцією	адміні�трати�ного	пра�а.	У	Франції	рішення	адміні�тра
ти�них	�уді�	і	Держа�ної	Ради	�т�орили	значний	об�яг	�удо�ої	практики	
у	�фері	адміні�трати�ної	�ідпо�ідально�ті.	За	пе�них	об�та�ин	зазначена	
практика	передбачає	компен�ацію	на�іть	коли	орган	�лади	не	�изнано	�ід
по�ідальним.	Держа�на	Рада	Бельгії	може	при�уджу�ати	�ідшкоду�ання,	
однак	лише	у	надз�ичайних	�ипадках	та	пі�ля	��тано�лення	�ини.	У	Ні
дерландах	по�траждалі	�торони	можуть	з�ертати�ь	до	адміні�трати�них	
�уді�	для	отримання	компен�ації	за	�причинену	шкоду,	якщо	�они	�одно
ча�	�имагають	�ка�у�ання	адміні�трати�ного	акта,	або	�	ци�ільних	�удах	
пі�ля	�ка�у�ання	акта	адміні�трати�ним	�удом.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 На�кільки	�ажли�им	для	органі�	�лади	є	дотримання	�ідпо�ідних	про
цедурних	пра�ил?	Чи	по�инен	і�ну�ати	мінімальний	перелік	пра�ил,	яких	по
�инні	дотриму�ати�ь	��і	органи	�лади?

2.	 Чому	інформу�ання	о�іб,	на	пра�а	та	інтере�и	яких	може	�плинути	рі
шення,	є	такою	�ажли�ою	ча�тиною	адміні�трати�ної	ю�тиції?	Чи	і�нують	об
�та�ини,	за	яких	�лада	не	по�инна	інформу�ати	о�іб	перед	прийняттям	рі
шення,	яке	негати�но	�пли�ає	на	їхні	пра�а	та	інтере�и?

3.	 Чи	і�нує	необхідні�ть	надання	о�обі,	на	яку	негати�но	�плинуло	рішен
ня	органу	�лади,	можли�о�ті	бути	�и�луханою	�ідпо�ідним	органом?	Чи	буде	
мати	значення,	яким	чином,	у�но	або	у	пи�ьмо�ій	формі,	будуть	пода�ати�я	
зая�и	�ід	о�оби?

4.	 Чому	 орган	 �лади	 зобо�’язаний	 поя�ню�ати	 рішення,	 яке	 негати�но	
�пли�ає	на	пра�а	та	 інтере�и	о�оби,	коли	�ін	по�ідомляє	про	таке	рішення	
о�обу,	якої	�оно	�то�уєть�я?

5.	 Чи	по�инна	 і�ну�ати	можли�і�ть	�удо�ого	о�карження	будьякого	рі
шення	органу	�лади,	прийнятого	щодо	конкретної	о�оби,	якщо	таке	рішення	
негати�но	�пли�ає	на	її	пра�а	та	інтере�и?

6.	 Чи	потрібні	�пеціалізо�ані	�уди	для	перегляду	рішень	органі�	�лади?
7.	 Чому	 багато	 країн	 �имагають	 �ичерпання	 при�атними	 о�обами	 ��іх	

за�обі�	пра�о�ого	захи�ту	�	адміні�трати�ному	органі	перед	з�ерненням	до	
�уду?

8.	 Чи	можуть	бути	призупинені	рішення	органі�	�лади	на	ча�	здій�нення	
�удо�ого	розгляду	щодо	них?

9.	 Чи	можуть	�уди	�имагати	�ід	органі�	�лади	або	по�адо�ці�	�ідшкоду
�ання	шкоди,	заподіяної	при�атним	о�обам	незаконними	адміні�трати�ними	
рішеннями?
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Глава 3
ОсОбливОсті 

АдміністРАтивнОї юстиції 
в ОкРемих кРАїнАх

Скорочений	огляд	�и�тем	адміні�трати�ної	ю�тиції	деяких	країн,	що	
на�одить�я	у	цій	гла�і,	необхідний	для	розуміння	�и�теми	адміні�трати�
ної	ю�тиції	України.	Спочатку	подано	опи�	о�но�них	західноє�ропей�ьких	
�и�тем,	а	також	�и�теми,	притаманній	С�А,	пі�ля	чого	до�ліджують�я	кіль
ка	країн	колишнього	�оціалі�тичного	табору.	В	кінці	гла�и	�ідомо�ті	про	
�удо�і	�и�теми	означених	країн	подано	у	�игляді	таблиць.	Метою	цього	є	
надання	уя�лення	про	те,	яким	чином	різні	країни	з	різними	пра�о�ими	
�и�темами	�иробили	�по�оби	забезпечення	підз�ітно�ті	органі�	�лади.	Це	
також	по�инно	продемон�тру�ати,	що	о�но�оположні	принципи	адміні
�трати�ної	ю�тиції,	які	і�нують	�	у�іх	країнах,	є	подібними.

Сполучені Штати Америки. Загальна	�труктура	національного	адмі
ні�трати�ного	пра�а	�	С�А	ґрунтуєть�я	на	кон�титуційному	розмежу�анні	
трьох	гілок	�лади	та	їх	по�но�ажень.	Конгре�	ух�алює	закони,	що	�имага
ють	�ід	�икона�чої	гілки	�иконання	пе�них	заході�.	Законні�ть	здій�нен
ня	цих	по�но�ажень	підлягає	перегляду	�початку	у	межах	�амої	у�тано�и,	
а	потім	у	�удах.	Межі	по�но�ажень	органі�	�икона�чої	�лади	�изначають�я	
Кон�титуцією,	конкретними	актами	Конгре�у	та	Законом	про	адміні�тра
ти�ну	процедуру.	Заз�ичай	�удо�ий	перегляд	здій�нюєть�я	федеральними	
�удами	загальної	юри�дикції.	�кщо	до	цієї	загальної	картини	приди�ляти
�я	у�ажніше,	то	�	ній	можна	знайти	�елику	кількі�ть	�ажли�их	етапі�,	мо
менті�	та	�иняткі�,	але	�аме	таке	уя�лення	�	цілому	має	більші�ть	поінфор
мо�аних	американці�	про	�и�тему	адміні�трати�ного	пра�а.

Проте	для	цілей	порі�няння	ця	�прощена	картина	не	така	кори�на,	як	
більш	детальне	 розуміння.	Проілю�труємо	це	 т�ердження	 за	 допомогою	
д�ох	ключо�их	прикладі�.	Поперше,	з	огляду	на	федеральний	характер	
уряду	С�А,	�	різних	штатах	і�нує	загалом	50	різних	режимі�	адміні�тра
ти�ного	пра�а,	причому	�	багатьох	із	них	ма�штаб	органі�	�лади	прита
манний	 країнам,	що	 роз�и�ають�я,	 а	 не	 національній	 �и�темі,	 що	 має	
�прямо�у�ати	зу�илля	на	задо�олення	інтере�і�	300	мільйоні�	людей.	У	шта
тах	до	контролю�ання	дій	адміні�трати�них	органі�	і�нує	�елика	кількі�ть	
підході�,	які	пропонують	різні	моделі	законода�чого	і	�удо�ого	нагляду	та	
обмежень.

Другий	приклад,	що	�та�ить	під	 �умні�	кори�ні�ть	 �прощеної	моде
лі,	—	і�ну�ання	�	С�А	�пеціалізо�аних	�уді�,	які	займають�я	питаннями	
адміні�трати�ного	пра�а.	Хоча	на	те,	що	�удо�ий	перегляд	здій�нюють	�у
ди	 загальної	юри�дикції,	 ча�то	 �казують	 як	на	 голо�ну	�ідмінні�ть	між	
американ�ькою	та	є�ропей�ькими	�и�темами,	у	С�А	дедалі	ча�тіше	�ико
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ри�то�ують�я	�пеціалізо�ані	�уди	для	�ирішення	�кладних	або	�пеціалізо
�аних	позо�і�.	До	чи�ла	цих	�уді�	належать	Суд	з	питань	оподатку�ання	
(Tax	 Co�rt)	 і	 Суд	 з	 питань	 міжнародної	 торгі�лі	 (Co�rt	 of	 International	
Trade),	�пеціалізо�ані	�уди	на	рі�ні	федеральних	�удо�их	округі�,	що	здій
�нюють	перегляд	адміні�трати�них	рішень	пе�них	органі�	�лади,	а	також	
Федеральний	окружний	апеляційний	�уд	(Co�rt	of	�ppeal�	for	the	Federal	
Circ�it)	і	Суд	з	розгляду	апеляцій	�етерані�	(Co�rt	of	Veteran�	�ppeal�)	—	
�пеціалізо�ані	�уди	другої	ін�танції,	�т�орені	для	здій�нення	�удо�ого	пе
регляду	пе�них	адміні�трати�них	�пра�.

�аким	чином,	американ�ьку	модель	було	б	точніше	наз�ати	американ
�ькими	«моделями»,	які	мають	набагато	більше	�пільного	з	є�ропей�ькими	
�и�темами,	ніж	це	може	здати�я	на	перший	погляд,	і	які	пропонують	знач
ний	об�яг	різноманітного	до��іду,	котрий	може	�ия�ити�я	дуже	кори�ним	
для	країн,	що	роз�и�ають�я,	яким	потрібна	допомога	у	�т�оренні	�ла�ної	
унікальної	�и�теми.

Німеччина�. Си�тема	німецької	адміні�трати�ної	ю�тиції	характери
зуєть�я	чітким	розмежу�анням	по�но�ажень	та	балан�у	�лади	між	феде
ральним	урядом	та	землями.	І�нуюча	�труктура	ієрархічна	за	��оїм	харак
тером,	йдучи	�ід	кон�титуційних	положень	до	загальних	адміні�трати�них	
законі�	і	нормати�них	акті�	конкретних	у�тано�	або	законода��т�а	з	кон
кретних	питань.	Кон�титуцією	передбачений	розподіл	по�но�ажень	між	за
конода�чою,	�икона�чою	та	�удо�ою	гілками	�лади,	причому	�удо�а	гілка	
упо�но�ажена	приймати	рішення	щодо	кон�титуційно�ті	законода��т�а,	
а	також	щодо	того,	чи	узгоджуєть�я	акт	�икона�чої	�лади	з	намірами	за
конода�ці�.	Німецька	�лада	має	федеральний	характер,	коли	землі	(тобто	
окремі	�уб’єкти	федерації)	наділені	значним	об�ягом	адміні�трати�них	по�
но�ажень,	хоча	значна	ча�тина	їхніх	по�но�ажень	по�’язана	з	реалізацією	
федеральних	законода�чих	акті�,	а	не	�ла�ного	законода��т�а.

У	Німеччині	адміні�трати�ні	акти	�имагають	конкретного	обґрунту
�ання	з	по�иланням	на	закон.	Адміні�трати�ні	органи	керують�я	д�ома	
принципами.	Згідно	з	першим	жоден	адміні�трати�ний	акт	не	по�инен	
�уперечити	законо�і;	згідно	з	другим	—	для	реалізації	адміні�трати�них	
по�но�ажень	необхідна	конкретна	законна	під�та�а.	Отже,	залишаєть�я	
мало	мі�ця	для	дій	�лади,	які	не	мають	переконли�ого	обґрунту�ання	�	
конкретному	законі.	Визначення	«законно�ті»	адміні�трати�них	акті�	є	го
ло�ною	метою	проце�у	перегляду.	Адміні�трати�нопроце�уальний	кодек�	
1976	р.	є	най�ажли�ішим	при	�изначенні	законно�ті,	�	той	ча�	як	інші	за
кони,	�ключно	з	О�но�ним	Законом	1949	р.,	�кладають	по�ну	�и�тему	для	
прийняття	рішень	у	галузі	адміні�трати�ного	пра�а.	Закони	та	рішення	

1	З	інформацією	щодо	�удоу�трою	держа�—члені�	ЄС	можна	ознайомити�я	на	офі
ційному	�еб�айті	А�оціації	Держа�них	Рад	та	�ерхо�них	адміні�трати�них	�удо�их	орга
ні�	ЄС	[Електронний	ре�ур�].	—	Режим	до�тупу	:	http://���.��rad�in.e�/en/e�rto�r/
e�rto�r_en.la��o



112

Розділ III. Становлення та розвиток адміністративної юстиції

ЄС	також	�т�орюють	підґрунтя	для	�изначення	законно�ті	адміні�трати�
них	акті�.

Спеціалізо�ані	адміні�трати�ні	�уди,	що	мають	по�но�аження	�ка�о
�у�ати	рішення	органі�	�лади,	і�нують	у	Німеччині	ще	з	ХІХ	�т.,	і	�уча�на	
�и�тема	зберігає	цю	пра�о�у	традицію.	Втім	і�нують	також	�пеціалізо�ані	
податко�і	�уди,	�уди	з	розгляду	фінан�о�их	�пра�	та	�уди	з	розгляду	�пра�,	
по�’язаних	з	�оціальним	забезпеченням,	до	юри�дикції	яких	�ідне�ено	пи
тання,	що	��ажають�я	«адміні�трати�ними»	у	більшо�ті	інших	країн.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. 
У	Сполученому	Королі��т�і	адміні�трати�не	пра�о	значно	�ідрізняєть�я	за	
��оєю	�пецифікою	�ід	адміні�трати�ного	пра�а	С�А,	а	також	більшо�ті	
країн	Є�ропи.	Воно	�ажли�е	і	тому,	що	�тано�ить	ча�тину	пра�о�их	�и
�тем	колишніх	британ�ьких	колоній,	і	тому,	що	�по�оби	його	за�то�у�ання	
�хожі	на	ті,	які	характерні	для	режимі�	адміні�трати�ного	пра�а,	�т�оре
них	за	інших	умо�.	У	Сполученому	Королі��т�і	немає	пи�аної	кон�титуції,	
яка	б	�изначала	о�но�ні	по�но�аження	органі�	�лади,	а	також,	принаймні	
теоретично,	не	і�нує	формального	розмежу�ання	гілок	�лади,	о�кільки	Пар
ламент	є	най�ищою	�ладою	при	�ирішенні	пра�о�их	питань	та	питань	уря
ду�ання.	Парламент	має	по�но�аження	зміню�ати	будьякий	ух�алений	
ним	�амим	закон,	у	тому	чи�лі	будьякі	пра�ила,	зміна	яких	�	інших	краї
нах	може	�имагати	о�обли�их	процедур,	таких	як	�не�ення	змін	до	кон�ти
туції.	«Викона�ча»	гілка	�лади	�	цій	парламент�ькій	�и�темі	�кладаєть�я	
з	міні�трі�,	які	належать	до	пра�лячої	партії,	тобто	тієї,	що	має	більші�ть	
у	парламенті,	і	таким	чином	поєднують	адміні�трати�ні	по�но�аження	та	
законода�чі.	Це	має	о�обли�е	значення	для	прийняття	підзаконних	акті�,	
таких	як	пра�ила	або	положення,	о�кільки	парламент,	делегуючи	по�но�а
ження	міні�тро�і,	фактично	передає	їх	��оєму	члено�і,	забезпечуючи	йому	
більший	про�тір	для	дій	на	�ла�ний	роз�уд	порі�няно	з	тим,	що	��ажало�я	
б	нормою	у	держа�ах,	де	і�нує	розподіл	між	�икона�чою	та	законода�чою	
гілками	�лади.

Попри	�ерхо�ен�т�о	парламенту	у	Сполученому	Королі��т�і	також	і�
нує	і�торична	традиція	здій�нення	�удами	нагляду	за	тим,	чи	не	�иходять	
дії	�икона�чої	�лади	за	межі	її	по�но�ажень.	�еоретично,	коли	�уди	обме
жують	дії	�икона�чої	�лади,	�они	�тілюють	�олю	парламенту,	зая�ляючи,	
що	�ідпо�ідна	дія	(рішення)	прийнята	з	пере�ищенням	наданих	законо
да��т�ом	по�но�ажень	 (�ltra	vire�).	�аким	чином,	�уди	�ідокремлені	�ід	
�икона�чих	функцій	уряду,	однак	у	галузі	адміні�трати�ного	пра�а	�они	
реалізують	�ерхо�ен�т�о	парламенту.

Зазначені	концептуальні	�ідмінно�ті	�идають�я	до�олі	нечіткими	при	
їх	практичному	за�то�у�анні	�	�фері	уряду�ання,	о�обли�о	у	порі�нянні	з	
іншими	 є�ропей�ькими	 країнами.	 Парламент	 прийня�	 загальні	 закони,	
які	�изначають	адміні�трати�ні	процедури,	і	�пеціальні	закони,	які	перед
бачають	�пецифічні	процедури,	у	тому	чи�лі	щодо	апеляцій	на	рішення	
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органі�	�лади,	а	також	�т�ори�	різноманітні	адміні�трати�ні	та	�удо�і	ор
гани.	Крім	того,	Сполучене	Королі��т�о	як	член	ЄС	має	�икону�ати	рішен
ня	різних	органі�	—	�кладо�их	ча�тин	механізму	ЄС,	які	накладають	зо�
нішні	обмеження	на	�ерхо�ен�т�о	парламенту	�	деяких	галузях,	по�’яза
них	з	адміні�трати�ним	пра�ом.

Франція. У	 Франції	 галузь	 адміні�трати�ного	 пра�а	ширша,	 ніж	 у	
будьякій	країні	з	чи�ла	тих,	чиї	�и�теми	тут	розглянуто.	І�торично	�фор
му�ало�я	�изначене	розмежу�ання	між	публічним	та	при�атним	пра�ом,	
причому	поняття	«публічного	пра�а»	було	широким	та	недо�татньо	чітким.	
Ст�орена	у	1799	р.	Держа�на	Рада	здій�ню�ала	�удо�ий	нагляд	(а	також	
нада�ала	органам	упра�ління	юридичну	допомогу	та	�лугу�ала	дорадчим	
органом)	щодо	меж	по�но�ажень	держа�ної	�лади	за	різних	�и�тем	уря
ду�ання	та	кон�титуцій.	Сукупні�ть	рішень	Держа�ної	Ради	є	джерелом	
значної	ча�тини	«адміні�трати�ного	пра�а»	Франції.	Цей	підхід	є	до�тат
ньо	знайомим	для	більшо�ті	юри�ті�	загального	пра�а	�	С�А	та	Сполу
ченому	Королі��т�і.	На	�ьогодні	і�нують	підпорядко�ані	Держа�ній	Раді	
адміні�трати�ні	�уди	першої	та	апеляційної	ін�танцій,	а	також	�рибунал	
конфлікті�,	що	�изначає,	які	�уди	мають	�ирішу�ати	�пір	—	при�атнопра
�о�і,	адміні�трати�ні	чи	публічнопра�о�і.

Крім	того,	�	нинішній	французькій	кон�титуції	адміні�трати�не	пра�о	
пред�та�лене	�	дещо	іншому	контек�ті,	о�кільки	�она	не	обмежує	законо
т�орчі�ть	парламентом.	Натомі�ть	Президенто�і	Франції	надано	по�но�а
ження	�ида�ати	укази	та	по�тано�и	�	тих	�ферах,	які	не	�ідне�ені	до	�и
ключної	компетенції	парламенту.	�аким	чином,	на	�ідміну	�ід	більшо�ті	
інших	�и�тем,	законода�ча	гілка	�лади	не	є	єдиним	джерелом	«законі�»,	
що	їх	має	реалізо�у�ати	�икона�ча	�лада.

Кон�титуційні	межі	діяльно�ті	Держа�ної	Ради	та	її	компетенції	�ирі
шу�ати,	чи	�ийшли	дії	уряду	за	межі	його	законних	по�но�ажень,	також	
дещо	інші.	Хоча	голо�ним	джерелом	є	Кон�титуція	1958	р.,	до	кон�титу
ційного	регулю�ання	належить	ре�олюційна	Декларація	пра�	людини	та	
громадянина	1789	р.,	а	також	преамбула	до	Кон�титуції	1946	р.	Крім	то
го,	фундаментальні	принципи,	�казані	�	Кон�титуції	1946	р.,	і	�изнані	�	
законах	ре�публіки,	забезпечують	під�та�и	для	�ка�у�ання	акті�	органі�	
�лади.	�к	і	у	�ипадку	будьякої	іншої	держа�и—члена	ЄС,	пра�о	ЄС	�та
но�ить	додатко�ий	рі�ень	контролю	за	діями	органі�	�икона�чої	�лади.

Австрія. А��трія	має	один	з	най�таріших	та	най�табільніших	адміні
�трати�нопра�о�их	режимі�	у	Є�ропі,	що	бере	��ій	початок	з	ХІХ	�т.	В	її	
адміні�трати�нопроце�уальному	 кодек�і	 �ипи�ані	 процедури	 розгляду	
�порі�	як	на	рі�ні	федеральних	органі�	�лади,	так	і	на	рі�ні	органі�	�лади	
окремих	�уб’єкті�	федерації	(земель).	Апеляції	на	рішення	цих	початко�их	
ін�танцій	�лід	пода�ати	до	адміні�трати�них	трибуналі�	—	або	незалеж
них,	або	таких,	що	функціонують	як	�ищий	підрозділ	органу	�лади.	Пред
метом	про�адження	�	цих	трибуналах	може	бути	по�торний	розгляд	фак
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тичних	�и�но�кі�	органу	першої	ін�танції,	а	також	�карги	щодо	недотри
мання	законі�	або	процедур.	І�нуючий	адміні�трати�ний	�уд	�кладаєть�я	
з	однієї	ін�танції	та	розглядає	апеляції	на	рішення	адміні�трати�них	три
буналі�.	Законода��т�о	А��трії	доз�оляє	подання	апеляцій	до	цього	�уду	
лише	пі�ля	закінчення	розгляду	апеляції	на	рі�ні	адміні�трати�них	трибу
налі�	(тобто	якщо	�ичерпані	заходи	адміні�трати�нопра�о�ого	захи�ту).

Розгляд	апеляцій	адміні�трати�ними	трибуналами	задо�ольняє	�имогу	
�т.	6	Кон�енції	щодо	необхідно�ті	розгляду	адміні�трати�них	�пра�	у	д�ох	
ін�танціях,	хоча	�	А��трії	й	обго�орюєть�я	доцільні�ть	за�ну�ання	адміні
�трати�ного	�уду	першої	ін�танції,	який	розгляда�	би	�карги	на	початко
�ій	�тадії.	До	юри�дикції	Кон�титуційного	�уду	належать	конфлікти	між	
загальними	�удами	та	адміні�трати�ними	трибуналами	або	адміні�трати�
ним	�удом,	а	також	�пори	між	ним	�амим	та	адміні�трати�ним	�удом.

А��трія	має	узгоджений	та	�ичерпний	перелік	законі�,	що	регулюють	
питання	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	країні.	Ці	закони	було	переглянуто	та	
по�торно	запро�аджено	�	1991	р.;	до	їх	чи�ла	належать:	В�тупний	акт	до	
законі�	про	адміні�трати�ну	процедуру;	Загальний	закон	про	адміні�тра
ти�ну	процедуру;	Закон	про	адміні�трати�ні	покарання	та	Закон	про	�и
конання	рішень	адміні�трати�них	органі�.	До	Закону	про	адміні�трати�
ний	�уд	було	�не�ено	зміни	у	1985	р.	У	зазначених	законах	дуже	детально	
�ипи�ані	порядок	розгляду	�пра�,	перегляду	рішень	�уду	та	забезпечення	
�иконання	рішень.

Інші країни. У	розглянутих	�ище	п’яти	�и�темах	запропоно�ано	різні	
підходи	до	адміні�трати�ного	пра�а,	які	згодом	були	�икори�тані	багатьма	
країнами,	які	здій�ню�али	радикальне	реформу�ання	��оїх	�и�тем	адміні
�трати�ної	ю�тиції.	Інші	держа�и	також	за�луго�ують	на	у�агу,	о�кільки	
�они	�пра�ляли	�ідпо�ідний	�пли�	і	також	можуть	�лугу�ати	прикладом.	
Нідерланди	 нещода�но	 розпочали	широкома�штабний	 перегляд	 адміні
�трати�ного	пра�а,	зат�ерди�ши	у	1994	р.	но�ий,	��еохоплюючий	кодек�,	
який	бу�	�икори�таний	як	модель	під	ча�	про�едення	реформ	у	деяких	
країнах,	що	роз�и�ають�я.	У	цьому	кодек�і	�изнано	пра�омірні�ть	як	пи
�аних,	так	і	непи�аних	принципі�	пра�а	при	�ирішенні	питань	щодо	«за
конно�ті»	адміні�трати�них	дій,	проте	�	нього	�не�ено	непи�ані	до	цього	
елементи	того,	що	нази�аєть�я	«належне	упра�ління».	Крім	того,	кодек�ом	
��тано�лено	однорідні	процедури	�	рамках	здій�нення	урядом	функцій,	
по�’язаних	з	прийняттям	адміні�трати�них	акті�;	це	дало	змогу	�ка�у�ати	
низку	 �пеціальних	адміні�трати�них	 законі�.	Бельгія	має	най�иразнішу	
континентальну	 традицію	 �удо�ого	 перегляду	 адміні�трати�них	 рішень	
з�ичайними	�удами,	проте	�	ній	також	�т�орені	адміні�трати�ні	трибуна
ли,	які	є	ча�тиною	�икона�чої	�лади,	 і	�	тому	чи�лі	держа�на	рада,	що	
має	по�но�аження	�ка�о�у�ати	адміні�трати�ні	рішення.

Нещодавно реформовані адміністративно-правові режими. Упро
до�ж	о�танніх	20	рокі�	країни,	що	�т�орили	но�і,	демократичні	у�тано�и,	



115

Глава 3. Особливості адміністративної юстиції в окремих країнах

�ідмо�и�ши�ь	�ід	�оціалі�тичних	пра�о�их	�и�тем,	кардинально	реформу
�али	 ��ої	 адміні�трати�нопра�о�і	 режими.	Нижче	 йтиметь�я	 про	 кіль
ка	країн,	які	розробили	но�і	або	переглянули	�тарі	процедури,	по�’язані	з	
прийняттям	рішень	держа�ними	органами,	та	акти�ним	�удо�им	перегля
дом	цих	рішень.

Польща. Польща	продо�жує	�икори�то�у�ати	Закон	1960	р.	про	адміні
�трати�ну	процедуру,	до	якого	були	�не�ені	�уттє�і	зміни	з	метою	при�еден
ня	його	у	�ідпо�ідні�ть	до	но�их	концепцій	�ідпо�ідально�ті	адміні�трати�
них	органі�.	Кодек�	мі�тить	детальні	положення	щодо	прийняття	початко
�их	адміні�трати�них	рішень	та	о�карження	їх	у	�ищих	органах	�лади.

У	2004	р.,	у	результаті	зміни	Кон�титуції	Польщі	було	�т�орено	Верхо�
ний	адміні�трати�ний	�уд,	призначення	якого	—	розглядати	апеляції	на	
рішення	адміні�трати�них	�уді�	першої	ін�танції.	Перед	тим	і�ну�ала	ли
ше	одна	ін�танція	адміні�трати�них	�уді�.	Но�ий	Верхо�ний	адміні�тра
ти�ний	�уд	є	�удом	най�ищої	ін�танції	щодо	адміні�трати�них	�пра�,	хо
ча	з	деяких	питань	�ін	може	з�ернути�ь	до	Кон�титуційного	�уду	за	кон
�ультаційними	�и�но�ками.

Роль	�уді�	першої	ін�танції	при	розгляді	�пра�	у	Польщі	з�одить�я	до	
�изначення	законно�ті	рішення	адміні�трати�ного	органу.	З	метою	забез
печення	ефекти�ного	�ирішення	�пра�	�т�орено	по�ередницьку	�лужбу	і	
передбачено	�прощений	проце�	розгляду.	У	більшо�ті	�ипадкі�,	перш	ніж	
пода�ати	�каргу	до	�уду,	потрібно	о�каржити	початко�е	рішення	�	органі	
�лади,	який	його	ух�али�,	і	отримати	�ід	нього	о�таточне	рішення.	Під	ча�	
розгляду	�карги	�уд	аналізує	голо�ним	чином	не	фактичні	об�та�ини	�пра
�и,	а	питання	пра�ильно�ті	дотримання	процедур	та	ная�но�ті	пра�о�их	
під�та�	для	�ине�ення	рішення.	На	заключному	етапі	Верхо�ний	адміні�
трати�ний	�уд	розглядає	�ідпо�ідні�ть	рішення	�уду	першої	ін�танції	юри
дичним	�тандартам,	рідко	надаючи	оцінку	фактичним	об�та�инам	�пра�и.

Угорщина. Си�тема	 адміні�трати�ної	 ю�тиції	 Угорщини	 продо�жує	
функціону�ати	так,	як	це	�ідбу�ало�я	�продо�ж	де�ятиліть.	Попри	розмо
�и	про	необхідні�ть	реформу�ання,	не	було	�не�ено	жодної	значної	зміни.	
В	країні	не	і�нує	окремих	адміні�трати�них	�уді�,	хоча	у	Верхо�ному	�уді	
і�нує	адміні�трати�ний	�ідділ,	а	у	мі�це�их	�удах	діють	адміні�трати�ні	
палати.	Скарги	на	рішення	адміні�трати�них	органі�	мають	пода�ати�я	
до	мі�це�их	—	окружних	або	мі�ьких	—	�уді�.	Заз�ичай	�каргу	можна	по
да�ати	лише	на	о�таточне	рішення	по	�уті	�пра�и,	тож	перш	ніж	з�ерта
ти�я	до	�уду	для	перегляду	рішення,	необхідно	�ичерпати	у�і	можли�о�ті	
о�карження	у	�ідпо�ідному	адміні�трати�ному	органі.

Спра�а	розглядаєть�я	�удом	�ідпо�ідно	до	загальних	положень	ци�іль
ного	 проце�уального	 пра�а,	 зо�ереджуючи	 о�но�ну	 у�агу	 на	 законно�ті	
тих	а�пекті�	рішення,	про	які	йдеть�я	�	�карзі.	Суд	майже	не	�и�чає	фак
ти	�пра�и.	За	�инятком	окремих	зазначених	у	законі	�ипадкі�,	рішення	
�уду	першої	ін�танції	не	підлягає	о�карженню,	хоча	передбачена	можли
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�і�ть	пере�ірки	законно�ті	такого	рішення.	Доз�олені	законом	апеляції	роз
глядає	адміні�трати�ний	�ідділ	Апеляційного	�уду.	Верхо�ний	�уд	може	
здій�ню�ати	перегляд	о�таточних	рішень	�	адміні�трати�них	�пра�ах,	якщо	
і�нують	порушення	закону	або	�умні�и	щодо	однорідно�ті	�удо�ої	практи
ки	чи	узгоджено�ті	рішень	Верхо�ного	�уду.

Було	про�едено	кілька	до�ліджень	та	зроблено	�проби	про�едення	трьох	
реформ	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Угорщині,	�	тому	чи�лі	шляхом	прий
няття	но�ого	адміні�трати�нопроце�уального	закону,	який	має	прийти	на	
зміну	законо�і	�ід	1957	р.,	до	якого	було	�не�ено	чи�ленні	попра�ки,	ух�а
лення	окремого	закону	щодо	�удо�ої	процедури	розгляду	апеляцій	на	адмі
ні�трати�ні	рішення	і	�т�орення	но�ого	адміні�трати�ного	�уду.	Обго�о
рення	цих	пропозицій	три�ає.

Болгарія. Болгарія	нещода�но	зат�ердила	 (у	 грудні	2006	р.)	но�ий,	
��еохоплюючий	 Адміні�трати�нопроце�уальний	 кодек�	 і	 нині	 запро�а
джує	�и�тему	адміні�трати�них	�уді�	першої	ін�танції	�	рамках	заході�,	
по�’язаних	зі	��тупом	країни	до	ЄС.	Скарги	на	рішення	адміні�трати�них	
органі�	можна	пода�ати	до	адміні�трати�них	�уді�	незалежно	�ід	того,	чи	
було	о�каржене	рішення	на	�ищому	щаблі	адміні�трати�ного	органу,	який	
його	 ух�али�.	 Адміні�трати�ний	 �уд	 може	 зано�о	 до�лідити	 об�та�ини	
�пра�и,	які	були	�ине�ені	на	розгляд	органу	�лади,	і,	крім	того,	має	пра�о	
�зяти	до	у�аги	но�у	інформацію.	На	рішення	адміні�трати�них	�уді�	мож
на	пода�ати	ка�аційні	�карги	до	Верхо�ного	адміні�трати�ного	�уду,	який	
�	окремих	обмежених	�ипадках	може	розглядати	також	і	апеляції.

Но�ий	Адміні�трати�нопроце�уальний	кодек�	є	до�татньо	деталізо�аним	
документом,	який	розробля��я	�продо�ж	кількох	рокі�.	У	ньому	�изначено	
різні	типи	адміні�трати�них	акті�,	у	тому	чи�лі	інди�ідуальні	та	загальні	
рішення,	а	також	нормати�ні	акти.	У	но�ому	Кодек�і	також	�изначено	поря
док	підгото�ки	таких	акті�,	а	також	о�карження	їх	на	�ищому	щаблі	адміні
�трати�ного	органу	та	�	�удах.	Но�им	законом	також	було	�изначено	роль	
прокуратури,	якій	було	надано	значні	по�но�аження	щодо	�ідкриття	про�а
джень	та	�тручання	у	�пра�и,	які	розглядають�я	органом	�лади	чи	�удом.

Словенія. Сло�енія	має	 один	адміні�трати�ний	�уд,	 який	розглядає	
майже	��і	�карги	на	рішення	адміні�трати�них	органі�.	На	його	рішення	
можна	пода�ати	ка�аційні	�карги	та	апеляції	до	Верхо�ного	�уду.	Закон	
про	адміні�трати�ні	�пори,	ух�алений	�	1997	р.	регулює	порядок	здій�нен
ня	�удочин�т�а,	�	той	ча�,	як	Закон	про	адміні�трати�ні	процедури,	ух�а
лений	�	1999	р.	—	дії	адміні�трати�них	органі�.	�кщо	законом	не	перед
бачено	іншого	порядку,	о�оба,	яка	о�каржує	рішення	адміні�трати�ного	
органу,	по�инна	�початку	з�ернути�я	з	апеляцією	до	другої	ін�танції	�	рам
ках	адміні�трати�ного	органу,	і	лише	потім	може	подати	�каргу	до	адміні
�трати�ного	�уду.

Адміні�трати�ний	�уд	не	бере	до	у�аги	но�их	доказі�,	якщо	об�та�ини	
�пра�и	�каржника	розглядали�я	під	ча�	про�адження	�	адміні�трати�но
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му	органі.	Суд	до�ліджує	питання	про	те,	чи	дотриму�а��я	адміні�трати�
ний	орган	��тано�леного	порядку,	чи	ма�	�ін	по�но�аження	розглядати	
�пра�у	і	чи	�ідпо�ідає	дане	рішення	його	призначенню.	Суди	не	можуть	
заміню�ати	��оїм	рішенням	рішення	адміні�трати�ного	органу,	якщо	адмі
ні�трати�ний	орган	дія�	у	межах	�ла�них	ди�креційних	по�но�ажень.	Вер
хо�ний	�уд	розглядає	апеляцію	лише	з	точки	зору	�ідпо�ідно�ті	о�каржу
�аного	рішення	законо�і,	крім	�ипадкі�,	коли	адміні�трати�ний	�уд	бра�	
до	у�аги	но�і	докази.	У	деяких	обмежених	�ипадках	Верхо�ний	�уд	може	
�раху�ати	докази,	що	були	непра�омірно	нерозглянуті	адміні�трати�ним	
�удом	першої	ін�танції.	�кщо	це	доцільно	з	точки	зору	захи�ту	�у�пільних	
інтере�і�,	�	про�адженні	на	боці	будьякої	зі	�торін	може	�зяти	уча�ть	дер
жа�ний	захи�ник	або	інший	пред�та�ник	�лади,	призначений	�удом.

Верхо�ний	�уд	є	�удом	першої	ін�танції	�то�о�но	�иборчих	�порі�,	по
зо�і�,	поданих	радою	�удді�	або	радою	пер�оналу	�то�о�но	�удді�	чи	про
курорі�,	а	також	�то�о�но	о�карження	деяких	держа�них	регуляторних	
документі�.

Литва. Адміні�трати�на	ю�тиція	�	Лит�і	регулюєть�я	голо�ним	чином	
Законом	про	публічну	адміні�трацію	та	Законом	про	адміні�трати�ні	про
�адження;	обид�а	були	прийняті	у	1999	р.	У	той	�амий	період	держа�ою	
була	�т�орена	но�а	�и�тема	у	�кладі	п’яти	регіональних	адміні�трати�них	
�уді�,	а	також	мі�ьких,	регіональних	та	національної	комі�ії	з	�ирішення	
адміні�трати�них	�порі�.	У	2001	р.	у	Лит�і	було	�т�орено	Верхо�ний	адмі
ні�трати�ний	�уд.

Діяльні�ть	органі�	�лади	регулюєть�я	Законом	про	публічну	адміні�тра
цію,	�	якому	�ипи�ано	процедури	прийняття	адміні�трати�них	акті�.	До	
чи�ла	таких	процедур	належать	ті,	що	�то�ують�я	подання	клопотань,	роз
гляду	доказі�	та	�ине�ення	рішень.	У	законі	�ід�утні	положення	щодо	о�кар
ження	рішення	на	�ищому	щаблі	адміні�трати�ного	органу.	Апеляції	на	
не�приятли�і	рішення	адміні�трати�них	органі�	можна	пода�ати	до	комі
�ій	з	�ирішення	адміні�трати�них	�порі�	(для	�ирішення	питання	без	по
дання	�карги	до	�уду),	або	безпо�ередньо	до	одного	з	п’яти	регіональних	
адміні�трати�них	�уді�.

Про�адження	�	цих	�удах	нагадує	проце�	розгляду	ци�ільних	�пра�,	
коли	для	прийняття	рішення	 �удом	до�ліджують�я	як	пра�о�і	питання,	
так	і	фактичні	об�та�ини	�пра�и,	а	також	у�і	необхідні	докази.	Апеляції	
на	ці	рішення	подають�я	до	Верхо�ного	адміні�трати�ного	�уду,	який	роз
глядає	їх	як	по�ноцінні	апеляції.	У	Лит�і	не	передбачено	перегляду	адміні
�трати�них	рішень	у	ка�аційному	порядку.	Верхо�ний	адміні�трати�ний	
�уд	також	�и�тупає	як	�уд	першої	ін�танції	при	розгляді	деяких	�пра�,	по
�’язаних	з	�иборами,	при	о�карженні	адміні�трати�них	акті�	регуляторно
го	характеру	голо�них	держа�них	адміні�трати�них	органі�	та	�	деяких	
інших	�ипадках.	Суд	також	зобо�’язаний	забезпечу�ати	однако�е	за�то�у
�ання	та	тлумачення	законі�	регіональними	адміні�трати�ними	�удами.
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Латвія. Но�ий	Закон	Лат�ії	про	адміні�трати�ну	процедуру	бу�	ух�а
лений	у	2001	р.,	а	набра�	чинно�ті	у	2003	р.	Відпо�ідно	до	зазначеного	за
кону	�	лютому	2004	р.	у	країні	було	запро�аджено	но�у	трирі�не�у	�и�тему	
адміні�трати�них	�уді�.	Но�ий	закон	до�олі	багатоплано�ий:	�ін	регулює	
як	дії	адміні�трати�них	органі�,	так	і	питання	�удо�ого	перегляду	їхніх	дій.

Випи�ані	процедури,	що	�то�ують�я	проце�у	прийняття	інди�ідуаль
них	адміні�трати�них	акті�	у	адміні�трати�них	органах,	а	також	процеду
ри,	по�’язані	з	о�карженням	рішень	на	�ищих	щаблях	адміні�трації.	Перед	
поданням	�карги	до	�уду	необхідно	о�каржити	рішення	�	�амому	адміні
�трати�ному	органі,	за	�инятком	�ипадкі�,	коли	у	�ідпо�ідному	органі	�ід
�утня	�ища	ін�танція;	тоді	апеляцію	можна	пода�ати	одразу	до	�уду.

Адміні�трати�ні	�уди	першої	ін�танції	розглядають	апеляції	на	о�но�і	
�ла�ної	оцінки	пра�о�их	та	фактичних	об�та�ин,	про�одячи	�лухання,	на	
яких	�торони	на�одять	��ої	аргументи	і,	за	необхідно�ті,	за�лухо�ують�я	
�и�но�ки	ек�перті�.	При	розгляді	апеляції	адміні�трати�ні	апеляційні	�у
ди	можуть	також	брати	до	у�аги	докази;	�они	по�инні	до�лідити	��і	пра
�о�і	 питання	 та	 фактичні	 об�та�ини.	 Адміні�трати�нопра�о�ий	 �ідділ	
Верхо�ного	�уду	Лат�ії	розглядає	ка�аційні	�карги	на	рішення	адміні�тра
ти�них	апеляційних	�уді�.

Естонія. В	о�но�у	Закону	про	адміні�трати�ну	процедуру,	прийнято
го	�	Е�тонії	�	2002	р.,	яким	було	��тано�лено	�тандарти,	по�’язані	з	о�кар
женням	 інди�ідуальних	адміні�трати�них	акті�,	 було	покладено	модель,	
дуже	�хожу	на	німецьку.	�ого	ж	року	�	країні	було	ух�алено	Закон	про	аль
тернати�не	�иконання	та	�плату	штрафі�,	а	також	Закон	про	�ідпо�ідаль
ні�ть	держа�и,	метою	яких	була	уніфікація	�иконання	рішень	адміні�тра
ти�них	органі�	і	�изначення	�ідпо�ідально�ті	держа�и	за	порушення	пра�	
громадян.	У	Законі	про	адміні�трати�ну	процедуру	�изначено	порядок	роз
гляду	�карг	на	рішення	адміні�трати�них	органі�	та	закріплено	пра�а	о�іб	
на	о�карження	рішень	органі�	�лади,	�пра�едли�ий	розгляд	�пра�и	та	отри
мання	обґрунту�ання	будьякого	рішення.	У	законі	також	�изначено	про
цедуру	подання	апеляції	до	�ищого	адміні�трати�ного	органу	або	безпо�е
редньо	до	�уді�.

У	2001	р.	було	про�едено	реформу	адміні�трати�них	�уді�,	�ідпо�ідно	
до	но�ого	Кодек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.	В	результаті	було	�т�о
рено	чотири	адміні�трати�ні	�уди	першої	ін�танції,	які	не	мають	юри�дик
ції	�то�о�но	адміні�трати�них	пра�опорушень,	і	чітко	�изначено	їхні	по�
но�аження	щодо	«�пра�жніх»	адміні�трати�них	рішень	органі�	�лади.	Суди	
розглядають	у�і	а�пекти	�карги,	до�ліджуючи	під	ча�	�лухання	�пра�и	��і	
пред�та�лені	докази.	Апеляції	на	рішення	адміні�трати�них	�уді�	подають
�я	до	д�ох	з	трьох	регіональних	окружних	�уді�,	що	мають	адміні�трати�
ні	палати.	Вони	аналізують	фактичні	об�та�ини	�пра�и	та	пра�о�і	під�та
�и	рішення,	 беручи	до	 у�аги	�	разі	необхідно�ті	но�і	докази.	Ка�аційні	
�карги	на	ці	рішення	розглядає	адміні�трати�на	палата	Верхо�ного	�уду.
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Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Наз�іть	о�но�ні	�ідмінно�ті	розглянутих	�и�тем	адміні�трати�ної	ю�ти
ції?

2.	 Чи	і�нують	будьякі	�ідмінно�ті	у	порядку	перегляду	рішень	адміні�тра
ти�них	органі�	�удами	першої	ін�танції?	�кі	�аме?

3.	 �кі	фактори	беруть�я	�удом	до	у�аги	під	ча�	до�лідження	законно�ті	
рішення	адміні�трати�ного	органу?

4.	 Чи	має	більші�ть	країн,	що	розглядали�ь,	окремі	адміні�трати�ні	�уди?	
�кі	пере�аги	мають	такі	�уди?

5.	 Чи	 є	французька	 та	 німецька	моделі	 такими,	що	мають	 найбільший	
�пли�	на	колишні	�оціалі�тичні	держа�и?

6.	 Чи	і�нує	�уттє�а	різниця	між	адміні�трати�ною	ю�тицією	�	країнах	за
гального	пра�а	(С�А	та	Сполучене	Королі��т�о)	та	�	країнах	континентально
го	пра�а?	�кі	і�нують	�ідмінно�ті?

7.	 �к	�плинула	РЄ	на	роз�иток	�и�тем	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Є�ропі?

додаток

Додаток 
до Рекомендації CM/Rec(2007)7 

Комітету міністрів державамчленам 
щодо належного управління

кОдекс 
нАлежнОгО УПРАвління

Стаття 1 — Сфера дії
1.	Цей	кодек�	мі�тить	принципи	та	пра�ила,	які	по�инні	за�то�о�у�ати�я	

органами	публічної	�лади	у	їхніх	�ідно�инах	з	при�атними	о�обами,	з	метою	
забезпечення	належного	упра�ління.

2.	В	цьому	кодек�і	термін	«органи	публічної	�лади»	має	на�тупне	значен
ня:

a.	будьяку	о�обу	публічного	пра�а	будьякого	типу	чи	рі�ня,	�ключаючи	
органи	держа�ної	�лади,	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	та	органи	�лади	
а�тономій,	яка	надає	публічні	по�луги,	або	діє	�	інтере�ах	�у�піль�т�а.

b.	будьяку	о�обу	при�атного	пра�а,	яка	здій�нює	по�но�аження	органу	
�лади,	�ідпо�ідального	за	надання	публічних	по�луг,	або	такого,	що	діє	�	інте
ре�ах	�у�піль�т�а.

3.	В	цьому	кодек�і,	термін	«при�атні	о�оби»	означає	фізичних	та	юридич
них	 о�іб	 при�атного	 пра�а,	 на	 яких	 �пли�ає	 діяльні�ть	 органі�	 публічної	
�лади.
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Розділ I 
Принципи належного управління

Стаття 2 — Принцип законності
1.	Органи	публічної	�лади	по�инні	діяти	�ідпо�ідно	до	закону.	Вони	не	по

�инні	�жи�ати	��а�ільних	заході�,	на�іть	при	здій�ненні	по�но�ажень,	�ідне
�ених	на	їх	�ла�ний	роз�уд.

2.	Вони	по�инні	�ідпо�ідати	�имогам	�нутрішнього	законода��т�а	держа
�и,	міжнародного	пра�а	та	загальним	принципам	пра�а,	що	�то�ують�я	їхньої	
організації,	функціону�ання	та	діяльно�ті.

3.	Вони	по�инні	діяти	згідно	з	пра�илами,	які	�изначають	їхні	по�но�а
ження,	та	процедурами,	��тано�леними	у	�ідпо�ідних	пра�илах.

4.	Вони	по�инні	здій�ню�ати	��ої	по�но�аження	лише	у	тому	�ипадку,	як
що	фактичні	об�та�ини	та	�ідпо�ідне	законода��т�о	надають	їм	таке	пра�о,	
та	лише	з	метою,	задля	якої	їм	було	надано	такі	по�но�аження.

Стаття 3 — Принцип рівності
1.	Органи	публічної	�лади	по�инні	діяти	за	принципом	рі�но�ті.
2.	Вони	по�инні	однако�о	�та�ити�я	до	при�атних	о�іб,	які	опинили�я	�	

однако�ому	�тано�ищі.	Вони	не	по�инні	�да�ати�я	до	ди�кримінації	при�ат
них	о�іб	за	�таттю,	етнічним	походженням,	релігійними	та	іншими	переконан
нями.	Будьяка	різниця	у	�та�ленні	по�инна	бути	обумо�лена	об’єкти�ними	
причинами.

Стаття 4 — Принцип неупередженості
1.	Органи	публічної	�лади	по�инні	діяти	за	принципом	неупереджено�ті.
2.	Вони	по�инні	діяти	об’єкти�но,	беручи	до	у�аги	лише	об�та�ини,	що	ма

ють	�ідношення	до	�пра�и.
3.	Вони	не	по�инні	діяти	упереджено.
4.	Вони	по�инні	забезпечити	неупереджене	�иконання	їхніми	по�адо�ими	

о�обами	��оїх	обо�’язкі�,	нез�ажаючи	на	о�оби�ті	переконання	та	інтере�и.

Стаття 5 — Принцип пропорційності
1.	Органи	публічної	�лади	по�инні	діяти	за	принципом	пропорційно�ті.
2.	Вони	по�инні	�да�ати�я	до	заході�,	які	�пли�ають	на	пра�а	чи	інтере

�и	при�атних	о�іб	лише	якщо	це	необхідно,	та	лише	�	об�язі,	потрібному	для	
до�ягнення	по�та�леної	мети.

3.	При	�иконанні	по�но�ажень,	�ідне�ених	на	їх	�ла�ний	роз�уд,	�они	по
�инні	дотриму�ати�я	�ідпо�ідного	балан�у	між	будьякими	негати�ними	на
�лідками,	які	має	їхнє	рішення	щодо	пра�	або	інтере�і�	при�атних	о�іб,	та	ме
тою,	яку	�они	пере�лідують.	Будьякі	 заходи,	�житі	ними,	не	по�инні	бути	
надмірними.

Стаття 6 — Принцип правової визначеності
1.	Органи	публічної	�лади	по�инні	діяти	за	принципом	пра�о�ої	�изначе

но�ті.
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2.	Вони	не	мають	пра�а	�жи�ати	будьяких	заході�,	які	матимуть	з�орот
ну	дію	�	ча�і,	за	�инятком	�ипадкі�,	�изначених	законом.

3.	Вони	не	по�инні	перешкоджати	законним	пра�ам	та	о�таточному	�ирі
шенню	пра�о�их	�уперечок,	окрім	�ипадкі�,	коли	це	�причинено	�инятко�о	
�ажли�им	�у�пільним	інтере�ом.

4.	У	деяких	�ипадках,	о�обли�о	при	��тано�ленні	но�их	обо�’язкі�,	може	
�ия�ити�я	необхідним	�т�орення	перехідних	положень,	або	надання	розумно
го	�троку	для	��тупу	цих	обо�’язкі�	�	�илу.

Стаття 7 — Принцип здійснення дій протягом розумного строку
Органи	публічної	�лади	по�инні	діяти	та	�икону�ати	��ої	обо�’язки	у	ро

зумні	�троки.

Стаття 8 — Принцип участі
Окрім	�ипадкі�,	коли	і�нує	потреба	у	не�ідкладних	діях,	органи	публічної	

�лади	по�инні	нада�ати	при�атним	о�обам	можли�і�ть	за	допомогою	�ідпо�ід
них	за�обі�	брати	уча�ть	у	підгото�ці	та	�про�адженні	адміні�трати�них	рі
шень,	які	�пли�ають	на	їхні	пра�а	та	інтере�и.

Стаття 9 — Принцип поваги до приватності
1.	Органи	публічної	�лади	по�инні	по�ажати	при�атні�ть,	о�обли�о	при	

обробці	пер�ональних	даних.
2.	�кщо	органи	публічної	�лади	мають	пра�о	обробляти	пер�ональні	дані	

чи	документи,	о�обли�о	за	допомогою	електронних	за�обі�,	�они	по�инні	�жи
ти	у�іх	необхідних	заході�	для	гаранту�ання	при�атно�ті.

3.	Пра�ила,	що	�то�ують�я	захи�ту	пер�ональних	даних,	зокрема	пра�	до
�тупу	до	пер�ональних	даних	та	�ипра�лення	чи	�иключення	будьяких	да
них,	які	є	неточними	або	не	по�инні	зберігати�я,	по�инні	за�то�о�у�ати�я	до	
пер�ональних	даних,	що	обробляють�я	органами	публічної	�лади.

Стаття 10 — Принцип прозорості
1.	Органи	публічної	�лади	по�инні	діяти	за	принципом	прозоро�ті.
2.	Вони	по�инні	забезпечу�ати	у	�ідпо�ідний	�по�іб	інформу�ання	при�ат

них	о�іб	щодо	їхніх	дій	та	рішень,	що	може	�ключати	публікацію	офіційних	
документі�.

3.	Вони	по�инні	по�ажати	пра�о	до�тупу	до	офіційних	документі�	згідно	
з	пра�илами,	що	�то�ують�я	захи�ту	пер�ональних	даних.

4.	Принцип	прозоро�ті	не	поширюєть�я	на	таємниці,	захищені	законом.

Розділ II 
Правила, що стосуються адміністративних рішень

Стаття 11 — Визначення
1.	В	цьому	кодек�і	термін	«адміні�трати�ні	рішення»	означає	регуляторні	

чи	не	регуляторні	рішення,	що	приймають�я	органами	публічної	�лади	при	
здій�ненні	��оїх	по�но�ажень.
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2.	Регуляторні	рішення	�кладають�я	з	пра�ил,	що	мають	загальне	за�то�у
�ання.

3.	Не	регуляторні	рішення	можуть	бути	рішеннями	інди�ідуальної	дії,	або	
іншими.	Рішення	інди�ідуальної	дії	є	рішеннями,	що	�то�ують�я	�иключно	од
нієї	чи	більше	фізичних	о�іб.

Стаття 12 — Ініціювання адміністративних рішень
Адміні�трати�ні	рішення	можуть	приймати�я	органами	публічної	�лади	

за	�ла�ною	ініціати�ою,	або	на	�имогу	при�атних	о�іб.

Стаття 13 — Вимоги приватних осіб
1.	При�атні	о�оби	мають	пра�о	�имагати	�ід	органі�	публічної	�лади	прий

няття	рішень	інди�ідуальної	дії	у	межах	їхніх	по�но�ажень.
2.	Рішення	у	�ідпо�ідь	на	�имоги	до	органі�	публічної	�лади	по�инні	прий

мати�я	у	розумні	�троки,	які	можуть	бути	�изначені	законом.	По�инні	бути	
передбачені	за�оби	пра�о�ого	захи�ту	у	разі,	якщо	таке	рішення	не	було	прий
няте.

3.	Коли	така	�имога	�прямо�уєть�я	до	органу	�лади,	який	не	має	�ідпо�ід
них	по�но�ажень,	�ін	по�инен	передати	її	упо�но�аженому	органу	�лади,	як
що	є	така	можли�і�ть,	та	по�ідомити	про	це	о�обу,	яка	з�ернула�я	з	�имогою.

4.	У�і	�имоги	про	прийняття	рішень	інди�ідуальної	дії,	надані	органам	пуб
лічної	�лади,	по�инні	приймати�я	до	розгляду	з	зазначенням	очіку�аного	ча�у	
прийняття	рішення,	а	також	можли�их	за�обі�	пра�о�ого	захи�ту,	які	можна	
�икори�тати	у	разі,	якщо	рішення	не	буде	прийняте.	Пи�ьмо�е	по�ідомлення	
про	прийняття	�имоги	до	розгляду	може	бути	не	надане	о�обі,	якщо	орган	пуб
лічної	�лади	може	одразу	прийняти	рішення.

Стаття 14 — Право приватних осіб бути заслуханими стосовно рі
шень індивідуальної дії

�кщо	орган	публічної	�лади	приймає	рішення	інди�ідуальної	дії,	яке	без
по�ередньо	та	негати�но	�пли�ає	на	пра�а	при�атних	о�іб,	та	у	разі,	якщо	
цим	о�обам	не	була	надана	можли�і�ть	�и�ло�ити	��ою	позицію,	такі	о�оби,	
за	�иключенням	�ипадкі�,	коли	це	є	оче�идно	непотрібним,	по�инні	отрима
ти	можли�і�ть	�и�ло�ити	��ою	позицію	у	розумний	�трок,	та	у	формі,	��тано�
леній	національним	законода��т�ом,	а	також,	за	необхідно�ті,	�икори�то�у�а
ти	при	цьому	допомогу	обраної	ними	о�оби.

Стаття 15 — Право приватних осіб брати участь у прийнятті де
яких не регуляторних рішень

1.	�кщо	орган	публічної	�лади	має	намір	прийняти	не	регуляторне	рішен
ня,	яке	може	�то�у�ати�я	не�изначеної	кілько�ті	о�іб,	такий	орган	по�инен	
організу�ати	процедуру	уча�ті	цих	о�іб	у	проце�і	прийняття	рішення	у	формі	
пи�ьмо�их	зау�ажень,	�лухань,	пред�та�ницт�а	у	дорадчому	органі	упо�но�а
женого	органу,	кон�ультацій	та	опиту�ань	громад�ько�ті.

2.	О�оби,	яких	�то�ують�я	ці	процедури,	по�инні	бути	чітко	поінформо
�ані	про	пропозиції,	що	розглядають�я,	та	забезпечені	можли�і�тю	по�ні�тю	
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�и�ло�ити	��ою	позицію.	Ці	процедури	по�инні	бути	про�едені	у	розумний	
�трок.

Стаття 16 — Оплата приватними особами вартості прийняття адмі
ністративних рішень

Оплата,	у	�ипадку	її	здій�нення	при�атними	о�обами	на	кори�ть	органі�	
публічної	�лади	у	з�’язку	з	адміні�трати�ними	рішеннями,	по�инна	бути	�пра
�едли�ою	та	розумною.

Стаття 17 — Форма адміністративних рішень
1.	Адміні�трати�ні	рішення	по�инні	формулю�ати�я	у	про�тій,	чіткій	та	

зрозумілій	формі.
2.	Необхідно	нада�ати	обґрунту�ання	будьякого	рішення	інди�ідуальної	

дії,	�	якому	по�инні	бути	�изначені	пра�о�і	та	фактичні	під�та�и	рішення,	
принаймні	у	�ипадках,	коли	ці	рішення	�то�ують�я	о�оби�тих	пра�.

Стаття 18 — Публікація адміністративних рішень
1.	Адміні�трати�ні	рішення	по�инні	публіку�ати�я	з	метою	чіткого	та	��е

охоплюючого	ознайомлення	з	ними	о�іб,	яких	�они	�то�ують�я.	Публікація	мо
же	 здій�ню�ати�я	у	�игляді	 о�оби�того	по�ідомлення	або	но�ити	 загальний	
характер.

2.	О�оби,	яких	�то�ують�я	рішення	інди�ідуальної	дії,	по�инні	бути	по�і
домлені	о�оби�то,	крім	�инятко�их	об�та�ин,	коли	єдиними	можли�ими	�по�о
бами	по�ідомлення	є	загальна	публікація.	У	��іх	�ипадках,	у	по�ідомленні	по
�инна	бути	�изначена	процедура	о�карження,	�	тому	чи�лі	граничні	�троки.

Стаття 19 — Набуття чинності адміністративними рішеннями
1.	Адміні�трати�ні	рішення	не	можуть	мати	з�оротної	�или	�то�о�но	по

дій,	що	�ідбули�я	до	їхнього	прийняття	чи	публікації,	за	�инятком	�ипадкі�,	
передбачених	законом.

2.	Окрім	нагальних	�ипадкі�,	адміні�трати�ні	рішення	не	по�инні	набира
ти	законної	�или	до	їхнього	належного	опубліку�ання.

Стаття 20 — Виконання адміністративних рішень
1.	Органи	публічної	�лади	�ідпо�ідають	за	�иконання	адміні�трати�них	

рішень	у	межах	��оїх	по�но�ажень.
2.	Відпо�ідна	�и�тема	адміні�трати�них	та	кримінальних	�анкцій	по�инна,	

�	принципі,	бути	запро�аджена	для	забезпечення	�иконання	при�атними	о�о
бами	рішень	органі�	публічної	�лади.

3.	Органи	публічної	�лади	по�инні	нада�ати	при�атним	о�обам	розумний	
�трок	для	�иконання	покладених	на	них	обо�’язкі�,	окрім	нагальних	�ипадкі�,	
які	по�инні	бути	належно	обґрунто�ані.

4.	Приму�о�е	�иконання	рішень	органами	публічної	�лади	по�инне	�ідбу
�ати�я	лише	у	передбачених	законом	�ипадках.	При�атні	о�оби,	щодо	яких	
�иконуєть�я	рішення,	по�инні	бути	по�ідомлені	про	процедуру	та	причини	її	
за�то�у�ання.	Заходи	з	приму�о�ого	�иконання	рішень	по�инні	не�ти	пропор
ційний	характер.



136

Розділ III. Становлення та розвиток адміністративної юстиції

Стаття 21 — Внесення змін до адміністративних рішень індивіду
альної дії

За	необхідно�ті,	органи	публічної	�лади	можуть	зміню�ати	чи	�ідкликати	
адміні�трати�ні	рішення	інди�ідуальної	дії	�	інтере�ах	�у�піль�т�а,	однак	при	
цьому	�они	по�инні	брати	до	у�аги	пра�а	та	інтере�и	при�атних	о�іб.

Розділ III 
Апеляція

Стаття 22 — Апеляція на адміністративні рішення
1.	При�атні	о�оби	по�инні	мати	пра�о	безпо�ередньо	або	за	�инятком,	

з�ертати�я	до	�уду	з	�имогою	про	перегляд	адміні�трати�ного	рішення,	яке	
безпо�ередньо	�пли�ає	на	їхні	пра�а	та	інтере�и.

2.	По�инна,	�	принципі,	і�ну�ати	можли�і�ть	подання	апеляцій	до	органу	
адміні�трати�ної	�лади	перед	з�ерненням	до	�уду.	У	деяких	�ипадках	такі	апе
ляції	можуть	бути	обо�’язко�ими.	Вони	можуть	пода�ати�я	як	з	метою	розгляду	
�пра�и	по	�уті,	так	і	з	метою	�изначення	законно�ті	адміні�трати�ного	рішення.

3.	Органи	публічної	�лади	не	по�инні	упереджено	�та�ити�ь	до	при�атних	
о�іб	у	з�’язку	з	поданням	ними	апеляцій	на	адміні�трати�ні	рішення.

Стаття 23 — Компенсація
1.	Органи	публічної	�лади	по�инні	забезпечити	за�обами	пра�о�ого	захи�

ту	при�атних	о�іб,	які	зазнали	шкоди	через	прийняття	незаконних	адміні�тра
ти�них	рішень	або	бездіяльні�ть	органу	�лади	або	його	по�адо�их	о�іб.

2.	Перед	тим,	як	з�ертати�я	до	�уду	з	позо�ом	про	�ідшкоду�ання	шкоди,	
за�даної	 органом	публічної	 �лади,	 при�атні	 о�оби	можуть	 бути	 зобо�’язані	
�першу	подати	�пра�у	на	розгляд	�ідпо�ідного	органу	�лади.

3.	Рішення	�уду	про	�ідшкоду�ання	шкоди,	прийняті	проти	органі�	публіч
ної	�лади,	по�инні	�икону�ати�я	у	розумні	�троки.

4.	Органи	публічної	�лади	та	при�атні	о�оби,	які	зазнали	шкоди,	по�инні	
мати	можли�і�ть,	у	�ипадках	коли	це	є	доцільним,	пода�ати	�удо�і	позо�и	про
ти	конкретних	по�адо�их	о�іб	органі�	публічної	�лади.

Глава 4
ЗАПРОвАдження 

АдміністРАтивнОї юстиції 
в УкРАїні

О�но�ні	ри�и	�уча�ної	адміні�трати�ної	ю�тиції,	як	зазначало�я	рані
ше,	�	о�но�ному	�форму�али�ь	протягом	XIX	�т.	До	того	ча�у	�	пра�і	різ
них	країн	можна	�іднайти	лише	прототипи,	попередники	окремих	ін�ти
туті�	як	матеріального	характеру,	так	і	проце�уального	змі�ту,	аналогічних	
елементам	адміні�трати�ної	ю�тиції.
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О�но�оположною	функцію	адміні�трати�ної	ю�тиції	загалом	і	адміні
�трати�ного	�удочин�т�а	зокрема	є	захи�т	пра�	і	��обод	людини	і	грома
дянина.	�акий	захи�т	має	бути	забезпечений	�	д�ох	а�пектах:	з	одного	бо
ку,	�ід	но�ія	держа�и	—	безликого	бюрократичного	апарату,	ін�титуцій
ною	за�адою	якого	є	формалізо�ане	і	позба�лене	будьякої	інди�ідуалізації	
нормати�но	�изначене	пра�оза�то�у�ання,	з	другого	—	�ід	помилко�их,	
некомпетентних,	або	й	узагалі	базо�аних	на	упереджено�ті,	кори�ли�их	
чи	корупційних	діянь	недо�коналих	людей	—	но�ії�	держа�ної	�лади.

Захи�ту	�ід	держа�и	о�оба	потребує	у	різних	�ферах	життєдіяльно�ті.	
В	го�подар�ькому	обороті	це	—	запобігання	держа�ному	��а�іллю,	контроль	
за	�т�оренням	органами	держа�ної	�лади	таких	умо�,	у	яких	о�оба	здатна	
задо�ольнити	��ої	го�подар�ькі	потреби	�ідпо�ідно	до	�ла�них	�ил	і	здіб
но�тей.

У	�фері	духо�ного	життя	одним	з	най�ажли�іших	є	захи�т	пра�а	на	��о
боду	�о�і�ті,	�по�іду�ання	пе�ної	�іри,	культу	чи	не	�по�іду�ання	жодного.

У	з�’язку	з	по�тійно	зро�таючим	техногенним	на�антаженням	о�тан
нім	ча�ом	о�обли�о	�ажли�им	є	захи�т	пра�а	на	безпечне	до�кілля,	на	на
лежний	�тан	екологічної	безпеки	у	�у�піль�т�і.	Спори	з	при�оду	порушен
ня	екологічної	рі�но�аги,	�иникнення	ризикі�	 за�дання	шкоди	природ
ним	ре�ур�ам,	до�кіллю	—	�ажли�ий	елемент	пра�о�ого	захи�ту	о�оби	у	
�уча�ному	�у�піль�т�і.

Суча�ний	 ��іт	 перебу�ає	 у	 �тані	 �трімкого	 роз�итку,	 геометричного	
примноження	об�ягу	знань	—	не�ипадко�о	його	нази�ають	інформацій
ним	�у�піль�т�ом.	Відно�ини,	по�’язані	з	інформаційною	�ферою,	�тають	
дедалі	�ажли�ішими,	якщо	не	�изначальними,	для	багатьох	�торін	люд�ько
го	життя.	Змі�т	діяльно�ті	держа�и	у	цій	�фері	також	потребує	обмежень,	
однак	до	неї	тут	�и�у�ають�я	�имоги	дещо	ширшого	характеру.	Держа�а	
у	�уча�ному	��іті	—	о�но�ний	регулятор	у	�фері	інформаційних	�ідно�ин,	
тому	 і	тут	о�оба	потребує	запобіжникі�	�ід	непра�омірного	�тручання	у	
�феру	її	інформаційного	�амо�изначення.

В	Україні,	�	міру	здій�нення	перет�орень,	роз�итку	економіки,	�оці
альної	 �фери,	 держа�них	 �труктур,	 о�обли�о	 �икона�чої	 ланки,	 грома
дянин	по�тупо�о	�и�у�аєть�я	на	одне	з	перших	мі�ць	�еред	�уб’єкті�	адмі
ні�трати�ного	пра�а.	Пра�о	громадян	на	�удо�ий	захи�т	��оїх	пра�	і	��о
бод	 у	 �фері	 упра�лін�ької	 діяльно�ті	 передбачене	цілою	низкою	 законі�	
України.

Зокрема,	за	�т.	22	Закону	«Про	�тату�	�етерані�	�ійни,	гарантії	їх	�оці
ального	 захи�ту»	 громадянин	може	о�каржити	до	 �уду	рішення	підпри
єм�т�,	у�тано�	та	організацій,	які	надають	пільги	�етеранам	�ійни	і	о�о
бам,	на	яких	поширюєть�я	цей	Закон.

Стаття	49	Закону	«Про	о�но�ні	заходи	�оціального	захи�ту	�етерані�	
праці	 та	 інших	 громадян	похилого	�іку	�	Україні»	передбачає	пра�о	на	
о�карження	до	�уду	рішень,	дій	і	бездіяльно�ті	органі�	держа�ної	�лади,	
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юридичних	і	по�адо�их	о�іб,	якими	порушують�я	пра�а,	��ободи	і	законні	
інтере�и	громадян	похилого	�іку.

Стаття	11	Закону	«Про	біженці�»	��тано�лює,	що	рішення	органі�	міг
раційної	�лужби	Міні�тер�т�а	України	у	�пра�ах	національно�тей	та	мігра
ції	 про	позба�лення	 �тату�у	 біженця	може	 бути	 о�каржене	�	 тижне�ий	
�трок	до	зазначеного	�ище	Міні�тер�т�а	або	до	�уду.

Закон	«Про	з�’язок»	передбачає	пра�о	громадян	на	о�карження	до	�у
ду	�ідмо�и	�	наданні	по�луг	мі�це�их	мереж	телефонного	з�’язку.

Цей	перелік	є	практично	не�ичерпним.	Однак	аналіз	�удо�ої	практи
ки	показує,	що	найча�тіше	громадяни	з�ертають�я	до	�уду	за	захи�том	
��оїх	пра�	і	��обод,	�изначених	�аме	�	цих	законах.

Значний	об�яг	нормати�ного	матеріалу,	зміни	�	законода��т�і,	яким	
до	компетенції	�уду	було	�ідне�ено	розгляд	у�іх	�пра�	даної	категорії,	різ
нобій	у	практиці	�ирішення	їх	�удами,	но�изна	кон�титуційних	за�ад	за
хи�ту	пра�	і	��обод	людини	і	громадянина	обумо�или	прийняття	кері�них	
роз’я�нень	Пленуму	Верхо�ного	Суду	України	3	грудня	1997	р.	—	по�тано
�и	№	13	«Про	практику	розгляду	�удами	�пра�	за	�каргами	на	рішення,	
дії	чи	бездіяльні�ть	органі�	держа�ної	�лади,	органі�	мі�це�ого	�амо�ря
ду�ання,	юридичних,	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб	у	�фері	упра�лін�ької	ді
яльно�ті,	які	порушують	пра�а	та	��ободи	громадян»1,	які	�тали	�ажли�ою	
�іхою	роз�итку	україн�ького	законода��т�а	у	�фері	захи�ту	пра�	і	��обод	
людини	і	громадянина.

Однак	юри�дикційний	контроль	за	діяльні�тю	апарату	упра�ління	здій
�нюєть�я	до�ить	боязко,	нез�ажаючи	на	те,	що	цей	апарат	по�тійно	роз
ширює	�пли�	на	�фери	економічного	та	�оціального	життя.	�ому	�	Україні	
по�тала	 нагальна	 потреба	 �до�коналити	 пра�о�е	 регулю�ання	 �ідно�ин	
о�оби	і	�лади,	�т�ори�ши	по�ноцінну	модель	адміні�трати�ної	ю�тиції.

Д�і	об�та�ини	обумо�люють	необхідні�ть	�и�окого	рі�ня	україн�ького	
пра�а	щодо	захи�ту	пра�	і	��обод	громадян:	необхідні�ть	по�нішої	реаліза
ції	практичного	змі�ту	принципі�	поділу	�лади	і	пріоритету	пра�	громадя
нина,	у�унення	рудименті�	держа�ної	тиранії	радян�ької	адміні�трати�
нокомандної	�и�теми.	�ому	�	1980х	роках	�	Україні	набрала	�или	течія,	
яка	�имагала	уча�ті	громадян	у	здій�ненні	держа�ної	�лади,	забезпеченні	
контролю	за	її	діями,	а	також	під�ищення	яко�ті	й	ширшого	�изнання	дер
жа�них	рішень.

Обид�і	ці	об�та�ини	значно	�плинули	на	О�но�ний	Закон,	на�амперед	
на	його	 тлумачення	Кон�титуційним	Судом	України,	 яке,	 �	 ��ою	чергу,	
�пли�ало	на	пра�о��ідомі�ть	як	на�елення,	так	і	�уб’єкті�	держа�ної	�лади.	
Відкри�ають�я	реальні	можли�о�ті	для	�т�орення	�пеціалізо�аних	�уді�,	
у	тому	чи�лі	й	таких,	що	наділені	компетенцією	розглядати	адміні�трати�
ні	конфлікти.

1	Стефанюк	В.	Запро�адження	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	/	В.	Стефанюк	//	
Пра�о	України.	—	1999.	—	№	7.	—	С.	6—7.
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Не�ажко	помітити,	що	у	��іх	на�едених	�ище	прикладах	потреби	дер
жа�ного	�тручання	у	�у�пільні	�ідно�ини	йдеть�я	про	ті	з	них,	що	об’єдна
ні	припи�ами	адміні�трати�ного	пра�а	 і	його	під�иді�	—	економічного,	
��ітогляднорелігійного,	екологічного,	інформаційнокомунікаційного	пра
�а.	Зрештою,	якою	б	не	була	наз�а,	а	також	галузе�а	і	о�обли�о	галузе�о
	пра�о�а	належні�ть	цих	�егменті�	 �у�пільних	�ідно�ин,	 їх	 характеризує	
ная�ні�ть	у	держа�и	по�но�ажень,	або	інакше	—	пра�омочно�ті,	необхід
ної	для	підтримання	належного	�тану	�у�пільних	�заємо�ідно�ин.	Йдеть�я	
як	про	крайні	форми	—	недопущення	на�иль�т�а,	шахрай�т�а,	так	і	більш	
м’які,	але	�ідчутні	я�ища	—	такі	як	зло�жи�ання	монопольним	�тано�и
щем,	держа�ний	розподіл	обмежених	природних	ре�ур�і�,	безпека	�	то�ар
ному,	�алютному,	кредитнофінан�о�ому	обігу,	обігу	зброї,	п�ихотропних,	
легкозайми�тих	чи	�ибухо�их,	отруйних	та	інших	речо�ин	та	інших	�идах	
обігу	�	�у�піль�т�і.

У	практично	��іх	�идах	цих	�то�ункі�	держа�а	�и�тупає	регулятором,	
��тано�люючи	і	підтримуючи	�ідпо�ідний	порядок.	Саме	через	такий	знач
ний	�пли�	но�ії�	держа�ної	�лади	�они	піддають�я	контролю	і	нагляду	з	бо
ку	�удо�их	органі�,	а	також	—	�ідпо�ідно	до	традиційних	пра�ил,	у�падко
�аних	Україною	�ід	радян�ького	законода��т�а	—	прокурор�ькому	нагляду.	
І	той	і	той	ін�титути	—	�ираз	адміні�трати�ної	ю�тиції	у	найширшому	розу
мінні	—	як	за�обу	контролю	за	пра�омірні�тю	діяльно�ті	�икона�чої	�лади.

Пра�о�ою	базою	для	запро�адження	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Украї
ні	є	Кон�титуція	України.	У	демократичній	пра�о�ій	держа�і	адміні�трати
�на	ю�тиція,	як	пра�ило,	є	механізмом	�удо�ого	захи�ту	пра�	та	законних	
інтере�і�	фізичних	і	юридичних	о�іб	у	разі	їх	порушення	рішеннями,	діями	
чи	бездіяльні�тю	органі�	держа�ної	�лади,	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду
�ання,	їх	по�адо�ими	чи	�лужбо�ими	о�обами	(ч.	2	�т.	55	Кон�титуції	Украї
ни).	Ст�орення	�пеціалізо�аних	�уді�	(у	тому	чи�лі	до	них	�ідне�ено	й	адміні
�трати�ну	ю�тицію)	передбачене	�таттями	126,	127	Кон�титуції	України.

Пра�о�а	обумо�лені�ть	запро�адження	адміні�трати�ної	ю�тиції	поля
гає	у:

—	наданні	громадянам	можли�о�ті	реалізу�ати	��оє	пра�о	на	о�кар
ження	дій	чи	бездіяльно�ті	органі�	�икона�чої	�лади,	мі�це�ого	�амо�ря
ду�ання	та	їх	по�адо�их	о�іб;

—	необхідно�ті	�т�орення	діє�ого	пра�о�ого	механізму	захи�ту	пра�	і	
��обод	громадян;

—	необхідно�ті	�т�орення	�пеціальних	юри�дикційних	органі�	—	адмі
ні�трати�них	�уді�	для	розгляду	і	�ирішення	адміні�трати�них	�порі�	як	
форми	�удо�ого	захи�ту	пра�	і	��обод	громадян;

—	необхідно�ті	при�едення	�удо�ої	�и�теми	України	до	�имог	міжна
родних	пра�о�их	�тандарті�;

—	необхідно�ті	запро�адження	механізму	�удо�ого	контролю	за	пра�о
мірні�тю	акті�	органі�	�икона�чої	�лади	та	мі�це�ого	�амо�ряду�ання;
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—	 ная�но�ті	 �пецифіки	 розгляду	 �пра�,	 що	 �иникають	 з	 публічно
	пра�о�их	�ідно�ин,	яка	зумо�лю�ала	�т�орення	но�их	організаційнопра
�о�их	форм	�удо�ого	захи�ту	пра�	і	��обод	громадян.

�аким	чином,	громадяни	як	�уб’єкти	пра�о�ідно�ин,	що	�иникають	у	
�фері	адміні�трати�ної	ю�тиції,	набу�ають	можли�о�ті	реалізу�ати	у	них	
��оє	кон�титуційне	пра�о	на	захи�т	у	�удо�ому	порядку	�ід	непра�омір
них	дій	(бездіяльно�ті)	органі�	�икона�чої	�лади,	мі�це�ого	�амо�ряду�ан
ня	та	їх	по�адо�их	о�іб.

Отже,	ін�титут	адміні�трати�ної	ю�тиції	є	�ажли�им	і	не�ід’ємним	ат
рибутом	 пра�о�ої	 держа�и,	 безпо�ередньою	 метою	 якої	 є	 забезпечення	
�ерхо�ен�т�а	пра�а	та	пріоритету	пра�	і	��обод	громадянина.

теоретичні аспекти становлення 
адміністративної юстиції в Україні

За	ча�	��ого	понад	200річного	і�ну�ання	адміні�трати�на	ю�тиція	за
знала	і�тотних	організаційних	змін.	Однак	теоретичні	концепції,	що	�тали	
о�но�ою	її	�иникнення,	залишили�я	незмінними.

Від	�амого	початку	теоретичних	напрацю�ань	�чені	�	��оїх	науко�их	
працях	о�обли�у	у�агу	приділяють	�изначенню	поняття	адміні�трати�ної	
ю�тиції,	 �	 якому	 одні	 а�тори	 �бачають	 �удо�оконтрольний	 ін�трумент	
держа�и,	що	забезпечує	законні�ть	у	держа�ному	упра�лінні,	а	інші	—	�ід
но�ять	цей	ін�титут	до	пра�озахи�ного	механізму	держа�и,	при	цьому	не	
�ідхиляючи	можли�о�ті	пе�ного	контролю�ання	у	�фері	публічного	упра�
ління	органами	адміні�трати�ної	ю�тиції1.

На	жаль,	у	той	�амий	ча�,	необхідно	�ідзначити,	що	у	більшо�ті	�ипад
кі�	 до�лідження	 ін�титуту	 адміні�трати�ної	ю�тиції	 но�ять	 епізодичний	
характер	у	формі	окремих	науко�их	�татей,	змі�т	та	�труктура	яких	не	до
з�оляє	комплек�но	охопити	теоретичну	проблематику,	по�’язану	із	зазна
ченим	ін�титутом.	Крім	того,	найча�тіше	мета	цих	до�ліджень	полягає	у	
�не�енні	пропозицій	щодо	організаційної	моделі	адміні�трати�ної	ю�тиції	
України	чи	демон�трації	зарубіжного	адміні�трати�ною�тиційного	до��іду.	
Водноча�	поя�а	до�ліджень	з	цієї	проблематики	�	Україні	також	не	по�ні�
тю	�ідображає	хід	законопроектних	робіт	щодо	проце�уального,	�	першу	
чергу,	забезпечення	діяльно�ті	органі�	адміні�трати�ної	ю�тиції.

Полеміці	на�коло	терміна	«адміні�трати�на	ю�тиція»	та	різним	тлума
ченням	щодо	змі�ту,	�утно�ті	 і	форми	її	 і�ну�ання	�же	понад	�то	рокі�.	
�им	більш	го�тро	по�тає	необхідні�ть	науко�отеоретичного	обґрунту�ан
ня	запро�адження	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	та	доцільні�ть	�и
значенням	о�но�них	теоретичних	ри�	даного	пра�о�ого	я�ища.

�ак,	за	Юридичним	енциклопедичним	�ло�ником,	ю�тиція	(лат.	���ti
tia	—	�пра�едли�і�ть,	законні�ть,	�ід	���	—	пра�о)	—	термін,	який	означає	

1	Стефанюк	В.	Судо�ий	контроль	за	діяльні�тю	органі�	держа�ної	�лади	/	В.	Стефа
нюк	//	Пра�о	України.	—	1998.	—	№	3.	—	С.	3—9.
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��ю	�укупні�ть	�удо�их	у�тано�,	їх	діяльні�ть	щодо	здій�нення	пра�о�уд
дя,	а	також	�удо�е	�ідом�т�о1.

Но�ий	тлумачний	�ло�ник	україн�ької	мо�и	дає	таке	�изначення:	ю�ти
ція	—	це	�уд,	�удо�а	діяльні�ть	держа�и;	пра�о�уддя;	�укупні�ть	держа�
них	органі�,	що	займають�я	�удочин�т�ом.

На�едені	�ище	загальні	поняття	ю�тиції	дають	можли�і�ть	підійти	до	
�изначення	родо�ого	поняття	адміні�трати�ної	ю�тиції.

Поняття	та	характери�тика	змі�ту	адміні�трати�ної	ю�тиції	є	питання
ми,	на�коло	яких	�иникло	багато	�уперечно�тей	у	науко�их	працях	ро�ій
�ьких	і	україн�ьких	теоретикі�,	що	побачили	��іт	упродо�ж	XX	�т.

У	попередніх	гла�ах	уже	да�ала�я	характери�тика	�и�тем	адміні�тра
ти�ної	ю�тиції	окремих	країн.	Відомо,	що	адміні�трати�на	ю�тиція	заро
дила�ь	у	Франції.	Сутні�ть	французької	теорії	у	її	пер�і�ному	�игляді	по
лягала	�	тому,	що	о�кільки	адміні�трати�ний	орган	—	о�обли�ий	�уб’єкт	
пра�а,	який	��тупає	�ідпо�ідно	до	��ого	призначення	�	о�обли�і	пра�о�ід
но�ини	(адміні�трати�ні),	то	оціню�ати	дії	адміні�трати�них	органі�	по
�инні	не	�уди	загальної	юри�дикції,	а	�пеціально	�т�орена	�	межах	�амої	
адміні�трації	�и�тема	органі�	адміні�трати�ної	ю�тиції.	�обто	за	о�но�у	
приймаєть�я	�уб’єкти�на	о�обли�і�ть	—	уча�ть	у	пра�о�ідно�инах	адміні
�трації	зі	�пеціальними	пра�ами	та	обо�’язками.

Німецькі	теоретики	�казали	на	те,	що	контролю�анню	по�инна	підляга
ти	не	тільки	законні�ть	упра�ління,	а	й	його	неупереджені�ть,	а	тому	необ
хідна	незалежна	�удо�а	ланка,	яка	за�то�у�ала	б	пра�озахи�ні	за�оби	у	ра
зі	непра�омірного	і	не�пра�едли�ого	здій�нення	публічної	�лади	(Р.	Гней�т)2.

У	країнах	із	англо�ак�он�ькою	�и�темою	пра�а	адміні�трати�на	ю�ти
ція	має	характер	к�азі�удо�ої	(за	проце�уальними	ри�ами),	тобто	це	�и�те
ма,	що	не	є	ланкою	ні	загальної	адміні�трати�ної	�и�теми	країни,	ні	�и�те
ми	�удо�ої,	однак	�интезує	ознаки	зазначених	�и�тем	і	таким	чином	по�і
дає	проміжне	�тано�ище.	Зрештою,	�ьогодні	є�ропей�ька	�и�тема	захи�ту	
о�но�оположних	пра�	і	��обод	людини,	базо�ана	на	Є�ропей�ькій	кон�ен
ції	з	пра�	людини,	по�тупо�о	уніфікує	підходи	обох	�и�тем,	здій�нюючи	
захи�т	порушених	пра�	з	ураху�анням	�ідпо�ідних	о�обли�о�тей,	але	�ід
кидаючи	їх	не�умі�ні�ть	і	до�одячи	ная�ні�ть	міцної	�пільної	о�но�и	—	цін
но�ті	пра�	людини	і	адек�атної	�и�теми	їх	захи�ту	�	межах	як	загального	
пра�а,	так	і	�	країнах	з	ци�ільнопра�о�ими	�и�темами.

У	Ро�ії,	до	якої	Україна	�ходила	до	початку	XX	�т.,	ідея	адміні�трати�
ної	ю�тиції	отримала	��оє	теоретичне	підґрунтя	наприкінці	XIX	�т.	О�об
ли�і�ть	до�ить	�трімкого	зро�тання	теоретичних	до�ліджень	у	працях	таких	
�чених,	як	М.	М.	Коркуно�,	С.	О.	Кофт,	О.	І.	Єлі�трато�,	М.	Д.	Загряцко�,	
І.	�.	�ара�о�	та	інших,	полягає	у	�ідри�і	цих	до�ліджень	�ід	їх	�ідпо�ідно
го	практичного	за�то�у�ання,	тому	�	них	теоретичне	�изначення	характер

1	Юридиче�кий	�нциклопедиче�кий	�ло�арь.	—	М.,	1984.	—	С.	405.
2	Харт�иг	М.	Защита	пра�	чело�ека	�	Федерати�ной	Ре�публике	Германии	/	М.	Харт

�иг	//	Защита	пра�	чело�ека	�	�о�ременном	мире.	—	М.,	1993.	—	С.	73.
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них	ри�	та	змі�ту	адміні�трати�ної	ю�тиції	розгортало�я	разом	зі	з�ернен
ням	до	зарубіжного	до��іду.	Однак,	нез�ажаючи	на	прогре�и�ні�ть	та	по
тужні�ть	 науко�ої	 думки,	 уні�ер�ального	 �изначення	 адміні�трати�ної	
ю�тиції	�	юридичній	літературі	здій�нено	ро�ій�ькими	�ченими	не	було.

М.	М.	Коркуно�	зазнача�:	«Адміні�трати�но�удо�а	�пра�а	і�нує	у	��іх	
�ипадках,	коли	�пра�а	�то�уєть�я	пра�омірно�ті	дій	адміні�трації	і	�аме	—	
про	надання,	�изнання,	позба�лення	або	здій�нення	якого�ь	пра�а,	яке	
не	надано	на	роз�уд	адміні�трації»1.	У	��оїх	працях	ро�ій�ький	до�лідник	
не	�икори�то�у�а�	уні�ер�альних	узагальнень	щодо	змі�ту	терміна	«адмі
ні�трати�на	ю�тиція».

Аналізуючи	французьку	та	німецьку	теорії,	�ін	не	да�а�	о�обли�ої	ха
рактери�тики	�кладо�им	цього	ін�титуту,	однак	із	його	�и�ло�лю�ань	мож
на	зробити	�и�но�ок	про	�изнання	ним	тотожно�ті	адміні�трати�ної	ю�ти
ції	та	адміні�трати�них	�уді�.	М.	М.	Коркуно�	наполяга�	на	тому,	що	необ
хідні�ть	і�ну�ання	адміні�трати�них	�уді�	зумо�люєть�я	�аме	�пецифікою	
адміні�трати�ного	позо�у,	який	не	ототожню�а��я	зі	�каргою,	поданою	�	
адміні�трати�ному	порядку2.

Профе�ор	О.	І.	Єлі�трато�	прямо	�казу�а�,	що	«під	ім’ям	адміні�трати�
ної	ю�тиції	необхідно	розуміти	ін�титут	�удо�ого	о�карження	акті�	упра�
ління.	Пра�о	адміні�трати�ного	позо�у	є	пра�ом	громадянина	на	�удо�ий	
захи�т	у	разі	порушення	його	публічної	пра�омочно�ті»3.

В	умо�ах	монархічного	режиму	�	Ро�ії,	нез�ажаючи	на	ш�идкий	темп	
і	�и�оку	які�ть	науко�ого	обґрунту�ання	необхідно�ті	про�адження	адмі
ні�трати�ної	ю�тиції,	на	практиці	мали	мі�це	лише	незначні	проя�и	цього	
ін�титуту.	Відно�но	не�елика	кількі�ть	адміні�трати�нопра�о�их	�порі�	
(податко�і	�пра�и,	�пра�и	про	�ка�у�ання	незаконного	затримання,	про	по
рушення	поліцей�ьких	по�тано�	тощо)	розглядали�я	�пеціальними	адміні
�трати�ними	органами.

До	 органі�,	 які	 мали	 по�но�аження	щодо	 контролю	 за	 законні�тю	
упра�ління	шляхом	розгляду	�карг,	�ідно�или	земле�порядні	комі�ії,	фаб
ричні	ін�пекції	і	різні	губерн�ькі	при�ут�т�ія4.

Вищена�едений	приклад	та	зарубіжний	до��ід	 (на�амперед	Франції)	
да�	змогу	деяким	�ченим	по�’язати	адміні�трати�ну	ю�тицію	з	о�обли�и
ми	к�азі�удо�ими	адміні�трати�ними	у�тано�ами.	Однак	і�ну�а�	і	проти
лежний	погляд	на	необхідні	ознаки	адміні�трати�ної	ю�тиції:	адміні�тра
ти�ні	�пори	і	�пеціалізо�ані	адміні�трати�ні	�уди.

1	Коркуно�	Н.	М.	Очерк	теории	админи�трати�ной	ю�тиции	/	Н.	М.	Коркуно�	//	
Журнал	граждан�кого	и	уголо�ного	пра�а.	—	1885.	—	№	8.	—	С.	107.

2	Хамане�а	Н.	Ю.	Защита	пра�	граждан	�	�фере	и�полнительной	�ла�ти	/	Н.	Ю.	Ха
мане�а.	—	М.,	1997.	—	С.	77.

3	Ели�трато�	А.	И.	Учебник	ру��кого	админи�трати�ного	пра�а	/	А.	И.	Ели�трато�.	—	
М.,	1911.	—	С.	87.

4	Педько	Ю.	С.	Стано�лення	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	/	Ю.	С.	Педько.	—	
К.,	2003.	—	С.	27.
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За	радян�ьких	 ча�і�	 роз�иток	науко�ої	 думки	про	поняття	 та	 змі�т	
адміні�трати�ної	ю�тиції	бу�	по�та�лений	у	пе�ні	ідеологічні	межі,	що	до
дало	поляризації	поглядам	на	цей	ін�титут	і,	найголо�ніше,	на	необхідні�ть	
його	і�ну�ання	�	радян�ькій	пра�о�ій	�и�темі.	Однак,	зазначимо,	що	це	
не	зашкодило	�иникненню	які�но	но�их	погляді�	на	змі�т	цього	пра�о�о
го	я�ища	і	роз�итку	теоретичних	уя�лень	про	нього.

Про�ідне	мі�це	�	до�лідженнях	адміні�трати�ної	ю�тиції	перших	рокі�	
радян�ької	�лади	по�ідає	ін�титут	�карги,	а	�	деяких	працях	�ін	залиши�
�я	першочерго�ою	ознакою	до�ліджу�аного	ін�титуту.

�ак,	М.	Д.	Загряцко�	у	праці	«Адміні�трати�на	ю�тиція	і	пра�о	�кар
ги»	�казу�а�	на	те,	що	адміні�трати�на	ю�тиція	необхідна	тому,	що	дії	по
�адо�их	о�іб,	упра�лін�ького	апарату	поєднують	у	�обі	�пецифічні	елемен
ти,	що	не	охоплюють�я	ні	кримінальною,	ні	ци�ільною	ю�тицією.	Під	адмі
ні�трати�ною	ю�тицією	�ін	розумі�	 «о�обли�ий	порядок	розгляду	�карг	
на	незакономірні	адміні�трати�ні	акти	за	уча�тю	о�оби,	яка	�каржить
�я	як	�торона,	що	має	��оїм	на�лідком	�ідміну	або	�ипра�лення	акті�»1.	
А�тор	�и�ло�и�	думку,	що	�	Положенні	про	мі�це�і	�ідділення	Централь
ного	бюро	�карг	і	зая�	�ід	24	тра�ня	1919	р.	мі�тили�я	пра�о�і	норми,	
які	законода�чо	нада�али	діяльно�ті	цих	органі�	пе�ні	адміні�трати�но
	ю�тиційні	ри�и.	До	таких	�ін	�ідно�и�	норми,	що	закріплю�али	порядок	
о�карження,	тобто	закріплю�али	порядок	з�ернення	зі	�каргою,	пере�ір
ки	�икладених	у	 �карзі	факті�,	 а	 також	колегіальний	розгляд	та	прий
няття	рішень	у	�карзі,	�життя	заході�	з	охорони	пра�	та	інтере�і�	�карж
ника.

Підтримуючи,	 таким	 чином,	 закріплення	 �	 законода�чому	 порядку	
адміні�трати�ного	�удо�ого	проце�у	і	необхідні�ть	роз�итку	органі�	адмі
ні�трати�ної	ю�тиції,	М.	Д.	Загряцко�	зазначи�,	що	«у�юди,	де	�каржник	
є	�тороною,	ми	кон�татуємо	ная�ні�ть	адміні�трати�ної	ю�тиції».	Однак	
надалі	�ін	зазначи�:	«…	В	Англії	не	було	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	по�но
му	значенні	�ло�а,	поки	�пірні	адміні�трати�ні	�пра�и	підлягали	�іданню	
загальних	�уді�»2.

О.	І.	Єлі�трато�,	залиши�ши�ь	на	розробленій	ним	теоретичній	о�но�і,	
�казу�а�	на	неможли�і�ть	і�ну�ання	адміні�трати�ної	ю�тиції	поза	пра
�ом	о�карження	акті�	упра�ління,	конкретизу�а�ши	лише,	що	це	�то�уєть
�я	�аме	�удо�ого	о�карження.	Він	�казу�а�,	що	адміні�трати�ну	ю�тицію	
не	можна	змішу�ати	з	�ипадками,	коли	�ама	адміні�трація	�и�тупає	«�уд
дею»	�	упра�лін�ьких	�пра�ах,	розглядаючи	�карги	на	підлеглих	по�адо
�их	 о�іб,	 які	 �идали	акти	 упра�ління,	що	порушують	 �уб’єкти�ні	пра�а	
громадян.	�ака	позиція	обґрунто�у�ала�я	тим,	що	адміні�трати�на	ю�ти
ція	є	публічною	гарантією	о�карження	акті�	упра�ління	і	цим	�она	�ідріз

1	Загряцко�	М.	Д.	Админи�трати�ная	ю�тиция	и	пра�о	жалобы	(�	теории	и	законо
датель�т�е).	—	М.,	1925.	—	С.	6,	13.

2	�ам	�амо.	—	С.	76—77.
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няєть�я	�ід	контролю	упра�лін�ького.	Більш	того,	�ін	об�тою�а�	думку	про	
необхідні�ть	�т�орення	незалежної	�и�теми	адміні�трати�них	�уді�	на	чо
лі	з	Верхо�ним	адміні�трати�ним	�удом,	якому	були	б	надані	пра�а	�ка�о
�у�ати	незаконні	акти	органі�	упра�ління.

Подібної	думки	щодо	адміні�трати�ної	ю�тиції	дотриму�а��я	В.	Л.	Ко
бале��ький.	Він	розумі�	її	як	о�обли�ий	�ид	�удо�ої	діяльно�ті,	�прямо�а
ної	на	захи�т	публічних	�уб’єкти�них	пра�	та	інтере�і�	громадян	шляхом	
�ка�у�ання,	а	�	пе�них	�ипадках	зміни	непра�омірних	акті�	упра�ління.	
Характерною	ознакою	при	цьому	�изна�а��я	адміні�трати�ний	позо�1.

Крім	указаних	теоретичних	розробок,	і�ну�али	і	категоричнонігілі�тич
ні	�и�ло�лю�ання	щодо	необхідно�ті	і�ну�ання	ін�титуту	адміні�трати�ної	
ю�тиції	�	радян�ькому	пра�і.	Від�ерто	ідеологічною	була	точка	зору	про	бур
жуазні�ть	природи	будьякої	адміні�трати�ної	ю�тиції	і	її	непридатні�ть	�	
умо�ах	радян�ької	держа�и	з	огляду	на	�ід�утні�ть	конфлікті�	між	грома
дянами	та	органами	упра�ління	і	потреби	у	�триму�ання	дій	держапарату.

історія становлення 
адміністративної юстиції в Україні

Україна	намагала�я	запро�адити	модель	адміні�трати�ної	ю�тиції,	по
дібну	до	є�ропей�ьких	зразкі�,	починаючи	з	перших	крокі�	�тано�лення	
держа�но�ті	на	україн�ьких	землях	на	початку	XX	�т.	Згадаємо	�т.	158	
україн�ького	адміні�трати�ного	кодек�у	�ід	12	жо�тня	1927	р.,	за	якою	
�ажли�і	заходи	щодо	здій�нення	розпорядчих	акті�	могли	бути	о�каржені.

Про	глибоке	розуміння	змі�ту	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	і	його	ди
ференційо�ане	�раху�ання	у	першу	чергу	�	кон�титуційній	нормот�орчо�
ті	��ідчить,	наприклад,	чинне	пра�ило	58	розділу	VII	Кон�титуції	Україн
�ької	народної	ре�публіки	1918	р.,	а	також	його	конкретизація	�	«Законі	
про	�ка�у�ання	Держа�ного	Сенату	 і	 запро�адження	Над�ищого	 (Гене
рального)	�уду»	(Директорія,	Рада	народних	міні�трі�	Україн�ької	народної	
ре�публіки.	Киї�,	2006,	том	2),	яке	передбачало	і�ну�ання	не	лише	адміні
�трати�ного	�удочин�т�а	як	�пеціалізо�аного	проце�у,	а	й	�ідпо�ідного	де
партаменту,	який	поряд	із	ци�ільним	і	карним	бу�	�по�обом	організації	
роботи	�уду.	Пра�ило	альтернати�ного	проекту	Кон�титуції	Україн�ької	на
родної	ре�публіки,	розробленого	профе�ором	Ейхельманом	(Проєкт	Кон�ти
туції	О�но�них	держа�них	законі�	Україн�ької	народної	ре�публіки.	Киї�
	�арні�,	1921),	цитата	з	якого	на�едена	на	початку	цього	матеріалу,	крім	
того,	до�олі	детально	�изначало	окремі	�торони	юридичного	оформлення	
ідеї	адміню�тиції.

На	припи�ах	цього	проекту	щодо	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	�ар
то	зупинити�я	детальніше.	Нез�ажаючи	на	те,	що	цей	проект	з	політичних	
мірку�ань	не	бу�	підтриманий	(як	�ідомо,	його	демократичні	за�ади	і	фе

1	Кобале��кий	В.	Л.	Админи�трати�ная	ю�тиция	�	положительном	�о�ет�ком	пра
�е	/	В.	Л.	Кобале��кий	//	Ве�тник	�о�ет�кой	ю�тиции.	—	1923.	—	№	8.	—	С.	195—198.
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деральний	держа�ний	у�трій	були	зата�ро�ані	як	політична	«драгомані�
щина»,	під	чим	розуміла�ь	політична	організація,	�лабо	здатна	до	продук
ти�ного	підтримання	держа�ного	порядку),	�	ньому	�ия�ляєть�я	глибоке	
розуміння	матеріального	змі�ту	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.	Адміні�тра
ти�ні	�пра�и	�иокремлені	за	небез�пірним,	але	безумо�но	продукти�ним	
�уб’єктним	критерієм.	Він	на	той	ча�	по�ні�тю	�ідпо�іда�	мі�цю	держа�и	
�	організації	�у�пільного	життя,	адже	йшло�я	про	організацію	за�ад	інду
�тріального	�у�піль�т�а,	�т�орення	передумо�	для	розширеного	економіч
ного	�ідт�орення	на	о�но�і	багатоукладної,	�	тому	чи�лі	й	�оціально	орієн
то�аної,	«без�изи�ко�ої»	при�атнопра�о�ої	економіки.

Поя�а	згадки	про	адміні�трати�не	�удочин�т�о	�	тогоча�ному	кон�ти
туційному	проекті	не	 є	 одномоментною	�ипадко�і�тю.	На�паки,	роботи	
найбільш	а�торитетних	і	талано�итих	пра�никі�,	ми�лителі�	того	ча�у	за
��ідчують	не	лише	її	широку	популярні�ть,	а	й	належну	глибину	теоретич
ної	проробки.	Ще	з	того	ча�у	�	україн�ькому	адміні�трати�ному	�удочин
�т�і	закріплюють�я	такі	за�адничі	його	елементи,	як	забезпечення	�рі�но
�аження	�тано�ища	органу	�лади	і	о�оби	у	�порі,	�изнання	�кладо�ими	
елементами	адміні�трати�но�удо�ої	компетенції	компетенційних	�уперечок	
як	ча�тини	«�пра�,	що	�иникають	�	адміні�трати�них	у�тано�ах»,	�иокрем
лення	 о�обли�ої	 �пецифіки	 «�пра�	 ди�циплінарних	 і	 карних	 за	 �лужбо�і	
про�тупки»,	що,	оче�идно,	��ідчить,	що	�же	тоді	потреба	�раху�ання	�пе
цифіки	�нутрішньо�лужбо�их	�ідно�ин,	подолання	корупційних	чинникі�	
і	о�обли�ого	�удо�ого	захи�ту	чино�никі�	разом	із	потребами	підтримання	
належного	функціону�ання	органі�	�лади,	їх	пер�онального	�кладу	�тано�и
ли	о�но�у	адміні�трати�но�удо�ої	компетенції.	Зі	зміцненням	радян�ької	
�лади,	по�иленням	її	а�торитарного	характеру	ідея	адміні�трати�ної	ю�ти
ції	була	на	до�гий	ча�	�идалена	з	акти�ного	обго�орення	і	�про�адження.

Перші	кроки	у	напрямі	її	актуалізації	�тали	можли�ими	пі�ля	рефор
му�ання	проце�уального	 законода��т�а	на	початку	60х	рокі�.	Потім,	 з	
прийняттям	у	1977	р.	Верхо�ною	Радою	СРСР	Кон�титуції	(О�но�ного	За
кону)	і	оголошення	про	��едення	її	�	дію	з	7	жо�тня	1977	р.,	у	�т.	58	Кон
�титуції	СРСР	було	зазначено,	що	громадяни	СРСР	мають	пра�о	о�каржи
ти	дії	�лужбо�их	о�іб,	держа�них	і	громад�ьких	органі�.	Скарги	по�инні	
бути	розглянуті	�	порядку	 і	 �троки,	��тано�лені	 законом.	Дії	 �лужбо�их	
о�іб,	 які	�чинені	 з	порушенням	закону,	 з	пере�ищенням	по�но�ажень	 і	
ущемляють	пра�а	громадян,	можуть	бути	у	��тано�леному	законом	поряд
ку	о�каржені	до	�уду.	Громадяни	СРСР	мають	пра�о	на	�ідшкоду�ання	
шкоди,	заподіяної	незаконними	діями	держа�них	і	громад�ьких	організа
цій,	а	також	�лужбо�их	о�іб	при	�иконані	ними	�лужбо�их	обо�’язкі�.

Україн�ька	РСР,	перебу�аючи	�	�кладі	СРСР,	у	1978	р.	прийняла	Кон
�титуцію	УРСР,	�	якій	у	�т.	56	передбачила	таку	�аму	гарантію.

До	 �тілення	 �	 життя	 зазначених	 гарантій	 минуло	 10	 рокі�	 і	 лише	
30	чер�ня	1987	р.,	�	ча�и	перебудо�и,	було	прийнято	Закон	СРСР	«Про	по
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рядок	о�карження	�	�уд	непра�омірних	дій	�лужбо�их	о�іб,	які	ущемляють	
пра�а	громадян».	Предметом	�удо�ого	о�карження	згідно	з	цим	Законом	
були	дії	�лужбо�их	о�іб,	�чинені	з	порушенням	закону,	з	пере�ищенням	
по�но�ажень,	що	ущемляють	пра�о	громадян,	�на�лідок	яких	громадяни
на	незаконно	позба�лено	можли�о�ті	по�но	або	ча�тко�о	здій�ню�ати	пра
�о,	надане	йому	законом	чи	іншим	нормати�ним	актом	або	на	громадяни
на	незаконно	покладено	який�ь	обо�’язок.

Закон	СРСР	«Про	порядок	о�карження	�	�уд	непра�омірних	дій	�луж
бо�их	 о�іб,	 які	 ущемляють	 пра�а	 громадян»	 було	 змінено	 20	 ли�топада	
1987	р.	і	��едено	�	дію	1	�ічня	1988	р.	На	під�та�і	цього	Закону	25	к�ітня	
1988	р.	Ци�ільний	проце�уальний	кодек�	України	було	допо�нено	гл.	31А.	
2	ли�топада	1989	р.	прийнято	но�ий	Закон	СРСР	«Про	порядок	о�карження	
�	�уд	непра�омірних	дій	органі�	держа�ного	упра�ління	і	�лужбо�их	о�іб,	
що	ущемляють	пра�а	громадян».	Цим	Законом	було	розширено	предмет	�у
до�ого	о�карження	і	зазначено,	що	підлягають	о�карженню	дії	органі�	дер
жа�ного	упра�ління	і	�лужбо�их	о�іб,	тобто	одноо�обо�і	і	колегіальні	дії1.

Але	��і	ці	положення	на	практиці	як	пра�ило	не	за�то�о�у�али�я.	Ста�
лення	до	теорії	поділу	�лади	у	колишньому	Союзі	РСР	�	о�но�ному	було	не
гати�ним.	В�ажало�я,	що	трудящі,	яким	належить	�лада,	не	потребують	
її	поділу.	Держа�на	�лада	єдина,	як	єдина	і	пра�ляча	Комуні�тична	партія	
СРСР,	а	тому	не	треба	проти�та�ляти	законода�чі	органи	�икона�чим.	Най
�ищі	держані	органи	�лади	та	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	одноча�но	
і	разом	займають�я	законода�чою	та	упра�лін�ькою	діяльні�тю.	Можна	�и
значити	лише	поділ	функцій	єдиної	�лади	між	окремими	її	органами.	Судо
�а	функція	—	необхідний	атрибут	держа�ної	�лади	—	здій�нюєть�я	�удо�и
ми	органами,	які	керують�я	�	��оїй	діяльно�ті	політикою	пані�ної	партії2.

Роз�иток	�удо�ого	контролю	за	законні�тю	�	�фері	держа�ного	упра�
ління	�	незалежній	Україн�ькій	держа�і	починаючи	з	1991	р.	�ідбу�а��я	
шляхом	по�тупо�ого	розширення	компетенції	загальних	�уді�	щодо	�ирі
шення	 інди�ідуальних	 адміні�трати�них	 �карг.	 Допо�нений	 31	жо�тня	
1995	р.	гла�ою	31А	ЦПК	України	��тано�и�,	що:	предметом	�удо�ого	о�кар
ження,	�ідпо�ідно	до	�т.	2483,	можуть	бути	як	колегіальні,	так	і	одноо�обо
�і	рішення,	дії	чи	бездіяльні�ть	�уб’єкті�	о�карження,	акти	як	нормати�но
го,	так	і	інди�ідуального	характеру,	у	з�’язку	з	якими	громадянин	��ажає,	
що:	порушено	або	порушують�я	його	пра�а	і	��ободи;	�т�орено	або	�т�о
рюють�я	перепони	для	реалізації	ним	��оїх	кон�титуційних	пра�	чи	��о
бод	(або	�житі	заходи	щодо	їх	реалізації	є	недо�тупними);	на	нього	покла
дені	обо�’язки,	не	передбачені	законода��т�ом,	або	передбачені	без	ураху

1	Стефанюк	В.	Запро�адження	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	/	В.	Стефанюк	//	
Пра�о	України.	—	1999.	—	№	7.	—	С.	5.

2	Дмитро�	Ю.	Адміні�трати�на	ю�тиція	—	атрибут	демократичної	пра�о�ої	держа
�и	/	Ю.	Дмитро�	//	Пра�о	України.	—	1996.	—	№	4.	—	С.	7.

3	Стефанюк	В.	Судо�ий	контроль	за	діяльні�тю	органі�	держа�ної	�лади	/	В.	Стефа
нюк	//	Пра�о	України.	—	1998.	—	№	3.	—	С.	3.
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�ання	конкретних	об�та�ин,	 за	яких	ці	 обо�’язки	по�инні	покладати�я,	
або	�они	покладені	не	упо�но�аженими	на	це	о�обою	чи	органом;	його	
притягнуто	до	�ідпо�ідально�ті,	не	передбаченої	законом;	до	нього	за�то
�о�ано	�тягнення	за	�ід�утно�ті	передбачених	законом	під�та�	чи	непра
�омочною	�лужбо�ою	о�обою	(органом).

Кон�титуція	України,	прийнята	28	чер�ня	1996	р.,	��тано�ила	за�ади	
поділу	держа�ної	�лади	України	на	законода�чу,	�икона�чу	і	�удо�у.	О�но�
ний	Закон	гарантує	широку	�и�тему	пра�о�ого	захи�ту	�ід	будьяких	дій	
чи	бездіяльно�ті	органі�	упра�ління.	У	�т.	55	Кон�титуції	України	проголо
шено:	«Кожному	гарантуєть�я	пра�о	на	о�карження	�	�уд	рішень,	дій	чи	
бездіяльно�ті	органі�	держа�ної	�лади,	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	
по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб».	До	О�но�ного	Закону,	як	одне	з	о�но�них	пра�	
громадян,	було	�ключено	��еохоплюючу	гарантію	пра�а	з�ернення	до	�уду.	
У	по��якденному	житті	ця	кон�титуційна	гарантія	здій�нюєть�я	через	�и
�тему	�уді�	та	ін�танцій	апеляційного	та	ка�аційного	рі�ні�.

Отже,	з	кінця	50х—початку	60	х	рокі�	XX	�т.	підхід	до	проблеми	адмі
ні�трати�ної	ю�тиції	�та�	більш	раціональним	і	менш	негати�но	категорич
ним,	що	було	на�лідком	зо�ередження	у�аги	на	проблематиці,	по�’язаній	із	
захи�том	�уб’єкти�них	пра�	громадян.	По�тупо�о	�ідбуло�я	по�илення	ролі	
�удо�их	органі�	(при	цьому	не	зменшуючи	ролі	адміні�трати�но�ідомчого	
захи�ту)	у	�ирішенні	адміні�трати�нопра�о�их	�порі�.

У	�уча�ному	україн�ькому	науко�ому	тлумаченні	адміні�трати�ної	ю�ти
ції	охоплюють�я	пере�ажно	організаційний	і	проце�уальний	а�пекти	і�ну
�ання	та	функціону�ання	даного	я�ища.

�ак,	В.	С.	Стефанюк	у	��оїх	до�лідженнях	розглядає	адміні�трати�ну	
ю�тицію	як	�и�тему	�удо�их	органі�,	що	контролюють	дотримання	закон
но�ті	�	�фері	держа�ного	упра�ління	шляхом	�ирішення	�	адміні�трати�
ному	проце�уальному	порядку	публічнопра�о�их	�порі�,	які	�иникають	у	
з�’язку	зі	з�ерненням	фізичних	та	юридичних	о�іб	до	органі�	держа�ного	
упра�ління	або	їх	по�адо�их	чи	�лужбо�их	о�іб1.

Концепцією	�удо�опра�о�ої	реформи,	зат�ердженою	Верхо�ною	Радою	
у	1992	р.2,	було	передбачено	по�тупо�е	запро�адження	адміні�трати�ної	
ю�тиції:	починаючи	�ід	�пеціалізації	�удді�	і	ут�орення	�пеціалізо�аних	�у
до�их	колегій	і	закінчуючи	�т�оренням	�ертикалі	адміні�трати�них	�уді�3.

Ст�орення	�и�теми	адміні�трати�них	�уді�	з	метою	по�ноцінного	�у
до�ого	захи�ту	пра�	і	��обод	громадян	у	�фері	�икона�чої	�лади	передба
чене	також	Концепцією	адміні�трати�ної	реформи	�	Україні,	�х�аленою	

1	Стефанюк	В.	Пра�о�а	обумо�лені�ть	запро�адження	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	
Україні	:	а�тореф.	ди�.	на	здобуття	наук.	�тупеня	канд.	юрид.	наук	:	12.00.07	/	В.	Сте
фанюк.	—	К.,	2000.	—	С.	11.

2	По�тано�а	Верхо�ної	Ради	України	�ід	18	к�ітня	1992	р.	«Про	Концепцію	�удо�о
пра�о�ої	реформи	�	Україні»	//	Відомо�ті	Верхо�ної	Ради	України.	—	1992.	—	№	4.	

3	Адміні�трати�на	ю�тиція:	є�ропей�ький	до��ід	і	пропозиції	для	України	/	а�т.
упоряд.	:	І.	Б.	Коліушко,	Р.	О.	Куйбіда.	—	К.	:	Факт,	2003.	—	536	�.
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Президентом	України	у	1998	р.1.	Необхідні�ть	запро�адження	адміні�тра
ти�ної	ю�тиції	була	конкретизо�ана,	і	перед	нею	були	по�та�лені	чіткі	за�
дання.

Перший	законода�чий	крок	до	�т�орення	адміні�трати�них	�уді�	зроб
лено	�	ході	так	з�аної	«малої	�удо�ої	реформи»	2001	р.,	коли	законом	було	
рекомендо�ано	Голо�і	Верхо�ного	Суду	України	та	Міні�тро�і	ю�тиції	Украї
ни	підготу�ати	та	�не�ти	Президенто�і	України	подання	щодо	ут�орення	
�	держа�і	Вищого	адміні�трати�ного	�уду2.	Однак	цей	закон	не	передба
ча�	о�обли�о�тей	�тату�у	�пеціалізо�аних	�уді�,	�	тому	чи�лі	й	адміні�тра
ти�них,	а	також	характери�тики	�и�теми	цих	�уді�.

На�тупним	�ажли�им	кроком	�тало	прийняття	7	лютого	2002	р.	Вер
хо�ною	Радою	України	но�ого	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»,	
який	 �изначи�	 мі�це	 адміні�трати�них	 �уді�	 у	 �и�темі	 �уді�	 загальної	
юри�дикції	та	на	їх	�т�орення	було	��тано�лено	трирічний	�трок.	Відпо�ід
но	до	цього	закону	була	запро�аджена	на�тупна	чотириланко�а	�и�тема	
адміні�трати�них	�уді�:

—	мі�це�і	адміні�трати�ні	�уди;
—	апеляційні	адміні�трати�ні	�уди;
—	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України;
—	Судо�а	палата	�	адміні�трати�них	�пра�ах	Верхо�ного	Суду	України.
Отже,	адміні�трати�ні	�уди	були	�ідокремлені	�	під�и�тему	�пеціалізо

�аних	�уді�	у	�и�темі	�уді�	загальної	юри�дикції.	Ут�орення	адміні�тра
ти�них	�уді�	по�инно	також	бути	�прямо�ане	на	їх	до�тупні�ть.	В�і	ланки	
адміні�трати�них	�уді�	мають	бути	�заємопо�’язані	та	�заємоузгоджені.

І�ну�ала	пропозиція	ут�орити	адміні�трати�ні	�уди	за	зразком	го�по
дар�ьких:	мі�це�і	—	на	рі�ні	обла�тей,	у	мі�тах	Киє�і	та	Се�а�тополі,	апе
ляційні	—	�	апеляційних	округах	на	рі�ні	кількох	обла�тей	і	Вищий	адмі
ні�трати�ний	�уд	України3.

�аким	шляхом	і	пішо�	законода�ець.	Згідно	з	п.	1	Указу	Президента	
України	«Про	ут�орення	мі�це�их	та	адміні�трати�них	�уді�,	зат�ерджен
ня	 їх	 мережі	 та	 кількі�ного	 �кладу	 �удді�»	 �ід	 16	 ли�топада	 2004	 р.	 з	
1	�ічня	2005	р.	у	�и�темі	адміні�трати�них	�уді�	України	ут�орюють�я	мі�
це�і	адміні�трати�ні	�уди	на	рі�ні	обла�тей,	на	рі�ні	Киє�а	та	Се�а�тополя;	
згідно	з	п.	2	даного	Указу	ут�орюють�я	з	1	�ічня	2005	р.	у	�и�темі	адміні
�трати�них	�уді�	України	такі	апеляційні	адміні�трати�ні	�уди:	Дніпропет

1	Указ	Президента	України	�ід	22	липня	1998	р.	«Про	заходи	щодо	�про�адження	
Концепції	адміні�трати�ної	реформи	�	Україні»	//	Відомо�ті	Верхо�ної	Ради	України.	—	
1998.	—	№	7.

2	Закон	України	�ід	21	чер�ня	2001	р.	«Про	�не�ення	змін	до	Закону	«Про	�удоу�трій	
України»	//	Відомо�ті	Верхо�ної	Ради	України.	—	2001.	—	№	6.

3	Стефанюк	В.	Запро�адження	адміні�трати�них	�уді�	у	рамках	�удо�опра�о�ої	
реформи	�	Україні	/	В.	Стефанюк	//	Судо�а	реформа	�	Україні:	проблеми	і	пер�пекти
�и	:	матеріали	наук.практ.	конф.,	18—19	к�ітня	2002	р.,	м.	Харкі�	/	редкол.	:	В.	В.	Ста
ши�	(гол.	ред.)	та	ін.	—	К.	;	Х.	:	Юрінком	Інтер,	2002.	—	С.	15.
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ро��ький,	Донецький,	Киї��ький,	Ль�і��ький,	Оде�ький,	Се�а�тополь�ький,	
Харкі��ький	 апеляційні	 адміні�трати�ні	 �уди.	 Наприклад,	 згідно	 з	 цим	
Указом	�	мі�ті	Ль�о�і	розміщено	Ль�і��ький	окружний	адміні�трати�ний	
�уд	(перша	ін�танція),	а	також	Ль�і��ький	апеляційний	адміні�трати�ний	
�уд	(друга	ін�танція),	який	охоплює	території	Волин�ької,	Закарпат�ької,	
І�аноФранкі��ької,	Ль�і��ької,	Рі�нен�ької,	�ернопіль�ької,	Хмельницької,	
Черні�ецької	обла�тей.	Більш	�и�окий	рі�ень	мі�це�их	адміні�трати�них	
�уді�	має	�прияти	незалежно�ті	їх	�удді�.	Однак	при	цьому	ігноруєть�я	�и
мога	до�тупно�ті	пра�о�уддя	для	громадян.	За	такого	підходу	�т�орюють
�я	умо�и,	за	яких	у	адміні�трати�них	�удах	з	�ладою	зможуть	бороти�я	
тільки	заможні	люди.	Через	це	нерідко	кажуть,	що	ще	«ненароджені»	�уди	
за�ідомо	є	«мерт�ими»1.

При	підгото�ці	проекту	адміні�трати�нопроце�уального	кодек�у	Украї
ни	було	прийнято	рішення	щодо	триін�танційного	розгляду	адміні�трати�
них	�порі�2.	Згідно	з	ч.	1	�т.	5	проекту	АПК	адміні�трати�ними	�удами	є	
окружні	 адміні�трати�ні	 �уди,	 апеляційні	 адміні�трати�ні	 �уди,	 Вищий	
адміні�трати�ний	�уд	України.	Проект	АПК	ґрунтуєть�я	на	підході,	який	
полягає	у	розрізненні	понять	«адміні�трати�ний	�уд	�	організаційному	зна
ченні»	та	«адміні�трати�ний	�уд	у	проце�уальному	значенні».

Наприклад,	 Верхо�ний	 Суд	 України	 �	 організаційному	 значені	 не	 є	
адміні�трати�ним	�удом,	о�кільки	�ін	�ирішує	не	тільки	адміні�трати�ні	
�пра�и,	а	тому	не	є	�пеціалізо�аним	�удом.	Проте	�	проце�уальному	зна
ченні	Верхо�ний	Суд	України	�иконує	функції	адміні�трати�ного	�уду,	ко
ли	у	�инятко�их	�ипадках	розглядає	адміні�трати�ні	�пра�и	та	перегля
дає	�удо�і	рішення	інших	адміні�трати�них	�уді�.	�ому	�	проекті	під	адмі
ні�трати�ним	 �удом	 розуміють	 не	 тільки	 �пеціалізо�ані	 адміні�трати�ні	
�уди,	а	й	інші	�уди,	які	�	передбачених	законом	�ипадках	�ирішують	адмі
ні�трати�ні	�пра�и.	Реалізація	такого	підходу	доз�оляє	зробити	пра�о�уд
дя	�	адміні�трати�них	�пра�ах	більш	до�тупним	для	громадян	і	мінімізу
�ати	небезпеку	�пли�у	�икона�чої	�лади	на	адміні�трати�ні	�уди.	Це	до
�ягаєть�я	за�дяки	д�орі�не�ій	�и�темі	мі�це�их	адміні�трати�них	�уді�	у	
проце�уальному	значенні3.

�ак,	за	проектом	у	районних,	мі�ьких,	міжрайонних	загальних	�удах	
запро�аджуєть�я	�пеціалізація	�удді�,	зокрема	з	розгляду	адміні�трати�
них	 �пра�.	До	під�удно�ті	 цих	 �уді�	 �ідне�ені	 адміні�трати�ні	 �пори,	 �	
яких	однією	із	�торін	є	орган	чи	по�адо�а	о�оба	мі�це�ого	�амо�ряду�ан
ня,	�пори	з	при�оду	о�карження	накладення	адміні�трати�них	�тягнень,	

1	Адміні�трати�на	ю�тиція:	є�ропей�ький	до��ід	та	пропозиції	для	України	/	а�т.
упоряд.	:	І.	Б.	Коліушко,	Р.	О.	Куйбіда.	—	К.	:	Факт,	2003.	—	С.	24.

2	Стефанюк	В.	Запро�адження	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	/	В.	Стефанюк	//	
Пра�о	України.	—	1999.	—	№	7.	—	С.	10.

3	Адміні�трати�на	ю�тиція:	є�ропей�ький	до��ід	та	пропозиції	для	України	/	а�т.
упоряд.	:	І.	Б.	Коліушко,	Р.	О.	Куйбіда.	—	К.	:	Факт,	2003.	—	С.	24.
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а	також	�пори	з	при�оду	нотаріальних	дій	або	�ідмо�и	у	їх	�чинені	(ч.	1	
�т.	18	проекту	АПК).	Отже,	районні,	мі�ькі	та	міжрайонні	�уди	�тано�лять	
перший	рі�ень	мі�це�их	адміні�трати�них	�уді�.	Спеціалізо�ані	окружні	
�уди,	які	поширю�атимуть	��ою	юри�дикцію	на	територію	не�еликих	об
ла�тей	або	ча�тин	�еликих	обла�тей,	�тано�лять	другий	рі�ень	мі�це�их	
адміні�трати�них	�уді�.	Окружні	адміні�трати�ні	�уди,	згідно	з	ч.	2	�т.	18	
проекту	АПК,	�ирішують	адміні�трати�ні	�пра�и	як	�уди	першої	ін�танції,	
у	яких	однією	із	�торін	є	держа�ний	орган,	орган	�лади	А�тономної	Ре�пуб
ліки	Крим,	його	по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба,	крім	�пра�	із	при�оду	їхніх	
рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	у	�пра�ах	про	адміні�трати�ні	про�тупки.

О�карження	дій	чи	бездіяльно�ті	по�адо�их	та	�лужбо�их	о�іб	держа�
них	органі�	здій�нюєть�я	до	мі�це�их	загальних	�уді�	або	до	окружних	мі�
це�их	�уді�	за	�ибором	пози�ача	(п.	3	�т.	18	проекту	АПК).

6	липня	2005	р.	парламентом	було	ух�алено	Кодек�	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а,	який	�изначи�	по�но�аження	адміні�трати�них	�уді�	щодо	
розгляду	�пра�	адміні�трати�ної	юри�дикції,	порядок	з�ернення	до	адмі
ні�трати�них	�уді�	і	порядок	здій�нення	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.

На	даний	ча�	три�ає	проце�	�т�орення	адміні�трати�них	�уді�	першої	
та	другої	ін�танцій	—	мі�це�их	окружних	та	адміні�трати�них	�уді�,	які	
можуть	 �ідіграти	 �ажли�у	роль	 у	форму�анні	 демократичної	 і	 пра�о�ої	
держа�и,	о�но�ними	за�даннями	та	кон�титуційними	принципами	якої	є	
захи�т	пра�	та	��обод	людини	і	громадянина.

Поняття	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	(як	�удо�ого	різно�иду	адміні
�трати�ної	ю�тиції)	охопило	також	і	функціональний	бік	питання,	хоча	на	
перший	план	�ийшла	нео�но�на,	хоча	і	�ажли�а,	з	функцій	—	контроль.	
Ще	за	радян�ьких	ча�і�	�изна�ало�я,	що	радян�ька	адміні�трати�на	ю�ти
ція	як	ін�титут	�удо�ого	контролю	за	законні�тю	дій	радян�ьких	держа�
них	органі�,	хоча	і	�	обмеженому	�игляді,	і�нує.	Пропону�ало�я	на�іть	за
�то�о�у�ати	термін	«�удо�ий	контроль	за	законні�тю	дій	органі�	держа�
ного	упра�ління».

На	нашу	думку,	контроль	має	бути	підпорядко�аний	о�но�ному	за�
данню	адміні�трати�ної	ю�тиції	—	захи�ту	пра�	і	��обод	громадян,	а	тому	
�ін	не	є	�изначальним	у	пра�о�ому	змі�ті	ін�титуту	адміні�трати�ної	ю�ти
ції.	�им	більше,	коли	це	�то�уєть�я	з�ернень	громадян,	необхідно	конкре
тизу�ати,	що	це	має	бути	з�ернення	зі	�каргою	(адміні�трати�ною�тицій
ною),	яка,	як	ми	бачимо,	є	одним	із	змі�то�них	елементі�	адміні�трати�ної	
ю�тиції	і	�изначає	ін�трументальну	�торону	цього	адміні�трати�нопра�о
�ого	я�ища1:

—	поперше,	�у�пільні	�ідно�ини,	які	регулюють�я	нормами	пра�о�ого	
ін�титуту	адміні�трати�ної	ю�тиції,	ґрунтують�я	на	конфліктних	упра�лін
�ьких	�итуаціях,	які	�иникають	у	�фері	�икона�чої	�лади	чи	мі�це�ого	�а

1	Педько	Ю.	С.	Стано�лення	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	/	Ю.	С.	Педько.	—	
К.,	2003.	—	С.	32—33.
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мо�ряду�ання	між	громадянами	і	�ідпо�ідними	органами	або	по�адо�ими	
о�обами;

—	подруге,	адміні�трати�на	ю�тиція	є	формою	�удо�ого	захи�ту	пра�	
і	��обод	громадян,	за�дяки	якій	о�танні	�	змозі	реалізу�ати	��оє	пра�о	на	
�удо�е	о�карження	непра�омірних	дій	чи	бездіяльно�ті	органі�	�икона�
чої	�лади,	що	тягне	за	�обою	можли�і�ть	пе�ного	�тручання	адміні�трати�
ної	ю�тиції	�	проце�	упра�ління	на	різних	його	�тадіях	із	метою	запобіган
ня	або	у�унення	проя�і�	порушення	законно�ті;

—	потретє,	адміні�трати�на	ю�тиція	є	гарантією	реалізації	публічних	
пра�	(на	�удо�ий	захи�т	та	о�карження)	і	�одноча�	гарантією	захи�ту	��іх	
інших	пра�,	незалежно	�ід	їх	юридичної	природи	—	публічних	і	пра�о�их;

—	почет�ерте,	адміні�трати�на	ю�тиція	передбачає,	що	адміні�тра
ти�ні	�пори	�ирішують�я	�	�удо�ому	порядку	згідно	з	пра�илами	�удо�о
го	адміні�трати�ного	проце�у	(адміні�трати�ного	�удочин�т�а)	у	�ідокрем
леному	�ід	організаційної	�труктури	�икона�чої	�лади	органі	—	адміні�тра
ти�ному	�уді;

—	поп’яте,	адміні�трати�ною�тиційний	захи�т	майже	за�жди	по�и
нен	 �упро�оджу�ати�я	 пере�іркою	 законно�ті	 нормати�ного	 матеріалу,	
який	 �т�орює	 пра�о�е	 забезпечення	 упра�лін�ької	 діяльно�ті,	 що	 може	
при�е�ти	до	�ка�у�ання	або	зміни	�ідпо�ідного	пра�о�ого	акта	упра�лін
ня	(нормати�ного	чи	інди�ідуального);

—	пошо�те,	адміні�трати�на	ю�тиція	може	�прияти	�ирішенню	упра�
лін�ьких	за�дань	і	проблем	шляхом	надання	к�аліфіко�аних	кон�ультацій	
з	питань	законно�ті	тих	чи	інших	упра�лін�ьких	рішень,	нормати�них	ак
ті�,	а	також	щодо	можли�их	порушень	�уб’єкти�них	пра�	при	�иконанні	
�казаних	рішень	і	пра�а	реалізації;

—	по�ьоме,	об’єкт	адміні�трати�ною�тиційного	розгляду	—	це	резуль
тат	упра�лін�ької	діяльно�ті,	при	цьому	об’єкт	пра�опорушення,	що	роз
глядаєть�я,	має	публічнопра�о�ий	характер1.

Отже,	на	нашу	думку,	адміні�трати�на	ю�тиція	—	це	о�обли�ий	різ
но�ид	 пра�о�уддя,	що	 передбачає	 діяльні�ть	 адміні�трати�них	 �уді�	 з	
розгляду	та	�ирішення	адміні�трати�них	�порі�,	які	ініціюють�я	грома
дянами	шляхом	о�карження	протипра�них	дій	чи	бездіяльно�ті	органі�	
�икона�чої	 �лади	 і	 органі�	мі�це�ого	 �амо�ряду�ання	 та	 їх	 по�адо�их	
о�іб	�ідпо�ідно	до	пра�ил	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	��тано�лених	
законом.

Одне	з	найбільш	широких	тракту�ань	поняття	адміні�трати�ної	ю�ти
ції	було	по�’язане	з	питанням	щодо	за�обі�	�изначення	законно�ті	або	не
законно�ті	діяльно�ті	адміні�трації.	При	цьому,	як	пра�ило,	а�тори	мали	
на	у�азі,	що	пра�о	�ирішення	цих	питань	може	бути	надане:	1)	адміні
�трати�ним	органам;	2)	з�ичайним	�удо�им	органам;	3)	о�обли�им	адміні

1	Педько	Ю.	С.	Стано�лення	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	/	Ю.	С.	Педько.	—	
К.,	2003.	—	С.	45—47.



152

Розділ III. Становлення та розвиток адміністративної юстиції

�трати�ним	�удам,	які	не	залежать	ні	�ід	адміні�трації,	ні	�ід	з�ичайних	
�уді�1.

Разом	із	тим,	як	на	нашу	думку,	таке	�изначення	адміні�трати�ної	ю�ти
ції	як	за�обу	забезпечення	законно�ті	є	надто	загальним,	тому	�оно	не	�	
змозі	охопити	характерні	�кладо�і	її	змі�ту.

Характерною	ри�ою	ро�ій�ьких	теоретичних	до�ліджень	з	цієї	пробле
матики	 було	 �изначення	 такого	 елементу	 адміні�трати�ної	 ю�тиції,	 як	
о�карження	дій	адміні�трації.	Саме	з	цим	�оціальнопра�о�им	я�ищем	ті�
но	по�’язані	теоретичні	розробки	щодо	змі�ту	та	значення	адміні�трати�
ної	ю�тиції.

�к	уже	зазначало�я,	на	�ьогодні	немає	єдиного	підходу	до	�изначення	
поняття	адміні�трати�ної	ю�тиції.	І.	Б.	Коліушко	та	Р.	О.	Куйбіда	��ажа
ють,	що	�	літературі	означили�я	три	о�но�ні	тенденції	у	розумінні	адміні
�трати�ної	ю�тиції:

1)	о�обли�ий	порядок	�ирішення	адміні�трати�нопра�о�их	�порі�	�у
дами	та	іншими	упо�но�аженими	на	те	держа�ними	органами2;

2)	�амо�тійна	галузь	пра�о�уддя,	метою	якої	є	�ирішення	�удами	�по
рі�	між	громадянами	та	органами	упра�ління	(тобто	адміні�трати�не	�у
дочин�т�о)3;

3)	не	тільки	о�обли�ий	�ид	�удочин�т�а,	а	й	�и�тема	�пеціалізо�аних	
�уді�	або	�пеціальних	�удо�их	підрозділі�,	які	здій�нюють	адміні�трати�не	
�удочин�т�о4.

Спільним	для	�иконання	є	те,	що	адміні�трати�на	ю�тиція	�крізь	роз
глядаєть�я	як	о�обли�ий	порядок	�ирішення	адміні�трати�них	�порі�.	Різ
ниця	полягає	�	�уб’єктах,	які	упо�но�ажені	�ирішу�ати	ці	�пори.

Зазначимо,	що	�	україн�ькій	юридичній	літературі	�ідоме	й	інше	тлу
мачення	адміні�трати�ної	ю�тиції,	яке	по�’язує	її	з	о�карженням.

�ак,	В.	М.	Кампо	�казує,	що	«адміні�трати�на	ю�тиція	—	це	�ид	пра
�о�уддя,	який	здій�нюєть�я	з	метою	розгляду	�карг	громадян,	їхніх	об’єд
нань,	 інших	юридичних	 і	фізичних	о�іб	на	незаконні	дії	 (бездіяльні�ть)	
органі�	�икона�чої	�лади,	їхніх	по�адо�их	о�іб	та	деяких	інших	�труктур	
публічної	�лади,	що	за�дають	пози�ачам	матеріальних	і	моральних	збит
кі�»5.

1	Педько	Ю.	С.	Стано�лення	адміні�трати�ної	ю�тиції	�	Україні	/	Ю.	С.	Педько.	—	
К.,	2003.	—	С.	25.

2	�емшученко	Ю.	С.	Адміні�трати�на	ю�тиція	/	Ю.	С.	�емшученко	//	Юридична	
енциклопедія	:	�	6	т.	/	редкол.	:	Ю.	С.	�емшученко	(�ідп.	ред.)	та	ін.	—	К.	:	Укр.	енцикло
педія,	1998.	—	�.	1.	—	С.	47.

3	Бр�бан	Г.	Француз�кое	админи�трати�ное	пра�о	/	Г.	Бр�бан	;	пер.	�	фр.	;	под	ред.	
и	�о	��туп.	�т.	С.	Бобото�а.	—	М.	:	Прогре��,	1998.	—	С.	27.

4	Бойцо�	В.	�.	Админи�трати�ная	ю�тиция:	к	продолжению	ди�ку��ии	о	�одержа
нии	и	значении	/	В.	�.	Бойцо�	//	Го�удар�т�о	и	пра�о.	—	1994.	—	№	5.	—	С.	42.

5	Кампо	В.	Стано�лення	демократичної	�удо�ої	�лади:	�у�пільнополітичні	а�пекти	/	
В.	Кампо	//	Стано�лення	�ладних	�труктур	�	Україні	(1991—1996)	/	редкол.	:	О.	Гарань,	
В.	Кулик,	О.	Майборода.	—	К.,	1997.	—	С.	149.
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Реалізуючи	��оє	пра�о	на	о�карження	громадянин	�т�орює	юридичні	
під�та�и	розгляду	і	�ирішення	адміні�трати�ного	�пору	�	межах	�и�теми	
адміні�трати�ної	ю�тиції.	Скарга,	таким	чином,	з’я�ляєть�я	у	�фері	пуб
лічнопра�о�их	 �ідно�ин,	 є	 «юридично	 реле�антною	формою	 критики,	
якій	громадяни	піддають	роботу	апарату»1,	і	має	на	меті	захи�т	та	�ідно�
лення	пра�	і	��обод	громадян.

Згідно	з	першим	підходом	до	поняття	адміні�трати�ної	ю�тиції	�клю
чаєть�я	розгляд	публічнопра�о�их	�порі�	не	тільки	�удами,	а	й	іншими	
держа�ними	органами.	Оче�идно,	що	етимологічно	при	цьому	�иходять	із	
розуміння	латин�ького	терміна	«ю�тиція»	як	�пра�едли�і�ть.	Інакше	кажу
чи,	�пра�едли�і�ть	при	�ирішенні	�порі�	у	�фері	упра�ління	може	забез
печу�ати�я	не	лише	�удами,	а	й	адміні�трати�ними	органами	при	розгля
ді	�карг	громадян	у	�фері	адміні�трати�ної	діяльно�ті.

Другий	підхід	�ужчий	—	до	поняття	адміні�трати�ної	ю�тиції	�ідно
�ять	тільки	�удо�ий	порядок	�ирішення	публічнопра�о�их	�порі�,	тобто	
адміні�трати�на	ю�тиція	є	діяльні�тю	�иключно	�удо�ою2.	�ут	�ихідним	
моментом	є	розуміння	ю�тиції	як	пра�о�уддя,	яке,	згідно	із	�уча�ною	пра
�о�ою	доктриною,	здій�нюєть�я	тільки	�удами.

�ретій	підхід	полягає	�	тому,	що	адміні�трати�ною	ю�тицією	може	на
зи�ати�я	не	будьяке	�ирішення	публічнопра�о�их	�порі�,	а	тільки	те,	що	
здій�нюєть�я	�пеціально	ут�ореними	для	цього	�удо�ими	органами	—	чи	
то	окремими	�уддями,	чи	то	�пеціалізо�аними	�труктурними	підрозділами	
загальних	�уді�.	З	огляду	на	це	обо�’язко�ою	ознакою	адміні�трати�ної	
ю�тиції	є	ная�ні�ть	у	�и�темі	пра�о�уддя	адміні�трати�них	�уді�	або	адмі
ні�трати�них	палат	у	�труктурі	�уді�	загальної	юри�дикції3.

Отже,	термін	«адміні�трати�на	ю�тиція»	недаремно	нази�ають	«�нутріш
ньо	�уперечли�им»4,	тому	що	�ін	поєднує	різні	за	��оєю	�уттю	я�ища	—	
адміні�трація	(упра�лін�ька	�кладо�а)	і	ю�тиція	(�удо�а	�кладо�а).	Однак,	
�рахо�уючи	формальнологічний	погляд	на	її	ознаки,	таке	формулю�ання	
є	�пра�едли�им	і,	�иходячи	із	�ищена�едених	факторі�,	термін	«адміні�тра
ти�на	ю�тиція»	(бук�ально	—	«пра�о�уддя	�	�фері	упра�ління»)	має	харак
терні	теоретичні	ри�и.

В	Україні	�ідбу�аєть�я	по�тупо�а	переоцінка,	перео�ми�лення	ідейних	
цінно�тей	та	пра�о�их	положень,	а	також	реформу�ання	пра�о�их	�ідно

1	Козло�	Ю.	М.	Ин�титут	пра�	жалобы	по	�о�ет�кому	админи�трати�ному	пра�у	:	
а�тореф.	ди�.	на	�ои�кание	учен.	�тепени	канд.	юрид.	наук	/	Ю.	М.	Козло�.	—	М.,	1953.	—	
С.	9.

2	Дмитро�	Ю.	Адміні�трати�на	ю�тиція	—	атрибут	демократичної	пра�о�ої	держа
�и	/	Ю.	Дмитро�	//	Пра�о	України.	—	1996.	—	№	4.	—	С.	12.

3	Адміні�трати�на	ю�тиція:	є�ропей�ький	до��ід	і	пропозиції	для	України	/	а�т.
упоряд.	:	І.	Б.	Коліушко,	Р.	О.	Куйбіда.	—	К.	:	Факт,	2003.	—	С.	9—10.

4	Битяк	Ю.	П.,	Комзюк	А.	�.	К	концепции	реформы	админи�трати�ного	законода
тель�т�а	и	админи�трати�ного	�удопроиз�од�т�а	/	Ю.	П.	Битяк	//	Юридиче�кая	наука	
и	проблемы	формиро�ания	демократиче�кого	пра�о�ого	го�удар�т�а	Украины.	—	К.,	
1993.	—	С.	78.
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�ин	та	ін�титуті�.	Можна	��ажати	фактично	�изначеними	о�но�ні	напря
ми	�удо�опра�о�ої	реформи,	яка	має	забезпечити	�ерхо�ен�т�о	пра�а	і	
законні�ть	у	такій	�ажли�ій	�фері,	як	�удо�а	�лада.	Для	до�ягнення	цієї	
мети	необхідно	не	тільки	удо�коналити	традиційні	�удо�і	функції	—	за�то
�у�ання	заході�	кримінального	покарання	о�іб,	які	�коїли	злочини,	і	�ирі
шення	тих	або	інших	майно�их	�уперечок,	а	й	законода�чо	�регулю�ати	
по�но�аження	�уду	з	контролю	за	забезпеченням	�заємної	�ідпо�ідально�
ті	держа�и	та	її	громадян1.

Важли�ого	значення	у	з�’язку	з	цим	набу�ає	діяльні�ть	�уді�	щодо	за
хи�ту	пра�	громадян	�ід	порушень	їх	різними	держа�ними	органами	і	по�а
до�ими	о�обами.	�ака	функція	�уду	здій�нюєть�я	�	межах	адміні�трати�
ної	ю�тиції.

Ст�орення	�	Україні	адміні�трати�них	�уді�	є	одним	із	напрямі�	�удо
�ої	реформи,	яка	отримала	��ій	початок	з	1992	р.,	тобто	з	ча�у	зат�ерджен
ня	Верхо�ною	Радою	України	Концепції	�удо�опра�о�ої	реформи.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 В	який	період	 �форму�али�ь	о�но�ні	ри�и	�уча�ної	 адміні�трати�ної	
ю�тиції?

2.	 �кими	є	о�но�ні	напрями	захи�ту	пра�	і	��обод	людини	�	адміні�трати�
ному	�удочин�т�і?

3.	 Чим	�ідрізняють�я	поняття	«адміні�трати�на	ю�тиція»	і	«адміні�трати�не	
�удочин�т�о»?

4. 	У	чому	полягає	�пільна	цінні�на	о�но�а	��іх	є�ропей�ьких	�и�тем	адмі
ні�трати�ної	ю�тиції?

5.	 У	межах	якого	проце�у	здій�ню�а��я	захи�т	пра�	і	��обод	людини	з	ча
�у	прийняття	Кон�титуції	України	�	1996	році	і	до	поя�и	адміні�трати�ного	
�удо�ого	проце�у?

6.	 �ким	бу�	підхід	а�торі�	Концепції	�удо�опра�о�ої	реформи	щодо	за
про�адження	адміні�трати�ного	�удочин�т�а?

7.	 �ким	законом	(законами)	реалізо�ано	положення	малої	�удо�ої	реформи?

1	Бородін	І.	Про	�утні�ть	адміні�трати�ної	ю�тиції	/	І.	Бородін	//	Пра�о	України.	—	
2000.	—	№	1.	—	С.	15.
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ОснОви АдміністРАтивнОгО 
сУдОчинствА

Глава 1
кОмПетенція 

АдміністРАтивних сУдів

Компетенція	у	�фері	держа�ного	упра�ління	—	це	закріплена	�	зако
нода��т�і	�укупні�ть	по�но�ажень,	пра�	та	обо�’язкі�	держа�ного	органу,	
у�тано�и	або	по�адо�ої	о�оби,	які	�они	зобо�’язані	�икори�то�у�ати	для	
�иконання	��оїх	функціональних	за�дань,	що	полягають	у	здій�ненні	упра�
лін�ького,	тобто	організуючого	�пли�у	на	ті	�фери	і	галузі	�у�пільного	жит
тя,	які	�имагають	пе�ного	�тручання	держа�и.

Проблеми	чіткого	законода�чого	�изначення	компетенції	адміні�тра
ти�них	�уді�,	на	нашу	думку,	є	на�лідком	�ід�утно�ті	у�аги	науко�ої	дум
ки	протягом	три�алого	ча�у	до	публічнопра�о�их	�ідно�ин,	загалом	проб
лем	�ерхо�ен�т�а	пра�а	та	захи�ту	пра�	і	о�но�них	��обод	людини	безпо
�ередньо.	Для	прикладу	можна	на�е�ти	пе�ні	�уперечно�ті	між	пра�илами	
п.	3	ч.	2.	�т.	17	та	п.	2	ч.	1	�т.	18	КАС	України	�	питанні	компетенції	адмі
ні�трати�них	�уді�	у	�пра�ах	щодо	притягнення	до	адміні�трати�ної	�ід
по�ідально�ті.

Ча�тина	2	�т.	124	Кон�титуції	України	�изначає,	що	юри�дикція	�уді�	
поширюєть�я	на	��і	пра�о�ідно�ини,	що	�иникають	у	держа�і.	У	�пеціаль
них	 проце�уальних	 законах	 (Законі	 України	 «Про	 Кон�титуційний	 Суд	
України»,	Ци�ільному	проце�уальному	кодек�і	України,	Го�подар�ькому	про
це�уальному	кодек�і	України,	Кримінальнопроце�уальному	кодек�і	Украї
ни	та	Кодек�і	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України)	законода�цем	�и
значені	ознаки,	за	якими	�ідмінні	між	�обою	�пра�и	�ідне�ені	до	адміні
�трати�ного,	ци�ільного,	 го�подар�ького,	 кримінального	 �удочин�т�а	 та	
юри�дикції	Кон�титуційного	Суду	України.	Ці	ознаки	є	�ирішальними	для	
�изначення	порядку	захи�ту	порушених	пра�	о�іб	та	порядку	реалізації	
�удочин�т�а	�удом.

О�кільки	обо�’язок	�изначити�я,	чи	належить	позо�ну	зая�у	розглядати	
�	порядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	Закон	(п.	4	ч.	1	�т.	107	КАС)	по
кладає	безпо�ередньо	на	�уддю,	�ищезгадані	проблеми	є	і	�уто	практични
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ми.	Зокрема	�и�темний	аналіз	норм	КАС	дає	під�та�и	��ажати,	що	�изна
чальними	для	форму�ання	�и�но�ку	про	те,	що	зая�лений	позо�	є	адміні
�трати�ним,	є:

—	ча�тини	1	та	2	�т.	2,	п.	1	ч.	1	�т.	3	КАС	—	за�дання	та	предмет	адмі
ні�трати�ного	�удочин�т�а;	�изначення	поняття	«адміні�трати�на	�пра�а»;

—	�т.	17	КАС	—	перелік	категорій	�порі�,	�ідне�ених	до	компетенції	
адміні�трати�них	�уді�	та	�иключення	з	такої	компетенції.

Саме	ці	норми	КАС	України	Р.	О.	Куйбіда,	В.	І.	�ишкін	та	ін.1	�пра
�едли�о	к�аліфікують	як	три	�по�оби	нормати�ного	�изначення	компетен
ції	адміні�трати�них	�уді�:

—	загальне	�изначення	—	через	поняття	адміні�трати�ної	�пра�и	(п.	1	
�т.	3	КАС);

—	�изначення	через	перелік	категорій	�пра�,	що	належать	до	предме
та	адміні�трати�ної	юри�дикції	(ч.	1	�т.	17	КАС);

—	�изначення	через	перелік	категорій	�пра�	публічнопра�о�ого	ха
рактеру,	що	не	належать	до	предмета	адміні�трати�ної	юри�дикції	(ч.	2	
�т.	17	КАС).

Деякі	а�пекти	за�то�у�ання	цих	та	інших	норм	КАС,	на	нашу	думку,	
потребують	коментарі�.

Відпо�ідно	до	ч.	1	�т.	2	КАС	за�данням	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	
є	захи�т	пра�,	��обод	та	інтере�і�	фізичних	о�іб,	пра�	та	інтере�і�	юридич
них	о�іб	у	�фері	публічнопра�о�их	�ідно�ин	�ід	порушень	з	боку	органі�	
держа�ної	�лади,	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�их	і	�луж
бо�их	о�іб,	 інших	�уб’єкті�	при	здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	
функцій	на	о�но�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	
по�но�ажень.

Публічнопра�о�і	�ідно�ини	�иникають	у	�фері	реалізації	(здій�нення)	
публічної	�лади.	Слід	мати	на	у�азі,	що	�ідпо�ідно	до	ч.	1	�т.	6	Кон�титу
ції	України	держа�на	�лада	здій�нюєть�я	на	за�адах	поділу	її	на	законода�
чу,	�икона�чу	та	�удо�у.	В	той	�амий	ча�	держа�на	�лада	має	єдине	дже
рело	—	�олю	народу,	а	отже,	держа�на	�лада,	здатні�ть	держа�и	форму
�ати	загальнообо�’язко�і	припи�и	по�едінки	є	поняттям	цілі�ним.	�аким	
чином,	поділяєть�я	не	�ама	�лада,	а	функції	держа�ної	�лади	поділені	між	
�изначеними	Кон�титуцією	України	органами.

Влада	законода�ча	та	�удо�а	у	��оєму	«чи�тому»,	процедурному	�игля
ді	за	��оїм	характером	не	є	упра�лін�ькою,	а	отже,	не	підпадає	під	�удо
�ий	контроль	у	формі	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.

Відпо�ідно	до	ч.	2	�т.	2	КАС	до	адміні�трати�них	�уді�	можуть	бути	
о�каржені	будьякі	рішення,	дії	чи	бездіяльні�ть	�уб’єкті�	�ладних	по�но
�ажень,	крім	�ипадкі�,	коли	щодо	таких	рішень	дій	чи	бездіяльно�ті	Кон

1	О�но�и	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	та	адміні�трати�ного	пра�а	:	на�ч.	по�іб.	/	
за	заг.	ред.	Р.	О.	Куйбіди,	В.	І.	�ишкіна.	—	К.	:	Старий	��іт,	2006.	—	С.	86—90.
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�титуцією	чи	законами	України	��тано�лено	інший	порядок	�удо�ого	про
�адження.

Деяку	�кладні�ть	у	�удо�ій	практиці	�тано�ить	поняття	«�уб’єкт	�лад
них	по�но�ажень».	На�едене	�	п.	7	ч.	1	�т.	3	КАС	поняття	має	кілька	�кла
до�их	та	бланкетний	характер.	Серед	іншого,	�лід	мати	на	у�азі,	що	�тату�	
органу	як	но�ія	�ладних	по�но�ажень	у	кожному	�ипадку	�лід	пере�іряти	
за	�татутом,	положенням	чи	іншим	джерелом	підт�ердження	такого	�тату
�у.	Делегу�ання	�ладних	по�но�ажень	можли�е	і	�уб’єкту,	який	за	��оїм	
�тату�ом	�загалі	не	є	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень.

�аким	 чином,	 компетенція	 адміні�трати�них	 �уді�	 поширюєть�я	 на	
�пори	фізичних	чи	юридичних	о�іб	із	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	щодо	
о�карження	його	рішень	(нормати�нопра�о�их	акті�	чи	пра�о�их	акті�	
інди�ідуальної	дії,	дій	чи	бездіяльно�ті,	крім	�ипадкі�,	коли	щодо	таких	рі
шень,	дій	чи	бездіяльно�ті	Кон�титуцією	чи	законами	України	��тано�ле
но	інший	порядок	�удо�ого	про�адження	(кон�титуційна	юри�дикція,	юри�
дикція	�уді�	у	кримінальнопра�о�их	�ідно�инах,	адміні�трати�них	пра�о
порушеннях	та	ін.).

Стаття	17	КАС	за	��оїм	категоричним	характером	та	�труктурною	будо
�ою	�ідрізняєть�я	�ід	узагальненотеоретичних	ча�тин	1	та	2	�т.	2,	пунк
ті�	1	та	7	ч.	1	�т.	3	КАС	і	потребує	деяких	коментарі�.

За�то�о�уючи	поняття	«рішення	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень»,	«нор
мати�нопра�о�ий	акт»,	«пра�о�ий	акт	інди�ідуальної	дії»,	законода�ець	
не	да�	їх	�изначень	безпо�ередньо	�	КАС	(�т.	3).

На	нашу	думку,	під	рішенням	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	розумі
єть�я	далеко	не	кожен	документ,	який	приймаєть�я	таким	�уб’єктом.	У	по
рядку	КАС	може	бути	о�каржене	лише	таке	рішення,	яке	породжує	безпо
�ередньо	пра�а	та/чи	обо�’язки	для	пози�ача.

Чинне	законода��т�о	не	мі�тить	�изначення	понять	«нормати�нопра
�о�ий	акт»	та	«пра�о�ий	акт».	Однак	на	теоретичному	рі�ні	можна	дати	
такі	�изначення	зазначеним	поняттям.

Акт державного чи іншого органу	—	це	юридична	форма	рішень	цих	ор
гані�,	тобто	офіційний	пи�ьмо�ий	документ,	який	породжує	пе�ні	пра�о�і	
на�лідки,	�прямо�аний	на	регулю�ання	тих	чи	інших	�у�пільних	�ідно�ин	
і	має	обо�’язко�ий	характер	для	�уб’єкті�	цих	�ідно�ин.	Залежно	�ід	компе
тенції	органу,	який	прийня�	такий	документ,	і	характеру	та	об�ягу	�ідно�ин,	
що	�регульо�ано	ним,	акти	поділяють�я	на	нормати�ні	й	такі,	що	не	мають	
нормати�ного	 характеру,	 тобто	 інди�ідуальні.	Нормативний акт	—	 це	
прийнятий	упо�но�аженим	держа�ним	чи	іншим	органом	у	межах	його	
компетенції	офіційний	пи�ьмо�ий	документ,	який	��тано�лює,	змінює	чи	
�ка�о�ує	норми	пра�а,	но�ить	загальний	чи	локальний	характер	та	за�то�о
�уєть�я	неодноразо�о.	Що	ж	до	актів ненормативного характеру (індиві
дуальних актів),	то	�они	породжують	пра�а	і	обо�’язки	тільки	у	того	�уб’єк
та	(чи	�изначеного	ними	пе�ного	кола	�уб’єкті�),	якому	�они	адре�о�ані.
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З�ажаючи	на	зазначене	не	може	бути	предметом	о�карження	такий	
акт	органу	держа�ної	�лади,	який	не	породжує	ніяких	пра�о�их	на�лідкі�,	
тобто	не	�т�орює	пра�	та	обо�’язкі�	для	громадян	та	юридичних	о�іб.

Порядок	та	форма	реалізації	пра�	громадян	�изначають�я	�пеціальними	
законами,	які	є	нормами	матеріального	пра�а	у	адміні�трати�ному	�удо
чин�т�і.	Спеціальні	закони	�изначають	не	тільки	порядок	реалізації	грома
дянами	закріплених	Кон�титуцією	України	��оїх	пра�,	а	й	�изначають	нор
му	по�едінки	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень,	порушення	яких	може	при
з�е�ти	до	порушення	пра�	громадян	та	бути	предметом	�удо�ого	розгляду.

Важли�о	з�ернути	у�агу,	що	�	цій	категорії	�пра�	�пра�и	щодо	о�кар
ження	нормати�них	акті�	�иділені	законода�цем	як	�пра�и,	які	потребу
ють	окремого	регулю�ання.	�ак,	�т.	171	КАС	�изначає	межі	о�карження	
нормати�нопра�о�их	акті�.	О�каржу�аними	нормати�нопра�о�ими	акта
ми	у	з�’язку	з	їх	не�ідпо�ідні�тю	законам	України	�	межах	адміні�трати�
ної	юри�дикції	є	лише	на�тупні	акти	органі�	держа�ної	�лади:

—	по�тано�и	Верхо�ної	Ради	України;
—	укази	та	розпорядження	Президента	України;
—	по�тано�и	та	розпорядження	Кабінету	Міні�трі�	України;
—	по�тано�и	Верхо�ної	Ради	А�тономної	Ре�публіки	Крим.
О�каржу�аними	актами	органі�	держа�ної	�лади	у	з�’язку	з	незакон

ні�тю	та	не�ідпо�ідні�тю	їх	пра�о�им	актам	�ищої	юридичної	�или	є	на
�тупні	акти:

—	нормати�нопра�о�і	акти	міні�тер�т�	та	інших	центральних	органі�	
�икона�чої	�лади;

—	нормати�нопра�о�і	акти	Ради	міні�трі�	А�тономної	Ре�публіки	Крим;
—	нормати�нопра�о�і	акти	мі�це�их	держа�них	адміні�трацій;
—	нормати�нопра�о�і	акти	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	та	ін

ших	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень.
Адміні�трати�ний	�уд	при	розгляді	�пра�	щодо	о�карження	нормати�

нопра�о�их	акті�	не	�ирішує	питання	щодо	їх	кон�титуційно�ті.	Адже	ці	
питання	�ідне�ені	до	юри�дикції	Кон�титуційного	Суду	України.	Разом	із	
тим,	компетенція	Кон�титуційного	Суду	України	не	передбачає	підпоряд
ку�ання	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	кон�титуційному.	�ому	Кон�титу
ційний	Суд	України	�	рішенні	�ід	7	тра�ня	2002	р.	№	8рп/2002	роз’я�ни�,	
що	�ирішення	Кон�титуційним	Судом	України	питань	щодо	кон�титуцій
но�ті	акті�	Президента	України	не	�иключає	можли�о�ті	о�карження	до	
�уді�	загальної	юри�дикції	акті�	Президента	України	інди�ідуального	ха
рактеру	з	питань	призначення	на	по�ади	чи	з�ільнення	з	по�ад	�то�о�но	
їх	законно�ті1.

1	Рішення	Кон�титуційного	Суду	України	у	�пра�і	за	кон�титуційним	поданням	
Президента	України	щодо	офіційного	тлумачення	положень	ча�тин	другої,	третьої	�тат
ті	124	Кон�титуції	України	(�пра�а	щодо	під�ідомчо�ті	акті�	про	призначення	або	з�іль
нення	по�адо�их	о�іб)	�ід	7	тра�ня	2002	р.	№	8рп/2002.
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Важли�о	з�ернути	у�агу,	що	�т.	171	КАС	України	передбачає	о�кар
ження	 акті�	 нормати�ного	 характеру.	 Ча�тина	 3	 зазначеної	 �татті	 �и
значає,	що	пра�о	о�каржити	нормати�нопра�о�ий	акт	мають	лише	о�оби,	
щодо	 яких	 його	 за�то�о�ано,	 а	 також	 о�оби,	 які	 є	 �уб’єктом	 пра�о�ід
но�ин,	у	яких	буде	за�то�о�ано	цей	акт.	�аким	чином,	о�каржений	нор
мати�ний	акт	має	безпо�ередньо	торкати�я	пра�	та	обо�’язкі�	о�оби	зая�
ника.

При	за�то�у�анні	п.	2	ч.	1	�т.	17	КАС	�лід	мати	на	у�азі,	що	поняття	
«публічна	�лужба»	не	�пі�падає	і	є	ширшим	у	порі�нянні	з	�изначенням	
«держа�на	�лужба»,	даним	у	�т.	1	Закону	України	«Про	держа�ну	�лужбу».	
Однак	публічна	�лужба	як	діяльні�ть	має	�ідбу�ати�я	на	офіційних,	закон
них	під�та�ах.

Малодо�лідженим	лишаєть�я	поняття	«адміні�трати�ний	дого�ір».	Від
по�ідно	до	п.	14	ч.	1	�т.	3	КАС,	адміністративний договір	—	це	д�о	або	
багато�тороння	угода,	змі�т	якої	�кладають	пра�а	та	обо�’язки	�торін,	що	
�ипли�ають	із	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	�уб’єкта	�ладних	по�но�а
жень,	який	є	однією	із	�торін	угоди.	Нез�ажаючи	на	ная�ні�ть	елементі�	
угоди,	адміні�трати�ний	дого�ір	за	��оєю	�уттю	є	пра�о�им	актом	упра�
ління	і	залежно	�ід	змі�ту	може	мати	нормати�ний	характер,	що	належить	
�рахо�у�ати	�	питанні	�изначення	компетенції	�уду	�	�порах,	що	�то�у
ють�я	адміні�трати�них	дого�орі�.

Компетенція у сфері державного управління	—	це	закріплена	�	законо
да��т�і	�укупні�ть	по�но�ажень,	пра�	та	обо�’язкі�	держа�ного	органу,	
у�тано�и	або	по�адо�ої	о�оби,	які	�они	зобо�’язані	�икори�то�у�ати	для	�и
конання	��оїх	функціональних	за�дань,	що	полягають	у	здій�ненні	упра�
лін�ького,	тобто	організуючого	�пли�у	на	ті	�фери	і	галузі	�у�пільного	жит
тя,	які	�имагають	пе�ного	�тручання	держа�и.

Поняття	«делего�ані	по�но�аження»	�изначені	�	Указі	Президента	Украї
ни	«Про	заходи	щодо	�про�адження	Концепції	адміні�трати�ної	реформи	
�	Україні»	�ід	22	липня	1998	р.	№	810.	�ак,	�	Указі	зазначено,	що:	«Деле
го�ані	функції,	по�но�аження	—	функції,	по�но�аження	(пра�а	і	обо�’яз
ки),	що	їх	набу�ає	пе�ний	�уб’єкт	(орган	чи	по�адо�а	о�оба)	шляхом	пере
дачі	йому	для	�иконання	�ід	іншого	�уб’єкта	за	�ла�ним	рішенням	о�тан
нього	або	на	під�та�і	норми	закону.	 «Делегу�ання»	означає,	як	пра�ило,	
передачу	функцій,	по�но�ажень	на	пе�ний	ча�	із	збереженням	у	делегую
чого	�уб’єкта	пра�а	по�ернути	й	до	�ла�ного	�иконання.	Водноча�	делегу
ючий	�уб’єкт	набу�ає	пра�о	контролю	за	�таном	і	на�лідками	�иконання	
делего�аних	функцій,	по�но�ажень».

При	�ирішенні	питання	компетенції	адміні�трати�ного	�уду	�	�порах	
за	з�ерненням	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	у	�ипадках,	��тано�лених	за
коном1,	�лід	керу�ати�ь	і	на�тупним.

1	Пункт	4	ч.	1	�т.	17	КАС	України.
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Пра�о	на	з�ернення	до	�уду	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	окрім	пря
мої	�казі�ки	�	нормати�ному	акті,	має	�ліду�ати	з	функцій	та	за�дань	цьо
го	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень.	Дотримання	цього	принципу,	на	наше	
переконання,	є	обо�’язко�им,	з�ажаючи	на:

—	необхідні�ть	обмежити	�пли�	на	�у�пільні	�ідно�ини	того	чи	іншого	
�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	поза	�пеціальними	за�даннями	цього	�уб’єк
та	�ладних	по�но�ажень;

—	у�унення	можли�о�ті	з�ернення	до	�уду	з	одного	питання	різних	�у
б’єкті�	�ладних	по�но�ажень,	що,	�	��ою	чергу,	приз�ело	б	до	зло�жи�ан
ня	по�адо�их	о�іб	пра�ом	на	з�ернення	до	�уду.

Важли�ою	о�обли�і�тю	�иборчих	�пра�,	яка	�имагає	окремого	регулю
�ання	проце�уальним	законом,	є	чітко	�изначена	�троко�і�ть	можли�их	
�пірних	пра�о�ідно�ин.	Відпо�ідно	до	�иборчого	законода��т�а	передба
чено	обмежені	�троками	етапи	�иборчого	проце�у1.	Саме	тому	�троки	по
дачі	 позо�у	щодо	 �иборчого	 проце�у	 та	 �троки	 розгляду	 �удами	 таких	
�пра�	до�ить	короткі.	Але,	окрім	цього,	�троко�і�ть	�иборчого	проце�у	об
межує	також	у	ча�і	�амі	можли�і	�пірні	пра�о�ідно�ини.	�ому	пі�ля	закін
чення	�иборчого	проце�у	з�ернення	з	позо�ом	о�оби	�аме	як	�уб’єкта	�и
борчого	пра�а	та	у	з�’язку	з	порушенням	�иборчого	пра�а	нам	�идаєть�я	
неможли�им.

�к	і	�пра�и	з	при�оду	о�карження	нормати�них	акті�,	�пра�и	щодо	
�иборчого	проце�у	мають	на	рі�ні	норм	КАС	України	окреме	регулю�ання,	
що	по�’язане	з	під�ищеним	�у�пільним	інтере�ом,	обмежені�тю	пра�о�ід
но�ин	у	ча�і	та	їх	�уб’єктного	�кладу.

Виборчі	пра�о�ідно�ини	і	пра�о�ідно�ини	з	при�оду	референдуму	пе
редбачають	�пеціальний	�уб’єктний	�клад.	�ак,	�пеціальні	�иборчі	закони	
передбачають,	що	�иборчий	проце�	здій�нюєть�я	�иключно	між	�уб’єктами,	
прямо	�изначеними	законами.	Саме	таким	переліком	�пеціальних	�уб’єкті�	
проце�уальний	закон	обмежує	можли�их	уча�никі�	�удо�их	адміні�трати�
них	�пра�,	по�’язаних	з	�иборчим	проце�ом	та	проце�ом	референдуму.

Коротко	під�умо�уючи	�ищена�едене,	можна	запропону�ати	на�тупні	
о�но�ні	критерії	�изначення	компетенції	адміні�трати�ного	�уду	у	�иник
лому	�порі:

1)	ная�ні�ть	публічного	характеру	пра�о�ідно�ин;
2)	хоча	б	однією	�тороною	пра�о�ідно�ин	є	�уб’єкт	�ладних	по�но�а

жень	у	з�’язку	з	�иконанням	�ладних	упра�лін�ьких	функцій;
3)	між	�торонами	�иник	�пір,	компетенція	адміні�трати�них	�уді�	на	

який	поширена	дією	�т.	17	КАС,	і	такий	�пір	не	�ідне�ений	до	компетенції	
інших	органі�.

1	Стаття	11	Закону	України	«Про	�ибори	Президента	України»,	�таття	11	Закону	
України	«Про	�ибори	народних	депутаті�	України»,	�таття 11 Закону України «Про �и	11	Закону	України	«Про	�и
бори	депутаті�	Верхо�ної	Ради	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	мі�це�их	рад	та	�іль�ьких,	
�елищних,	мі�ьких	голі�».
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Підсудність 
адміністративних справ

Підсудністю	нази�аєть�я	розмежу�ання	компетенції	�то�о�но	розгля
ду	�пра�	між	�удами	однієї	ланки	(�труктури).

Загальні	пра�ила	�изначення	під�удно�ті	регулюють�я	�таттями	18—22	
КАС.	Зокрема	зазначеними	�таттями	�изначено	три	�иди	під�удно�ті:

—	предметна;
—	територіальна;
—	ін�танційна.
Разом	із	тим,	зі	змі�ту	норм	КАС	можна	�иділити	ще	один	�ид	під�уд

но�ті:	за	ух�алою	�уду.
Пра�ила	предметної підсудності	�изначені	�таттями	18,	172,	173,	174,	

182	КАС.	Предметна	під�удні�ть	передбачає	пра�о	�уду	пе�ної	 ін�танції	
розглядати	�пра�у	як	�уд	першої	ін�танції.	Чинна	редакція	Кодек�у	надає	
пра�о	�уду	першої	ін�танції	мі�це�им	загальним,	окружним	адміні�трати�
ним	�удам	та	Вищому	адміні�трати�ному	�уду	України.

Зокрема	згаданими	�таттями	передбачено,	що	місцевим загальним су
дам як	адміні�трати�ним	�удам	під�удні:

—	адміні�трати�ні	�пра�и,	у	яких	однією	зі	�торін	є	орган	чи	по�адо
�а	о�оба	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба	органу	
мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	крім	тих,	які	під�удні	окружним	адміні�трати�
ним	�удам;

—	у�і	адміні�трати�ні	�пра�и	з	при�оду	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	
�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	у	�пра�ах	про	притягнення	до	адміні�тра
ти�ної	�ідпо�ідально�ті;

—	у�і	адміні�трати�ні	�пра�и	у	�порах	фізичних	о�іб	з	�уб’єктами	�лад
них	по�но�ажень	з	при�оду	обчи�лення,	призначення,	перерахунку,	здій�
нення,	надання,	одержання	пен�ійних	�иплат,	�оціальних	�иплат	непраце
здатним	громадянам,	�иплат	за	загальнообо�’язко�им	держа�ним	�оціаль
ним	�траху�анням	та	інших	�оціальних	�иплат,	доплат,	�оціальних	по�луг,	
допомоги,	захи�ту,	пільг	(�т.	18);

—	�пра�и	з	при�оду	о�карження	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	�иборчих	
комі�ій,	комі�ій	з	референдуму,	члені�	цих	комі�ій,	за	�инятком	рішень,	
дій	чи	бездіяльно�ті,	що	�изначені	ча�тинами	3,	4	�т.	172	КАС;

—	�пра�и	щодо	уточнення	�пи�ку	�иборці�	(�т.	173);
—	�пра�и	щодо	о�карження	дій	чи	бездіяльно�ті	за�обі�	ма�о�ої	інфор

мації,	підприєм�т�,	у�тано�,	організацій,	їх	по�адо�их	та	�лужбо�их	о�іб,	
т�орчих	праці�никі�	за�обі�	ма�о�ої	інформації,	що	порушують	законода�
�т�о	про	�ибори	та	референдум	(�т.	174);

—	 �пра�и	 про	 обмеження	щодо	 реалізації	 пра�а	 на	 мирні	 зібрання	
(�т.	182).

Окружним адміністративним судам	під�удні	адміні�трати�ні	�пра�и,	
у	яких	однією	зі	�торін	є	орган	держа�ної	�лади,	інший	держа�ний	орган,	
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орган	�лади	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	їх	по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба,	
крім	�пра�	з	при�оду	їх	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	у	�пра�ах	про	адміні
�трати�ні	про�тупки	та	�пра�,	які	під�удні	мі�це�им	загальним	�удам	як	
адміні�трати�ним	�удам.

До	окружного	адміні�трати�ного	�уду	о�каржують�я	також	рішення,	
дії	чи	бездіяльні�ть	�иборчої	комі�ії	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	обла�ної	
�иборчої	комі�ії,	Киї��ької	чи	Се�а�тополь�ької	�иборчих	комі�ій	щодо	під
гото�ки	та	про�едення	мі�це�их	�иборі�;	територіальної	(окружної)	�ибор
чої	комі�ії	щодо	підгото�ки	та	про�едення	�иборі�	Киї��ького	чи	Се�а�то
поль�ького	мі�ького	голо�и;	територіальних	(окружних)	�иборчих	комі�ій	
щодо	підгото�ки	та	про�едення	�иборі�	Президента	України,	народних	де
путаті�	України;	обла�них	комі�ій	з	референдуму	і	комі�ії	А�тономної	Ре�
публіки	Крим	зі	��еукраїн�ького	референдуму,	а	також	члені�	зазначених	
комі�ій.

Спра�и	щодо	о�карження	дій	або	бездіяльно�ті	по�адо�их	чи	�лужбо
�их	о�іб	мі�це�их	органі�	�икона�чої	�лади	розглядають�я	і	�ирішують�я	
мі�це�им	загальним	�удом	як	адміні�трати�ним	�удом	або	окружним	адмі
ні�трати�ним	�удом	за	�ибором	пози�ача.	Окрім	того,	�т.	18	КАС	перед
бачено,	що	у	разі	не�изначено�ті	КАС	предметної	під�удно�ті	конкретної	
адміні�трати�ної	�пра�и	така	�пра�а	розглядаєть�я	мі�це�им	адміні�тра
ти�ним	�удом	за	�ибором	пози�ача.	�аким	чином,	можна	го�орити	про	
те,	що	�	межах	предметної	під�удно�ті	і�нує	такий	під�ид	під�удно�ті,	як	
альтернати�на	предметна	під�удні�ть.

Вищому адміністративному суду України	як	�уду	першої	і	о�танньої	
ін�танції	під�удні	�пра�и:

—	щодо	��тано�лення	Центральною	�иборчою	комі�ією	результаті�	�и
борі�	або	��еукраїн�ького	референдуму;

—	щодо	�ка�у�ання	реє�трації	кандидата	на	по�т	Президента	України.
Загальні	пра�ила	територіальної підсудності	 �изначені	 �т.	 19	КАС.	

Зокрема	цією	�таттею	передбачено,	що	адміні�трати�ні	�пра�и	�ирішу
ють�я	адміні�трати�ним	�удом	за	мі�цезнаходженням	�ідпо�ідача.

Адміні�трати�ні	�пра�и	з	при�оду	о�карження	пра�о�их	акті�	інди
�ідуальної	 дії,	 а	 також	дій	 чи	 бездіяльно�ті	 �уб’єкті�	 �ладних	 по�но�а
жень,	які	�то�ують�я	інтере�і�	конкретної	о�оби,	�ирішують�я	адміні�тра
ти�ними	�удами	за	мі�цем	прожи�ання	(перебу�ання,	знаходження)	по
зи�ача.

Виключно	�ідпо�ідно	до	�татей	19,	172,	175,	180	КАС	окружним	адмі
ні�трати�ним	 �удом,	 територіальна	юри�дикція	 якого	 поширюєть�я	 на	
м.	Киї�,	�ирішують�я	на�тупні	адміні�трати�ні	�пра�и:

—	з	при�оду	о�карження	нормати�нопра�о�их	акті�	Президента	Украї
ни,	Кабінету	Міні�трі�	України,	міні�тер�т�а	чи	іншого	центрального	орга
ну	�икона�чої	�лади,	Національного	банку	України	чи	іншого	�уб’єкта	�лад
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них	по�но�ажень,	по�но�аження	якого	поширюють�я	на	��ю	територію	
України;

—	адміні�трати�ні	�пра�и,	�ідпо�ідачем	у	яких	є	закордонне	диплома
тичне	чи	кон�уль�ьке	пред�та�ницт�о	України,	їх	по�адо�а	чи	�лужбо�а	
о�оба;

—	адміні�трати�ні	�пра�и	про	анулю�ання	реє�траційного	��ідоцт�а	
політичної	партії,	про	заборону	(приму�о�ий	розпу�к,	лік�ідацію)	політич
ної	партії;

—	�пра�и	щодо	о�карження	рішень,	дій	або	бездіяльно�ті	Центральної	
�иборчої	комі�ії,	члена	цієї	комі�ії,	окрім	�пра�	щодо	рішень,	дій	або	без
діяльно�ті	Центральної	�иборчої	комі�ії	щодо	��тано�лення	нею	результа
ті�	�иборі�	чи	��еукраїн�ького	референдуму	(�т.	172	КАС);

—	�пра�и	щодо	о�карження	дій	чи	бездіяльно�ті	кандидата	на	по�т	
Президента	України,	ініціати�них	груп	��еукраїн�ького	референдуму,	ін
ших	�уб’єкті�	 ініцію�ання	��еукраїн�ького	референдуму,	що	порушують	
законода��т�о	про	�ибори	чи	референдум	(�т.	175	КАС);

—	�пра�и	про	до�троко�е	припинення	по�но�ажень	народного	депу
тата	України	у	разі	не�иконання	ним	�имог	щодо	не�умі�но�ті	 (�т.	180	
КАС).

Статтею	19	КАС	також	передбачено,	що	у	разі	не�изначено�ті	КАС	те
риторіальної	під�удно�ті	конкретної	адміні�трати�ної	�пра�и	така	�пра
�а	розглядаєть�я	мі�це�им	адміні�трати�ним	�удом	за	�ибором	пози�ача.	
�аким	чином,	можна	го�орити	про	те,	що	�	межах	територіальної	предмет
ної	під�удно�ті	і�нує	такий	під�ид	під�удно�ті,	як	альтернати�на	терито
ріальна	під�удні�ть.

Загальні	пра�ила	інстанційної підсудності	�изначені	�т.	20	КАС.	Зокре
ма	цією	�таттею	передбачено,	що	мі�це�і	адміні�трати�ні	�уди	(мі�це�і	за
гальні	�уди	як	адміні�трати�ні	�уди	та	окружні	адміні�трати�ні	�уди),	а	
також	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України	у	�ипадках,	��тано�лених	цим	
Кодек�ом,	�ирішують	адміні�трати�ні	�пра�и	як	�уди	першої	ін�танції.

Апеляційні	адміні�трати�ні	�уди	переглядають	�удо�і	рішення	мі�це
�их	адміні�трати�них	�уді�	(мі�це�их	загальних	�уді�	як	адміні�трати�них	
�уді�	та	окружних	адміні�трати�них	�уді�),	які	знаходять�я	у	межах	їх	те
риторіальної	юри�дикції,	�	апеляційному	порядку	як	�уди	апеляційної	ін
�танції.

Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України	переглядає	�удо�і	рішення	мі�
це�их	та	апеляційних	адміні�трати�них	�уді�	у	ка�аційному	порядку	як	
�уд	ка�аційної	ін�танції.	Стаття	211	�изначає	пра�о	о�каржити	�	ка�ацій
ному	порядку	�удо�і	рішення	�уду	першої	 ін�танції	пі�ля	 їх	перегляду	�	
апеляційному	порядку,	а	також	�удо�і	рішення	�уду	апеляційної	ін�танції	
по�ні�тю	або	ча�тко�о.

Однак	�ідпо�ідно	до	ч.	6	�т.	177	КАС	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	
України	переглядає	�	апеляційному	порядку	як	�уд	апеляційної	ін�танції	
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�удо�і	рішення	окружного	адміні�трати�ного	�уду,	територіальна	юри�
дикція	 якого	 поширюєть�я	 на	 м.	 Киї�	 у	 �пра�ах	щодо	 о�карження	 рі
шень,	дій	або	бездіяльно�ті	Центральної	�иборчої	комі�ії,	члена	цієї	комі
�ії,	окрім	�пра�	щодо	рішень,	дій	або	бездіяльно�ті	Центральної	�иборчої	
комі�ії	щодо	��тано�лення	нею	результаті�	�иборі�	чи	��еукраїн�ького	ре
ферендуму.

В	апеляційному	та	ка�аційному	порядку	можуть	бути	о�каржені	не	тіль
ки	рішення	�уду	�	�пра�і,	а	й	ух�али	�уді�,	якщо	�они	перешкоджають	
про�адженню	у	�пра�і.	�акі	ух�али	у	ка�аційному	порядку	переглядають�я	
пі�ля	їх	апеляційного	перегляду.

Верхо�ний	Суд	України	переглядає	за	�инятко�ими	об�та�инами	�удо
�і	рішення	�	адміні�трати�них	�пра�ах	пі�ля	їх	перегляду	�	ка�аційному	
порядку,	а	також	�удо�і	рішення	�уду	ка�аційної	ін�танції.	Про�адження	
за	�инятко�ими	об�та�инами,	�ідпо�ідно	до	�т.	235	КАС,	є	різно�идом	ка
�аційного	про�адження.

Статтею	21	КАС	передбачено	залежні�ть	об’єднання	позо�них	�имог	
�ід	пра�ил	під�удно�ті.	�ак,	цією	�таттею	зокрема	передбачено,	що	пози
�ач	може	зая�ити	кілька	�имог	�	одній	позо�ній	зая�і,	тільки	якщо	�они	
по�’язані	між	�обою	і	під�удні	одному	адміні�трати�ному	�уду.	Вимоги	ж	
про	�ідшкоду�ання	шкоди,	заподіяної	протипра�ними	рішеннями,	діями	
чи	бездіяльні�тю	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	або	 іншим	порушенням	
пра�,	��обод	та	інтере�і�	�уб’єкті�	публічнопра�о�их	�ідно�ин,	розгляда
ють�я	адміні�трати�ним	�удом,	тільки	якщо	�они	зая�лені	�	одному	про
�адженні	з	�имогою	�ирішити	публічнопра�о�ий	�пір.	Інакше	�имоги	про	
�ідшкоду�ання	шкоди	�ирішують�я	�удами	�	порядку	ци�ільного	або	го�
подар�ького	�удочин�т�а.	Не	допу�каєть�я	об’єднання	�	одне	про�аджен
ня	кількох	�имог,	які	належить	розглядати	�	порядку	різного	�удочин�т�а,	
якщо	інше	не	��тано�лено	законом.

Підсудність за ухвалою суду	передбачена	�т.	22	КАС.	�ак,	із	зазначе
ної	�татті	�лідує,	що	�уд	��оєю	ух�алою	передає	адміні�трати�ну	�пра�у	
на	розгляд	іншого	адміні�трати�ного	�уду,	якщо:

—	задо�олене	клопотання	�ідпо�ідача,	мі�це	прожи�ання	(перебу�ан
ня)	якого	раніше	не	було	�ідоме,	про	передачу	�пра�и	за	мі�цем	його	про
жи�ання	(перебу�ання);

—	пі�ля	�ідкриття	про�адження	у	�пра�і	�ия�ило�я,	що	про�адження	
у	�пра�і	�ідкрите	без	дотримання	пра�ил	предметної	під�удно�ті;

—	пі�ля	�ідкриття	про�адження	у	�пра�і	та	до	початку	�удо�ого	роз
гляду	�ия�ило�я,	що	про�адження	у	�пра�і	�ідкрите	без	дотримання	пра
�ил	територіальної	під�удно�ті;

—	пі�ля	задо�олення	�ід�оді�	(�амо�ід�оді�)	чи	�	інших	�ипадках	не
можли�о	ут�орити	но�ий	�клад	�уду	для	розгляду	�пра�и;

—	лік�ідо�ано	адміні�трати�ний	�уд,	який	розгляда�	�пра�у.
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Підсудність адміністративних справ

П Р е Д М е Т Н А

Справи, 
підсудні місцевим 
загальним судам 

Справи, 
підсудні окружним 

адміністративним судам

Справи, 
підсудні 

ВАСУ

1)	адміні�трати�ні	�пра�и,	у	яких	
однією	зі	�торін	є	орган	чи	по�адо
�а	о�оба	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	
по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба	органу	
мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	крім	тих,	
які	під�удні	окружним	адміні�тра
ти�ним	�удам	(�т.	18	КАС);
2)	у�і	адміні�трати�ні	�пра�и	з	при
�оду	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	
�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	у	
�пра�ах	про	притягнення	до	адміні
�трати�ної	�ідпо�ідально�ті	(�т.	18	
КАС);
3)	у�і	адміні�трати�ні	�пра�и	у	�по
рах	фізичних	о�іб	з	�уб’єктами	�лад
них	по�но�ажень	з	при�оду	обчи�
лення,	призначення,	перерахунку,	
здій�нення,	надання,	одержання	
пен�ійних	�иплат,	�оціальних	�и
плат	непрацездатним	громадянам,	
�иплат	за	загальнообо�’язко�им	
держа�ним	�оціальним	�траху�ан
ням	та	інших	�оціальних	�иплат,	
доплат,	�оціальних	по�луг,	допомо
ги,	захи�ту,	пільг;
4)	�пра�и	з	при�оду	о�карження	рі
шень,	дій	чи	бездіяльно�ті	�иборчих	
комі�ій,	комі�ій	з	референдуму,	чле
ні�	цих	комі�ій,	за	�инятком	рішень,	
дій	чи	бездіяльно�ті,	що	�изначені	
ча�тинами	3,	4	�т.	172	КАС;
5)	�пра�и	щодо	уточнення	�пи�ку	
�иборці�	(�т.	173	КАС);
6)	�пра�и	щодо	о�карження	дій	чи	
бездіяльно�ті	за�обі�	ма�о�ої	інфор
мації,	підприєм�т�,	у�тано�,	орга
нізацій,	їх	по�адо�их	та	�лужбо�их	
о�іб,	т�орчих	праці�никі�	за�обі�	
ма�о�ої	інформації,	що	порушують	
законода��т�о	про	�ибори	та	рефе
рендум	(�т.	174	КАС);
7)	�пра�и	про	обмеження	щодо	
реалізації	пра�а	на	мирні	зібрання	
(�т.	182	КАС)

1)	окружним	адміні�трати�
ним	�удам	під�удні	адміні
�трати�ні	�пра�и,	у	яких	од
нією	зі	�торін	є	орган	держа�
ної	�лади,	інший	держа�ний	
орган,	орган	�лади	А�тоном
ної	Ре�публіки	Крим,	їх	по
�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба,	
крім	�пра�	з	при�оду	їхніх	
рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	
у	�пра�ах	про	адміні�трати�
ні	про�тупки	та	�пра�,	які	
під�удні	мі�це�им	загальним	
�удам	як	адміні�трати�ним	
�удам	(�т.	18	КАС);
2)	�пра�и	щодо	о�каржен
ня	дій	або	бездіяльно�ті	по
�адо�их	чи	�лужбо�их	о�іб	
мі�це�их	органі�	�икона�
чої	�лади	(або	мі�це�им	за
гальним	�удам	за	�ибором	
пози�ача);
3)	рішення,	дії	чи	бездіяль
ні�ть	�иборчої	комі�ії	А�то
номної	Ре�публіки	Крим,	об
ла�ної	�иборчої	комі�ії,	Киї�
�ької	чи	Се�а�тополь�ької	
�иборчих	комі�ій	щодо	під
гото�ки	та	про�едення	мі�
це�их	�иборі�;	територіаль
ної	(окружної)	�иборчої	комі
�ії	щодо	підгото�ки	та	про
�едення	�иборі�	Киї��ького	
чи	Се�а�тополь�ького	мі�ь
кого	голо�и;	територіальних	
(окружних)	�иборчих	комі
�ій	щодо	підгото�ки	та	про
�едення	�иборі�	Президента	
України,	народних	депута
ті�	України;	обла�них	комі
�ій	з	референдуму	і	комі�ії	
А�тономної	Ре�публіки	Крим	
з	��еукраїн�ького	референ
думу,	а	також	члені�	зазна
чених	комі�ій	(�т.	172	КАС)

1)	�пра�и	
щодо	��та
но�лення	
Центральною	
�иборчою	
комі�ією	
результаті�	
�иборі�	або	
��еукраїн
�ького	рефе
рендуму;
2)	�пра�и	
щодо	�ка�у
�ання	реє�т
рації	канди
дата	на	по�т	
Президента	
України	
(�т.	18	КАС)
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Т е Р и Т О Р І А Л ь Н А

За місцем 
знаходження 

позивача

За місцем 
знаходження 
відповідача

Справи, підсудні окружному 
адміністративному суду, 

територіальна юрисдикція якого 
поширюється на м. Київ

��і	адміні�трати�ні	
�пра�и,	окрім	тих,	
щодо	яких	прямо	пе
редбачена	інша	тери
торіальна	під�удні�ть	
(�т.	19	КАС)	

адміні�трати�ні	�пра
�и	з	при�оду	о�кар
ження	пра�о�их	ак
ті�	інди�ідуальної	дії,	
а	також	дій	чи	безді
яльно�ті	�уб’єкті�	�лад
них	по�но�ажень,	які	
�то�ують�я	інтере�і�	
конкретної	о�оби	
(�т.	19	КАС)

1)	з	при�оду	о�карження	норма
ти�нопра�о�их	акті�	Президен
та	України,	Кабінету	Міні�трі�	
України,	міні�тер�т�а	чи	іншого	
центрального	органу	�икона�чої	
�лади,	Національного	банку	Украї
ни	чи	іншого	�уб’єкта	�ладних	
по�но�ажень,	по�но�аження	
якого	поширюють�я	на	��ю	те
риторію	України	(�т.	19	КАС);
2)	адміні�трати�ні	�пра�и,	�ідпо
�ідачем	у	яких	є	закордонне	дип
ломатичне	чи	кон�уль�ьке	пред
�та�ницт�о	України,	їх	по�адо�а	
чи	�лужбо�а	о�оба	(�т.	19	КАС);
3)	адміні�трати�ні	�пра�и	про	
анулю�ання	реє�траційного	��і
доцт�а	політичної	партії,	про	за
борону	(приму�о�ий	розпу�к,	лік
�ідацію)	політичної	партії	(�т.	19	
КАС);
4)	�пра�и	щодо	о�карження	рі
шень,	дій	або	бездіяльно�ті	Цент
ральної	�иборчої	комі�ії,	члена	
цієї	комі�ії,	окрім	�пра�	щодо	рі
шень,	дій	або	бездіяльно�ті	Цент
ральної	�иборчої	комі�ії	щодо	
��тано�лення	нею	результаті�	
�иборі�	чи	��еукраїн�ького	ре
ферендуму	(�т.	172	КАС);
5)	�пра�и	щодо	о�карження	дій	
чи	бездіяльно�ті	кандидата	на	
по�т	Президента	України,	ініціа
ти�них	груп	��еукраїн�ького	ре
ферендуму,	інших	�уб’єкті�	іні
цію�ання	��еукраїн�ького	рефе
рендуму,	що	порушують	законо
да��т�о	про	�ибори	чи	референ
дум	(�т.	175	КАС);
6)	�пра�и	про	до�троко�е	припи
нення	по�но�ажень	народного	
депутата	України	у	разі	не�ико
нання	ним	�имог	щодо	не�умі�
но�ті	(�т.	180	КАС)



167

Глава 1. Компетенція адміністративних судів

І Н С Т А Н Ц І й Н А

Як суди 
першої інстанції 

розглядають 
справи

Як суди 
апеляційної 

інстанції 
переглядають 

справи

Як суди 
касаційної 
інстанції 

переглядають 
справи

За винятковими 
обставинами 
переглядає 

справи

1)	мі�це�і	адміні
�трати�ні	�уди	
(мі�це�і	загальні	
�уди	як	адміні
�трати�ні	�уди	
та	окружні	адміні
�трати�ні	�уди);
2)	Вищий	адміні
�трати�ний	�уд	
України	у	�ипад
ках,	��тано�лених	
КАС	(�т.	20	КАС)

1)	апеляційні	адмі
ні�трати�ні	�уди	
(�т.	20	КАС);
2)	ВАСУ	щодо	�удо
�их	рішень	окруж
ного	адміні�тра
ти�ного	�уду,	тери
торіальна	юри�
дикція	якого	по
ширюєть�я	на	
м.	Киї�	у	�пра�ах	
щодо	о�карження	
рішень,	дій	або	без
діяльно�ті	Цент
ральної	�иборчої	
комі�ії,	члена	цієї	
комі�ії,	окрім	�пра�	
щодо	рішень,	дій	
або	бездіяльно�ті	
Центральної	�ибор
чої	комі�ії	щодо	
��тано�лення	нею	
результаті�	�ибо
рі�	чи	��еукраїн
�ького	референду
му	(�т.	177	КАС)

Вищий	адміні�тра
ти�ний	�уд	Украї
ни	(�т.	20	КАС)

Верхо�ний	Суд	
України	(�т.	20	
КАС)

З А  У х В А Л О Ю  С У Д У

Суд	��оєю	ух�алою	передає	адміні�трати�ну	�пра�у	на	розгляд	іншого	адміні
�трати�ного	�уду,	якщо:

1)	задо�олено	клопотання	�ідпо�ідача,	мі�це	прожи�ання	(перебу�ання)	якого	
раніше	не	було	�ідоме,	про	передачу	�пра�и	за	мі�цем	його	прожи�ання	(пере
бу�ання);

2)	пі�ля	�ідкриття	про�адження	у	�пра�і	�ия�ило�я,	що	про�адження	у	�пра�і	
�ідкрито	без	дотримання	пра�ил	предметної	під�удно�ті;

3)	пі�ля	�ідкриття	про�адження	у	�пра�і	та	до	початку	�удо�ого	розгляду	�ия�и
ло�я,	що	про�адження	у	�пра�і	�ідкрито	без	дотримання	пра�ил	територіаль
ної	під�удно�ті;

4)	пі�ля	задо�олення	�ід�оді�	(�амо�ід�оді�)	чи	�	інших	�ипадках	неможли�о	
ут�орити	но�ий	�клад	�уду	для	розгляду	�пра�и;

5)	лік�ідо�ано	адміні�трати�ний	�уд,	який	розгляда�	�пра�у	(�т.	22	КАС)
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Глава 2
ОснОвні інститУти 

АдміністРАтивнОгО 
сУдОчинствА

Загально�ідомо,	що	пра�о	я�ляє	�обою	цілі�ну,	�заємопо�’язану	�и�те
му,	елементарною	�кладо�ою	якої	є	норма	пра�а.	Си�тема	пра�а	характе
ризуєть�я	чітко	�труктуро�аною,	 ієрархічною	побудо�ою.	В	теорії	пра�а	
прийнято	�иокремлю�ати	такі	�труктурні	елементи	�и�теми	пра�а,	як:	га
лузь	пра�а,	підгалузь	пра�а,	ін�титут	пра�а,	підін�титут	пра�а,	норма	пра
�а.	Норма	пра�а,	�	��ою	чергу,	може	поділяти�я	на	�кладо�і	ча�тини.

Пра�о�і	ін�титути	�и�теми	пра�а	�иокремлені	�	теорії	пра�а	за�дяки	
і�ну�анню	подібних	�у�пільних	пра�о�ідно�ин,	дій,	подій,	предметі�,	я�ищ	
тощо.

До	о�но�них	ін�титуті�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	але	не	�иклю
чно,	як	галузі	пра�а,	належать	ін�титути:	адміні�трати�ного	�уду,	�кладу	
�уду	 при	 здій�ненні	 адміні�трати�ного	 �удочин�т�а,	 адміні�трати�ного	
позо�у,	�кладу	уча�никі�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	та	їх	проце�уаль
них	пра�,	доказі�	та	доказу�ання,	за�обі�	попереднього	�удо�ого	захи�ту,	
у�ного	та	пи�ьмо�ого	про�адження,	мо�и	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	
та	пра�о�ої	допомоги	�	адміні�трати�них	�пра�ах,	ін�титут	�удо�ого	рі
шення.	Надамо	характери�тику	окремих	пра�о�их	ін�титуті�	адміні�тра
ти�ного	�удочин�т�а.

Адміністративний суд
Адміні�трати�ний	�уд	—	це	�уд	загальної	юри�дикції,	до	компетенції	

якого	Кодек�ом	Адміні�трати�ного	�удочин�т�а	(КАС)	України	�ідне�ено	
розгляд	і	�ирішення	адміні�трати�них	�пра�.

�к	ін�титут	пра�а	адміні�трати�ний	�уд	може	розглядати�я	�	�удо�ій	
�и�темі	у	поєднанні	з	іншими	�удами	України.

Судо�а	�и�тема	України	я�ляє	�обою	�укупні�ть	у�іх	�уді�,	яка	побудо
�ана	�ідпо�ідно	до	їх	компетенції,	за�дань	та	цілей	і	ґрунтуєть�я	на	кон
�титуційних	за�адах	пра�о�уддя.	Судочин�т�о	здій�нюєть�я	�ідпо�ідно	до	
�т.	124	Кон�титуції	України	та	�т.	3	Закону	України	«Про	�удоу�трій	Украї
ни»,	Кон�титуційним	Судом	України	та	�удами	загальної	юри�дикції,	які,	
у	��ою	чергу,	будують�я	за	принципами	територіально�ті	та	�пеціалізації.

Спеціалізо�ані	�уди	загальної	юри�дикції	�т�орюють�я	з	ураху�анням	
компетенції,	�пецифіки	розгляду	і	�ирішення	окремих	категорій	�пра�.	До	
�пеціалізо�аних	�уді�	належать	адміні�трати�ні	�уди.

Відпо�ідно	до	п.	2	ч.	1	�т.	3	КАС	адміні�трати�ним	�удом	є	�уд	загаль
ної	юри�дикції,	до	компетенції	якого	�ідне�ено	розгляд	і	�ирішення	адмі
ні�трати�них	�пра�.
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Законом	України	«Про	�удоу�трій	України»	передбачено	ут�орення	про
тягом	2002—2005	рокі�	�и�теми	�пеціалізо�аних	адміні�трати�них	�уді�	
для	�ирішення	�пра�,	що	по�’язані	з	пра�о�ідно�инами	у	�фері	держа�но
го	упра�ління	та	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.

Си�тему	адміні�трати�них	�уді�	�ідпо�ідно	до	закону	�тано�лять:
—	мі�це�і	(окружні)	адміні�трати�ні	�уди;
—	апеляційні	адміні�трати�ні	�уди;
—	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України.
�акож	до	�и�теми	адміні�трати�них	�уді�	України	�ходять	мі�це�і	за

гальні	�уди,	у	�ипадках	розгляду	адміні�трати�них	�пра�,	у	яких	однією	
із	�торін	є	орган	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба	
органу	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	або	з	при�оду	рішень,	дій	чи	бездіяль
но�ті	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	у	�пра�ах	про	притягнення	до	адмі
ні�трати�ної	 �ідпо�ідально�ті,	 або	 у	 �порах	фізичних	 о�іб	 із	 �уб’єктами	
�ладних	по�но�ажень	з	при�оду	обчи�лення,	призначення,	перерахунку,	
здій�нення,	 надання,	 одержання	 �оціальних	 �иплат,	 доплат,	 �оціальних	
по�луг,	пільг,	допомоги,	захи�ту.	Означені	�пори	розглядають�я	за	пра�и
лами	та	нормами	КАС	України.

Верхо�ний	Суд	України	також	�ходить	до	�и�теми	адміні�трати�них	
�уді�	у	разі	перегляду	�удо�их	рішень	за	�инятко�ими	об�та�инами.	КАС	
�изначений	�иключний	перелік	таких	об�та�ин.	�ак,	�инятко�ими	��ажа
ють�я	об�та�ин,	якщо	�удо�і	рішення	о�карджують�я	з	моти�і�:	неоднако
�ого	за�то�у�ання	�удом	ка�аційної	ін�танції	однієї	й	тієї	�амої	норми	пра�а	
або	�изнання	�удо�их	рішень	міжнародною	�удо�ою	у�тано�ою,	юри�дик
ція	якої	�изнана	Україною,	такими,	що	порушують	міжнародні	зобо�’язан
ня	України.

Адміні�трати�ні	 �пра�и,	 згідно	 із	 Законом	 України	 «Про	 �удоу�трій	
України»,	�ирішують	адміні�трати�ні	�уди,	а	також	мі�це�і	загальні	�уди	
(районні,	районні	у	мі�тах,	мі�ькі	та	мі�ькрайонні	�уди)	у	�ипадках,	що	�и
значені	проце�уальним	законом.	Верхо�ний	Суд	України	забезпечує	пере
гляд	�удо�их	рішень	�	адміні�трати�них	�пра�ах	як	най�ищий	�удо�ий	
орган	у	�и�темі	�уді�	загальної	юри�дикції.

Си�тема	адміні�трати�них	�уді�,	на	�ідміну	�ід	інших	�уді�	загальної	
юри�дикції,	має,	таким	чином,	��ою	�пецифіку.	�кщо	мі�це�і	�уди	загаль
ної	юри�дикції	�т�орюють�я	на	рі�ні	адміні�трати�нотериторіальних	оди
ниць	(районні,	районні	у	мі�тах),	то	КАС	запро�аджено	д�орі�не�у	�и�те
му	мі�це�их	адміні�трати�них	�уді�,	яка	є	найбільш	оптимальною	з	точки	
зору	до�тупно�ті	пра�о�уддя	у	адміні�трати�них	�пра�ах.

Першою	 �удо�ою	 ін�танцією	 адміні�трати�ної	юри�дикції	 �	 �и�темі	
адміні�трати�них	�уді�	є	мі�це�і	адміні�трати�ні	�уди,	ут�орені	�	округах	
�ідпо�ідно	 до	 п.	 23	 �т.	 106,	 �т.	 125	Кон�титуції	 України,	 пункті�	 1—4	
�т.	20,	п.	2	�т.	21,	п.	3	�т.	25	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»	та	
згідно	з	Указом	Президента	України	«Про	�т�орення	мі�це�их	та	апеляцій
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них	адміні�трати�них	�уді�,	зат�ердження	їх	мережі	та	кількі�ного	�кладу	
�удді�»	�ід	16	ли�топада	2004	р.	Відпо�ідно	до	цього	Указу	Президента	
України	з	1	�ічня	2005	р.	�	�и�темі	адміні�трати�них	�уді�	України	ут�о
рено	27	мі�це�их	адміні�трати�них	�уді�:	у	А�тономній	Ре�публіці	Крим,	
�	у�іх	обла�них	центрах	України	та	у	мі�тах	Киє�і	та	Се�а�тополі.

Мі�це�ий	адміні�трати�ний	�уд	�кладаєть�я	з:
1)	�удді�	мі�це�ого	�уду;
2)	голо�и	�уду;
3)	за�тупника	голо�и	�уду.
У	мі�це�ому	адміні�трати�ному	�уді,	�	якому	кількі�ть	�удді�	пере�и

щує	п’ятнадцять,	може	бути	призначено	більше	одного	за�тупника	голо�и	
�уду	(п.	3	�т.	21	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»).

Відпо�ідно	до	зазначених	норм	з	1	�ічня	2005	р.	�	�и�темі	адміні�тра
ти�них	�уді�	України	передбачено	�т�орення	таких	апеляційних	адміні
�трати�них	�уді�	(друга	ін�танція):

1)	Дніпропетро��ький	апеляційний	адміні�трати�ний	�уд;
2)	Донецький	апеляційний	адміні�трати�ний	�уд;
3)	Киї��ький	апеляційний	адміні�трати�ний	�уд;
4)	Ль�і��ький	апеляційний	адміні�трати�ний	�уд;
5)	Оде�ький	апеляційний	адміні�трати�ний	�уд;
6)	Се�а�тополь�ький	апеляційний	адміні�трати�ний	�уд;
7)	Харкі��ький	апеляційний	адміні�трати�ний	�уд.
16	жо�тня	2008	р.	Президент	України	додатко�о	�ида�	Указ	№	941	

«Про	�до�коналення	мережі	адміні�трати�них	�уді�	України»,	яким	перед
бачено	ут�орення	з	1	березня	2008	р.	ще	д�ох	апеляційних	адміні�трати�
них	�уді�,	а	�аме:	Вінницького	та	Житомир�ького.

До	�кладу	апеляційного	адміні�трати�ного	�уду	�ходять:
1)	�удді,	як	пра�ило	обрані	на	по�аду	без�троко�о;
2)	голо�а	�уду;
3)	його	за�тупники;
4)	за�тупник	голо�и	�удо�ої	палати,	який	призначаєть�я	у	разі	необхід

но�ті,	голо�ою	апеляційного	адміні�трати�ного	�уду	за	погодженням	з	пре
зидією	�уду.	�аке	призначення	робить�я	з	чи�ла	�удді�	цього	�уду.

В	апеляційних	адміні�трати�них	�удах	ут�орюють�я	�удо�і	палати	з	
розгляду	окремих	категорій	�пра�,	що	�ідне�ені	до	адміні�трати�ної	юри�
дикції.	 До	 �кладу	 цих	 палат	 �удді	 апеляційного	 адміні�трати�ного	 �уду	
призначають�я	розпорядженням	голо�и	апеляційного	�уду.

Для	�ирішення	організаційних	питань	�	апеляційних	адміні�трати�
них	�удах	діє	президія	апеляційного	адміні�трати�ного	�уду,	до	�кладу	якої	
�ходять	голо�а	�уду,	його	за�тупники,	а	також	�удді,	кількі�ний	�клад	яких	
�изначаєть�я	рішенням	загальних	зборі�	�удді�	цього	�уду.	Судді	обира
ють�я	до	�кладу	президії	загальними	зборами	�удді�	цього	�уду	шляхом	
таємного	голо�у�ання.
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На�тупною	�удо�ою	ін�танцією	пі�ля	апеляційних	�уді�	у	�и�темі	адмі
ні�трати�них	�уді�	України	є	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України,	ут�о
рений	Указом	Президента	України	«Про	Апеляційний	�уд	України,	Ка�ацій
ний	�уд	України	та	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України»	�ід	1	жо�тня	
2002	р.	№	889.	Мі�цезнаходженням	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	Украї
ни	є	мі�то	Киї�.

Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України	�кладаєть�я	з:
1)	�удді�,	обраних	на	по�аду	без�троко�о,
2)	голо�и	�уду;
3)	його	за�тупникі�;
4)	за�тупника	голо�и	�удо�ої	палати,	який	може	бути	призначений	з	

чи�ла	�удді�	цього	�уду,	Голо�ою	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	
за	погодженням	з	президією	�уду.

У	Вищому	адміні�трати�ному	�уді	�т�орені	п’ять	палат	із	розгляду	окре
мих	категорій	�пра�,	�клад	яких	�формо�ано	за	поданням	голо�и	�уду	і	
зат�ерджено	Президією	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України.

У	Вищому	адміні�трати�ному	�уді	України	для	�ирішення	організацій
них	питань	діє	Президія	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	у	�кладі	
голо�и	�уду,	його	за�тупникі�,	за�тупникі�	голі�	палат,	а	також	�удді�	да
ного	�уду,	обраних	до	�кладу	Президії	загальними	зборами	�удді�	цього	�у
ду	шляхом	таємного	голо�у�ання.

Для	�ирішення	загальних	питань	діяльно�ті	адміні�трати�них	�уді�	у	
Вищому	адміні�трати�ному	�уді	України	діє	Пленум	Вищого	адміні�трати�
ного	�уду	України,	до	якого	�ходять	��і	�удді	�уду	та	голо�и	апеляційних	
адміні�трати�них	�уді�.

При	Вищому	адміні�трати�ному	�уді	України	для	опрацю�ання	питань,	
по�’язаних	з	необхідні�тю	науко�ого	забезпечення	діяльно�ті	�уді�,	ут�о
рена	науко�окон�ультати�на	рада.

Для	публікації	матеріалі�	�удо�ої	практики,	рішень	з	організаційних	
питань	діяльно�ті,	інших	матеріалі�	при	Вищому	адміні�трати�ному	�уді	
України	функціонує	офіційний	друко�аний	орган.

�аким	чином,	адміні�трати�ним	�удом	у	контек�ті	КАС	є:
—	окружний	адміні�трати�ний	�уд;
—	мі�це�ий	загальний	�уд	при	розгляді	і	�ирішенні	ним	адміні�трати�

них	�пра�	(як	адміні�трати�ний	�уд	першої	ін�танції);
—	апеляційний	адміні�трати�ний	�уд;
—	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України;
—	Верхо�ний	Суд	України	при	перегляді	�удо�их	рішень	�	адміні�тра

ти�них	�пра�ах.
До	�т�орення	окружних	та	апеляційних	адміні�трати�них	�уді�	їх	по�

но�аження	�икону�али�я	�ідпо�ідними	мі�це�ими	та	апеляційними	загаль
ними	�удами	(крім	�ій�ько�их),	а	також	мі�це�ими	та	апеляційними	го�
подар�ькими	�удами,	за	пра�илами	та	нормами	КАС	України.
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склад суду
Склад	�уду	—	це	законода�чо	�изначена	кількі�ть	�удді�,	упо�но�аже

них	законом	на	про�адження	��іх	проце�уальних	дій	�	межах	одного	�удо
�ого	проце�у.

�к	загальне	пра�ило	��тано�лено,	що	розгляд	і	�ирішення	��іх	адміні
�трати�них	�пра�	у	�уді	першої	ін�танції	здій�нюєть�я	одноо�обо�о	�уд
дею,	який	діє	�ід	імені	�уду	і	голо�ує	у	�удо�ому	за�іданні	(�т.	23	КАС).

Виняток	з	цього	пра�ила	��тано�лений	ча�тинами	1,	2,	5	�т.	24	КАС.	
До	�пра�,	які	розглядають�я	колегією	у	�кладі	трьох	�удді�,	�ідне�ені	такі,	
предметом	о�карження	�	яких	є	рішення,	дії	чи	бездіяльні�ть	Президента	
України,	Кабінету	Міні�трі�	України,	міні�тер�т�а	чи	іншого	центрального	
органу	�икона�чої	�лади,	Національного	банку	України,	їхньої	по�адо�ої	чи	
�лужбо�ої	о�оби,	�иборчої	комі�ії	(комі�ії	з	референдуму),	члена	цієї	комі�ії.

�акож	адміні�трати�ні	�пра�и	розглядають�я	і	�ирішують�я	�	окруж
ному	�уді	колегією	у	�кладі	трьох	�удді�,	якщо	однією	із	�торін	�удо�ого	
адміні�трати�ного	проце�у	зая�лено	клопотання	про	колегіальний	розгляд.	
Колегіальний	розгляд	адміні�трати�ної	�пра�и	�	окружному	адміні�трати�
ному	�уді	може	здій�ню�ати�я	також	з	ініціати�и	�удді,	якщо	�клад	�уду	
дійде	�и�но�ку	про	о�обли�у	�кладні�ть	�пра�и.

У	Вищому	адміні�трати�ному	�уді	як	�уді	першої	ін�танції	�пра�и	роз
глядають�я	колегіями	у	�кладі	не	менше	п’яти	�удді�.

Перегляд	�удо�их	рішень	�	адміні�трати�них	�пра�ах	за�жди	здій�ню
єть�я	колегіальним	�кладом	�уду:

—	�	апеляційній	ін�танції	—	адміні�трати�ні	�пра�и	розглядають�я	ко
легією	�удді�	у	�кладі	трьох	�удді�;

—	�	ка�аційній	ін�танції	—	адміні�трати�ні	�пра�и	розглядають�я	ко
легією	у	�кладі	не	менше	п’яти	�удді�;

—	у	Верхо�ному	Суді	України	—	адміні�трати�ні	�пра�и	розглядають
�я	колегією	у	�кладі	�удді�	Судо�ої	палати	�	адміні�трати�них	�пра�ах	за	
уча�ті	не	менше	д�ох	третин	її	чи�ельно�ті,	але	�	у�якому	разі	не	менше	
п’яти	�удді�.	У	разі	�ия�лення	неоднако�ого	за�то�у�ання	�удами	ка�ацій
ної	ін�танції	одного	і	того	�амого	положення	закону,	адміні�трати�ні	�пра
�и	розглядають�я	колегією	�удді�	на	�пільному	за�іданні	�ідпо�ідних	�удо
�их	палат	Верхо�ного	Суду	України.

У	�кладі	колегії	�удді�	�иділяють	голо�уючого	�	�удо�ому	за�іданні	та	
�уддюдопо�ідача.

У�і	питання,	що	�иникають	при	розгляді	адміні�трати�ної	�пра�и,	ко
легія	�удді�	�ирішує	більші�тю	голо�і�	�удді�.	Голо�уючий	�	�удо�ому	за
�іданні	голо�ує	о�таннім.	Суддя,	який	не	згідний	із	�удо�им	рішенням	за	
на�лідками	розгляду	адміні�трати�ної	 �пра�и,	може	пи�ьмо�о	�икла�ти	
��ою	окрему	думку,	яку	хоч	і	не	оголошують	у	�удо�ому	за�іданні,	але	цей	
пи�ьмо�ий	документ	приєднують	до	�пра�и	і	�ін	є	�ідкритим	для	ознайом
лення.
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Для	гаранту�ання	неупередженого	розгляду	і	�ирішення	�пра�и	�	адмі
ні�трати�ному	 �удочин�т�і	 передбачено	 ін�титут	 �ід�оду	 (�амо�ід�оду)	
�удді�.

Під�та�и	для	�ід�оду	�удді	чітко	�изначені	проце�уальним	законом.
�ак,	не	може	брати	уча�ті	�	розгляді	адміні�трати�ної	�пра�и	�уддя,	

який	бра�	уча�ть	у	розгляді	цієї	адміні�трати�ної	�пра�и	або	по�’язаної	з	
нею	�пра�и	як	пред�та�ник,	�екретар	�удо�ого	за�ідання,	��ідок,	ек�перт,	
�пеціалі�т,	перекладач.	Аналогічні	норми	діють	і	�	разі	якщо	такий	�уддя	
прямо	чи	опо�ередко�ано	заінтере�о�аний	�	результаті	розгляду	�пра�и	
або	�ін	є	близьким	родичем	�торони	або	інших	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	
�пра�і.	Близькими	родичами	за	нормами	КАС	є	—	чоло�ік,	дружина,	бать
ко,	мати,	�ітчим,	мачуха,	�ин,	дочка,	па�инок,	падчерка,	брат,	�е�тра,	дід,	
баба,	онук,	онучка,	у�ино�лю�ач,	у�ино�лений,	опікун,	піклу�альник,	член	
�ім’ї	або	близький	родич	цих	о�іб.

Під�та�ою	для	�ід�оду	�удді	можуть	бути	й	інші	об�та�ини,	які	�икли
кають	�умні�	у	неупереджено�ті	�удді.

Згідно	з	КАС	питання	про	�ід�ід	�удді	�уд,	що	розглядає	�пра�у,	�ирі
шує	ух�алою,	яка	не	підлягає	окремому	о�карженню.

Пра�о�ий	ін�титут	�кладу	�уду	характеризуєть�я	його	незмінні�тю	про
тягом	розгляду	і	�ирішення	адміні�трати�ної	�пра�и	�	�уді	однієї	ін�тан
ції.	�аким	чином,	під	ча�	у�ього	�удо�ого	розгляду	адміні�трати�ної	�пра
�и	�клад	�уду	залишаєть�я	незмінним.	�кщо	до	розгляду	�пра�и	залучено	
но�ого	�уддю,	то	�удо�ий	розгляд	адміні�трати�ної	�пра�и	починаєть�я	
�початку.

Важли�им	є	положення	щодо	нормати�ної	заборони	уча�ті	�удді	�	роз
гляді	адміні�трати�ної	�пра�и	�	разі,	якщо	такий	�уддя	бра�	уча�ть	у	�и
рішенні	цієї	�амої	�пра�и	�	�уді	будьякої	іншої	ін�танції.

Учасники адміністративного процесу
Уча�никами	адміні�трати�ного	проце�у	 є	 о�оби,	 які	 беруть	 уча�ть	 у	

розгляді	�пра�и	адміні�трати�ним	�удом.	У	КАС	уча�ники	адміні�трати�но
го	проце�у	поділяють�я	на	на�тупні	групи	за	ная�ні�тю	заінтере�о�ано�ті	
у	результатах	�ирішення	�пра�и:	1)	заінтере�о�аних	о�іб,	або	о�іб,	які	бе
руть	уча�ть	у	�пра�і	(�торони,	треті	о�оби,	їхні	пред�та�ники);	2)	уча�никі�,	
які	не	мають	заінтере�о�ано�ті	у	�ирішенні	�пра�и	(�екретар	�удо�ого	за
�ідання,	�удо�ий	розпорядник,	��ідок,	ек�перт,	�пеціалі�т,	перекладач).

Най�ажли�ішою	ознакою	уча�ника	адміні�трати�ного	проце�у	і	однією	
з	передумо�	�иникнення	пра�о�ідно�ин,	що	�кладають�я	під	ча�	здій�нен
ня	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	є	ная�ні�ть	адміні�трати�ної	проце�у
альної	пра�о�уб’єктно�ті,	яка	мі�тить	у	�обі	адміні�трати�ну	проце�уальну	
пра�оздатні�ть	та	адміні�трати�ну	проце�уальну	дієздатні�ть.

Згідно	 з	ч.	1	 �т.	48	КАС	адміністративна процесуальна правоздат
ність	—	це	здатні�ть	мати	проце�уальні	пра�а	та	обо�’язки	�	адміні�тра
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ти�ному	�удочин�т�і.	Вона	�изнаєть�я	за	��іма	громадянами	України,	іно
земцями,	о�обами	без	громадян�т�а,	а	також	за	органами	держа�ної	�ла
ди,	іншими	держа�ними	органами,	органами	�лади	А�тономної	Ре�публіки	
Крим,	органами	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�ими	і	�лужбо�ими	
о�обами,	підприєм�т�ами,	у�тано�ами	і	організаціями,	які	є	юридичними	
о�обами.

Адміні�трати�на	проце�уальна	пра�оздатні�ть	�иникає	у	громадян	з	мо
менту	їх	народження	і	припиняєть�я	�мертю.	У	юридичних	о�іб	�она	�и
никає	з	моменту	їх	�т�орення	та	припиняєть�я	їх	лік�ідацією.

Необхідною	для	уча�ника	�пра�и	є	також	ная�ні�ть	адміні�трати�ної	
проце�уальної	дієздатно�ті.

Адміністративна процесуальна дієздатність	—	це	здатні�ть	о�оби�то	
здій�ню�ати	��ої	адміні�трати�ні	проце�уальні	пра�а	та	обо�’язки,	у	тому	
чи�лі	до�іряти	�едення	�пра�и	проце�уальному	пред�та�нико�і.

Згідно	з	ч.	2	�т.	48	КАС	адміні�трати�на	проце�уальна	дієздатні�ть	на
лежить	фізичним	о�обам,	які:

поперше,	до�ягли	по�ноліття;
подруге,	не	�изнані	�удом	недієздатними.
�акож	проце�уальна	дієздатні�ть	належить	фізичним	о�обам,	які	не	

до�ягли	по�ноліття	у	�порах	з	при�оду	публічнопра�о�их	�ідно�ин,	у	яких	
�они	�ідпо�ідно	до	законода��т�а	можуть	�амо�тійно	брати	уча�ть.	Це,	на
приклад,	можуть	бути	�пра�и	з	при�оду	одержання	па�порта	громадяни
на	України,	реє�трації	зміни	імені,	притягнення	до	�ідпо�ідально�ті	за	�чи
нення	адміні�трати�ного	про�тупку	(з	16	рокі�),	�пори	з	при�оду	легаліза
ції	молодіжних	та	дитячих	громад�ьких	організацій	(за�но�никами	таких	
організацій	можуть	бути	фізичні	о�оби,	які	до�ягли	15річного	�іку)	тощо.

Крім	того,	�	окремих	�ипадках	адміні�трати�ною	проце�уальною	пра
�оздатні�тю	наділені	блок	партій,	блок	мі�це�их	організацій	партій,	ініці
ати�на	група	референдуму,	громад�ька	організація.	Ці	�уб’єкти	�ідпо�ідно	
до	законі�	про	�ибори	та	референдуми	можуть	бути	уча�никами	пра�о�ід
но�ин,	по�’язаних	з	проце�ом	�иборі�	чи	референдумі�.	�ому	�ідпо�ідно	
до	�татей	172,	174,	175	КАС	�они	можуть	бути	і	уча�никами	адміні�трати�
ного	проце�у.	У	�пра�ах	про	тимча�о�у	заборону	окремих	�иді�	або	��ієї	
діяльно�ті,	лік�ідацію	об’єднання	громадян	�ідпо�ідачами	поряд	з	іншими	
об’єднаннями	громадян	можуть	бути	громад�ькі	організації,	які	легалізо�а
ні	у	�по�іб	по�ідомлення	про	їх	за�ну�ання.	Ці	громад�ькі	організації	згід
но	зі	�т.	14	Закону	України	«Про	об’єднання	громадян»	�ід	16	чер�ня	1992	р.	
не	мають	�тату�у	юридичної	о�оби,	але	�они	��ажають�я	такими,	що	ма
ють	проце�уальну	пра�оздатні�ть.

Відпо�ідно	до	�т.	50	КАС	�торонами	�	адміні�трати�ному	проце�і	є	по
зи�ач	та	�ідпо�ідач.

Позивачем	нази�аєть�я	о�оба,	яка	��ажає,	що	її	пра�о,	��обода	чи	ін
тере�	у	галузі	публічнопра�о�их	�ідно�ин	порушено	і	з�ертаєть�я	до	адмі
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ні�трати�ного	�уду	за	захи�том	цього	пра�а,	��ободи	чи	інтере�у.	Відповіда
чем ��ажаєть�я	о�оба,	яка,	на	думку	пози�ача,	порушила	його	пра�о,	��о
боду	чи	інтере�	і	по�инна	у�унути	це	порушення	чи	компен�у�ати	шкоду.

Пози�ачем	�	адміні�трати�ній	�пра�і	можуть	бути:	громадяни	Украї
ни,	іноземці	чи	о�оби	без	громадян�т�а,	підприєм�т�а,	у�тано�и,	організа
ції	(юридичні	о�оби),	які	не	є	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень,	органи	дер
жа�ної	�лади,	інші	держа�ні	органи,	органи	�лади	А�тономної	Ре�публіки	
Крим,	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�і	і	�лужбо�і	о�оби,	ін
ші	�уб’єкти	при	здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	на	під
�та�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	по�но�ажень	
(�уб’єкти	�ладних	по�но�ажень).

Відпо�ідно	до	ч.	4	�т.	50	КАС	громадяни	України,	 іноземці	чи	о�оби	
без	громадян�т�а,	їх	об’єднання,	юридичні	о�оби,	які	не	є	�уб’єктами	�лад
них	по�но�ажень,	можуть	бути	�ідпо�ідачами	лише	за	адміні�трати�ним	
позо�ом	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень:

1)	про	тимча�о�у	заборону	(зупинення)	окремих	�иді�	або	��ієї	діяль
но�ті	об’єднання	громадян;

2)	про	приму�о�ий	розпу�к	(лік�ідацію)	об’єднання	громадян;
3)	про	приму�о�е	�ид�орення	 іноземця	чи	о�оби	без	громадян�т�а	з	

України;
4)	про	обмеження	щодо	реалізації	пра�а	на	мирні	зібрання	(збори,	мі

тинги,	походи,	демон�трації,	тощо);
5)	�	інших	�ипадках,	��тано�лених	законом.
За	загальним	пра�илом,	�ідпо�ідачем	�	адміні�трати�ній	�пра�і	є	�у

б’єкт	�ладних	по�но�ажень.	Проте	�	окремих	�ипадках,	�изначених	зако
нами	України	�ідпо�ідачами	можуть	бути	й	інші	�уб’єкти.	Наприклад,	у	
податко�их	пра�о�ідно�инах	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	�и�тупає	і	як	
пози�ач,	і	як	�ідпо�ідач	�ідпо�ідно	до	законі�,	що	регулюють	цю	галузь	
пра�о�ідно�ин.

Відпо�ідно	до	ч.	1	�т.	53	КАС	у	�пра�у	�	будьякий	ча�	до	закінчення	
�удо�ого	розгляду	можуть	��тупити	треті особи.

Проце�уальнопра�о�а	заінтере�о�ані�ть	третьої	о�оби	полягає	�	недо
пущенні	по�тано�лення	адміні�трати�ним	�удом	не�приятли�ого	для	�ебе	
рішення.

Залежно	�ід	��тупу	�	проце�	у	�пра�і	треті	о�оби	можуть	умо�но	поді
ляти�я	на	д�а	�иди:	треті	о�оби,	які	зая�ляють	�амо�тійні	�имоги;	треті	
о�оби,	які	не	зая�ляють	�амо�тійних	�имог.

Відпо�ідно	до	ч.	1	�т.	56	КАС	�торона,	а	також	третя	о�оба	�	адміні�тра
ти�ній	�пра�і	можуть	брати	уча�ть	�	адміні�трати�ному	проце�і	о�оби�то	
і	 (або)	 через	пред�та�ника.	Об�яг	пра�	 і	 обо�’язкі�	представників зале
жить	�ід	упо�но�аження	пред�та�ника	до�ірителем,	якщо	пред�та�ник	діє	
на	під�та�і	до�ірено�ті,	або	у	межах	дого�ору	про	надання	юридичної	до
помоги,	або	у	межах,	��тано�лених	законом,	якщо	пред�та�ник	діє	на	під



176

Розділ IV. Основи адміністративного судочинства

�та�і	 закону.	Пра�о	на	�ідмо�у	�ід	позо�у,	�изнання	адміні�трати�ного	
позо�у,	його	зміни,	укладення	миро�ої	угоди	та	о�карження	�удо�ого	рі
шення	пред�та�ник	може	мати	лише	тоді,	коли	цими	пра�ами	�ін	�пеці
ально	наділений	у	�иданій	йому	до�ірено�ті.

Стаття	62	КАС	мі�тить	перелік	уча�никі�	адміні�трати�ного	проце�у,	
які	не	мають	юридичної	заінтере�о�ано�ті	у	результатах	�ирішення	адмі
ні�трати�ної	�пра�и.	Їх	можна	поділити	на	д�і	групи:

1)	о�оби,	які	об�луго�ують	адміні�трати�не	�удочин�т�о	(�екретар	�у
до�ого	за�ідання,	�удо�ий	розпорядник,	перекладач);

2)	о�оби,	які	�прияють	розгляду	�пра�и	(��ідки,	ек�перти,	�пеціалі�ти).
Проце�уальне	 положення	 �екретаря	 �удо�ого	 за�ідання	 ��тано�лене	

�т.	63	КАС.	Він	здій�нює	�удо�і	�иклики	і	по�ідомлення	з	додержанням	
у�іх	норм	гла�и	3	КАС,	допо�ідає	�удо�і,	хто	з	�икликаних	та	по�ідомлених	
о�іб	прибу�	у	�удо�е	за�ідання,	чи	�ручено	�удо�і	по�і�тки	та	по�ідомлен
ня	тим,	хто	не	з’я�и��я	і	по�ідомляє	про	причини	їх	неприбуття,	якщо	�о
ни	�ідомі.	Під	ча�	�удо�ого	за�ідання	�екретар	здій�нює	по�не	його	фік�у
�ання	за	допомогою	з�укозапи�у�ального	технічного	за�обу,	�еде	журнал	
�удо�ого	за�ідання	та/або	протокол	�удо�ого	за�ідання.	Секретар	�удо�ого	
за�ідання	оформляє	��і	матеріали	адміні�трати�ної	�пра�и.

Перелік	по�но�ажень	�екретаря	�удо�ого	за�ідання	не	є	�ичерпним.	
В	КАС	України	мі�тять�я	також	деякі	інші	його	обо�’язки,	наприклад	обо
�’язок	�кла�ти	протокол	про	�чинення	окремої	проце�уальної	дії	поза	залою	
�удо�ого	за�ідання	або	під	ча�	�иконання	�удо�ого	доручення	(�т.	45	КАС).	
Крім	того,	�	п.	6	�т.	63	КАС	передбачена	обо�’язко�і�ть	�иконання	�екре
тарем	�удо�ого	за�ідання	інших	доручень	голо�уючого	у	�пра�і.

Секретар	�удо�ого	за�ідання	�иконує	функції	�удо�ого	розпорядника	
�	разі	�ід�утно�ті	о�таннього	�	�удо�ому	за�іданні	(ч.	4	�т.	64	КАС).

Загальне	за�дання	�удо�их	розпорядникі�	�изначене	Законом	України	
«Про	�удоу�трій	України»	—	це	забезпечення	додержання	о�обами,	що	зна
ходять�я	�	�уді,	��тано�лених	пра�ил,	�иконання	ними	розпоряджень	го
ло�уючого	�	�удо�ому	за�іданні	(ч.	1	�т.	132	Закону).	У	нормах	КАС	(�т.	64)	
за	�удо�им	розпорядником	закріплено	обо�’язки	щодо:	забезпечення	належ
ного	�тану	зали	�удо�ого	за�ідання	і	�иходу	�уду	з	неї;	�лідку�ання	за	до
триманням	порядку	о�обами,	які	при�утні	�	залі	�удо�ого	за�ідання;	отри
мання	�ід	уча�никі�	адміні�трати�ного	проце�у	документі�	і	матеріалі�	та	
передання	 їх	�уду	під	ча�	�удо�ого	за�ідання;	�иконання	розпоряджень	
голо�уючого	щодо	при�едення	до	при�яги	перекладача,	ек�перта;	запро
шення	до	зали	�удо�ого	за�ідання	��ідкі�	та	�иконання	розпоряджень	го
ло�уючого	щодо	 при�едення	 їх	 до	 при�яги;	 �иконання	 інших	 розпоря
джень	голо�уючого,	які	по�’язані	із	забезпеченням	умо�,	що	необхідні	для	
розгляду	адміні�трати�ної	�пра�и.

Спеціаліст	—	це	о�оба,	яка	�олодіє	�пеціальними	знаннями	і	на�ичка
ми	за�то�у�ання	технічних	за�обі�,	може	нада�ати	кон�ультації	�уду	під	
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ча�	�чинення	проце�уальних	дій	з	питань,	що	потребують	�ідпо�ідних	�пе
ціальних	знань	і	на�ичок.	Допомога	�пеціалі�та	потрібна,	на�амперед,	у	
проце�і	доказу�ання.	Наприклад,	як	�пеціалі�та	може	бути	запрошено	фа
хі�ця	у	галузі	комп’ютерної	техніки	для	роз’я�нення	проце�у	електронного	
документообігу,	для	�ідт�орення	електронних	документі�	перед	�удом	то
що.	На	�ідміну	�ід	�и�но�ку	ек�перта,	результати	роботи	�пеціалі�та	не	є	
джерелом	доказі�,	а	лише	допомагають	�уду	та	іншим	уча�никам	проце�у	
розібрати�я	�	інформації,	яка	по�тає	перед	ними,	та	зрозуміти	її.

Відпо�ідно	до	ч.	4	�т.	76	КАС	допомога	�пеціалі�та	не	може	�то�у�ати
�я	пра�о�их	питань.	�акож	�она	не	є	джерелом	доказі�	у	�пра�і.

Важли�ою	проце�уальною	фігурою	�	адміні�трати�ному	проце�і	є	свідок.
С�ідок	о�оби�то	бере	уча�ть	у	�удо�ому	за�іданні.	На	показаннях	��ід

кі�	ґрунтують�я	�удо�і	рішення.	В	яко�ті	��ідка	до	�удо�ого	за�ідання	мо
же	бути	�икликана	будьяка	о�оба,	якій	�ідомі	об�та�ини,	що	допоможуть	
у	�ирішенні	�пра�и.	Проте,	за	загальними	принципами,	і�нують	обмежен
ня	щодо	о�іб,	які	можуть	бути	допитані	�удом	як	��ідки.	�ак,	не	можуть	
бути	допитані:	недієздатні	о�оби,	о�оби,	які	перебу�ають	на	ліку�анні	чи	
обліку	у	п�ихіатричному	закладі	�	�илу	того,	що	не	можуть	через	��ої	п�и
хічні	або	фізичні	�ади	пра�ильно	�приймати	дій�ні�ть,	да�ати	пра�ильну	
оцінку	подіям	тощо.	�акож	не	можуть	бути	��ідками	пред�та�ники	та	за
хи�ники	за	фактами	та	об�та�инами,	що	�тали	їм	�ідомі	під	ча�	�иконан
ня	обо�’язкі�	пред�та�ника	або	захи�ника.	Не	�пра�і	допиту�ати�я	��я
щенно�лужителі	про	�ідомо�ті,	які	�тали	їм	�ідомі	під	ча�	�по�іді	�ірую
чих.	Судді,	народні	за�ідателі	і	при�яжні	не	можуть	��ідчити	про	факти	і	
події,	про	об�та�ини,	що	були	обго�орені	у	нарадчій	кімнаті.	Фізична	о�о
ба	може	�ідмо�ити�я	�ід	надання	��ідчень	проти	�ебе,	близьких	родичі�,	
члені�	�ім’ї	або	проти	близьких	родичі�	цих	о�іб.

За	нормами	Кодек�у,	показання	��ідка,	який	не	може	по�ідомити	про	
джерела	�ідомо�тей,	що	�тано�лять	�утні�ть	��ідчення,	�уд	не	розглядає	як	
��ідчення,	а	�	разі	якщо	��ідок	по�илаєть�я	�	��оєму	��ідченні	на	інших	
о�іб,	то	такі	о�оби	також	мають	бути	допитані	�	�удо�ому	за�іданні	як	��ід
ки.	Суд	може	допитати	��ідка	також	у	мі�ці	або	за	мі�цем	прожи�ання	
��ідка,	якщо	про	це	подано	клопотання	однієї	із	�торін	або	�амого	��ідка.

Позити�ною	є	норма	Кодек�у,	яка	��тано�лює	обо�’язок	для	�уду	допи
тати	��ідка,	який	прибу�	у	�удо�е	за�ідання,	на�іть	за	умо�и	�ідкладення	
�пра�и	або	оголошення	перер�и	у	розгляді	�пра�и.	Лише	у	�инятко�их	�и
падках	��ідки	можуть	не	допиту�ати�я,	а	�икликають�я	зно�у,	про	що	�у
дом	�ино�ить�я	ух�ала.

Перед	допитом	��ідка	у	�удо�ому	за�іданні	його	при�одять	до	при�яги	
�	якій	�ін	при�ягаєть�я	го�орити	пра�ду,	нічого	не	прихо�уючи	і	не	�пот�о
рюючи,	а	тек�т	при�яги	та	розпи�ка	приєднуєть�я	до	матеріалі�	�пра�и.

�рапляють�я	�ипадки,	коли	��ідки	уникають	надання	��ідчень.	Це	трап
ляєть�я	з	різних	причин.	Проте	і�нує	проце�уальна	можли�і�ть	зобо�’яза
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ти	��ідка	з’я�ити�я	для	дачі	поя�нень.	Для	цього	�уд,	може	�ине�ти	ух�а
лу	про	за�то�у�ання	при�оду.	Суд	має	бути	переконаний,	що	о�оба	належ
ним	чином	поінформо�ана	про	ча�	та	мі�це	�удо�ого	за�ідання	і	про	те,	
що	�она	�икликаєть�я	як	��ідок,	а	також	що	�икликана	о�оба	не	з’я�ила
�я	без	по�ажних	причин	у	�удо�е	за�ідання	або	не	по�ідомила	причини	
��оєї	нея�ки	у	за�ідання.

При�ід	не	може	бути	за�то�о�аний	до	пе�них	категорій	о�іб,	�еред	яких:	
малолітні	о�оби,	непо�нолітні	о�оби,	ін�аліди	першої	та	другої	груп,	�агіт
ні	жінки,	жінки,	які	мають	дітей	�іком	до	ше�ти	рокі�	або	дітейін�аліді�.

�реба	зазначити,	що	родинні	або	інші	близькі	�ідно�ини	не	є	обмежен
ням	для	залучення	як	��ідкі�,	проте	законом	передбачена	можли�і�ть	фі
зичної	о�оби	�ідмо�ити�я	�ід	дачі	показань	щодо	�ебе,	члені�	�ім’ї	чи	близь
ких	родичі�.

О�но�ним	обо�’язком	��ідка	є	те,	що	�ін	по�инен	з’я�ити�я	до	�уду	у	
�изначений	ча�	і	дати	пра�ди�і	показання	про	�ідомі	йому	об�та�ини.

Відпо�ідно	до	ч.	7	�т.	65	КАС	��ідок	має	пра�о	кори�ту�ати�я	по�лугами	
перекладача,	а	також	пра�о	на	компен�ацію	�итрат,	по�’язаних	з	�икликом	
до	�уду.

Стаття	66	КАС	��тано�лює	о�но�ні	за�ади	проце�уального	положення	
ек�перта	�	адміні�трати�ному	проце�і.	Експерт	є	о�обою,	яка	має	необхід
ні	знання	та	якій	�	порядку,	��тано�леному	цим	Кодек�ом,	доручаєть�я	
дати	�и�но�ок	з	питань,	що	�иникають	під	ча�	розгляду	�пра�и	і	�то�ують
�я	�пеціальних	знань	цієї	о�оби,	шляхом	до�лідження	матеріальних	об’єк
ті�,	я�ищ	і	проце�і�,	що	мі�тять	інформацію	про	об�та�ини	�пра�и.

Відпо�ідно	до	�т.	10	Закону	України	«Про	�удо�у	ек�пертизу»	�удо�ими	
ек�пертами	можуть	бути	о�оби,	які	мають	необхідні	знання	для	надання	
�и�но�ку	з	до�ліджу�аних	питань.	Судо�ими	ек�пертами	держа�них	�пе
ціалізо�аних	у�тано�	можуть	бути	фахі�ці,	які	мають	�ідпо�ідну	�ищу	о��і
ту,	о��ітньок�аліфікаційний	рі�ень	не	нижче	�пеціалі�та,	пройшли	�ідпо
�ідну	підгото�ку	та	отримали	к�аліфікацію	�удо�ого	ек�перта	з	пе�ної	�пе
ціально�ті.	До	про�едення	окремих	ек�пертиз	можуть	залучати�я	також	
�удо�і	ек�перти,	які	не	є	праці�никами	цих	у�тано�,	за	умо�и,	що	�они	
мають	�ідпо�ідну	�ищу	о��іту,	о��ітньок�аліфікаційний	рі�ень	не	нижче	
�пеціалі�та,	пройшли	�ідпо�ідну	підгото�ку	�	держа�них	�пеціалізо�аних	
у�тано�ах	Міні�тер�т�а	ю�тиції	України,	ате�то�ані	та	отримали	к�аліфіка
цію	�удо�ого	ек�перта	з	пе�ної	�пеціально�ті.	За	загальним	пра�илом,	не	мо
жуть	залучати�я	до	�иконання	обо�’язкі�	ек�перта	о�оби,	�изнані	у	��тано�
леному	законом	порядку	недієздатними,	а	також	ті,	які	мають	�удимі�ть.

Нормати�ними	актами,	що	�регульо�ують	питання	призначення	ек�
пертиз,	є,	крім	Закону	України	«Про	�удо�у	ек�пертизу»,	ще	низка	підзакон
них	акті�:	наказ	міні�тра	ю�тиції	України	«Щодо	положення	про	к�аліфі
каційні	кла�и	�удо�их	ек�перті�»	�ід	30	ли�топада	1995	р.	№	360/6;	наказ	
міні�тра	ю�тиції	України	«Про	зат�ердження	положення	про	Держа�ний	
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реє�тр	ате�то�аних	�удо�их	ек�перті�	держа�них	і	підприємницьких	�трук
тур	та	громадян»	�ід	15	к�ітня	1997	р.	№	149/7;	наказ	міні�тра	ю�тиції	
України	«Про	зат�ердження	Положення	про	ек�пертнок�аліфікаційні	ко
мі�ії	та	ате�тацію	�удо�их	ек�перті�»	�ід	9	�ерпня	2005	р.	№	86/5	тощо.

Голо�ним	обо�’язком	ек�перта	є	про�едення	по�ного	до�лідження	і	на
дання	обґрунто�аного	та	об’єкти�ного	пи�ьмо�ого	�и�но�ку	щодо	по�та�
лених	йому	питань,	у	разі	необхідно�ті	—	з’я�лення	за	�икликом	�уду	та	
надання	�и�но�ку	або	роз’я�нення	його	�	�удо�ому	за�іданні.	Крім	цього,	
ек�перт	по�инен	забезпечити	збереження	об’єкта	ек�пертизи;	не�ідклад
но	по�ідомити	�уд	про	неможли�і�ть	про�едення	ним	ек�пертизи	через	�ід
�утні�ть	у	нього	необхідних	знань	або	без	залучення	інших	ек�перті�;	у	разі	
�иникнення	�умні�у	щодо	змі�ту	та	об�ягу	доручення	не�ідкладно	зая�и
ти	�уду	клопотання	щодо	його	уточнення	або	по�ідомити	�уд	про	немож
ли�і�ть	про�едення	ним	ек�пертизи	за	заданими	питаннями.

Положеннями	�т.	 66	КАС	��тано�лено	деякі	 обмеження	�	діяльно�ті	
ек�перта.	�ак,	�ін	не	має	пра�а	за	�ла�ною	ініціати�ою	збирати	матеріа
ли	для	про�едення	ек�пертизи;	�пілку�ати�я	з	о�обами,	які	беруть	уча�ть	
у	�пра�і,	а	також	з	іншими	уча�никами	адміні�трати�ного	проце�у,	за	�и
нятком	дій,	по�’язаних	з	про�еденням	ек�пертизи;	розголошу�ати	�ідомо
�ті,	що	�тали	йому	�ідомі	у	з�’язку	з	про�еденням	ек�пертизи,	або	по�ідом
ляти	будькому,	крім	�уду,	про	результати	ек�пертизи,	а	також	передору
чати	про�едення	ек�пертизи	іншій	о�обі.

Адміністративний позов
Поняття	адміні�трати�ного	позо�у	є	но�им	для	адміні�трати�нопро

це�уального	пра�а,	о�кільки	�ідпо�ідно	до	раніше	діючих	положень	ЦПК	
України	1963	р.,	які	регулю�али	порядок	розгляду	�порі�	з	органами	дер
жа�ної	�лади,	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	по�адо�их	і	�лужбо�их	
о�іб	(гла�а	31А),	формою	з�ернення	до	�уду	була	�карга.

На	�ьогоднішній	день	поняття	«адміні�трати�ний	позо�»	у	законода�
�т�і	України	не	закріплене	�пеціальною	нормоюдефініцією.	Аналізуючи	
КАС	можна	зробити	�и�но�ок,	що	адміністративний позов	—	це	пи�ьмо�е	
з�ернення	до	адміні�трати�ного	�уду	про	захи�т	пра�,	��обод	та	інтере�і�	
у	публічнопра�о�их	�ідно�инах	о�оби,	яка	��ажає,	що	ці	пра�а	порушені.

Кожен	позо�	�кладаєть�я	 із	трьох	ча�тин,	якими	�изначають�я	його	
змі�т,	під�та�а	та	предмет	позо�у.

Підставою	адміні�трати�ного	позо�у	є	юридичні	факти,	на	яких	пози
�ач	обґрунто�ує	��ої	позо�ні	�имоги	до	�ідпо�ідача.	Крім	фактичної,	�аж
ли�е	значення	має	пра�о�а	під�та�а	позо�у,	тобто	необхідні�ть	�казі�ки	
у	позо�і	на	порушення	норми	закону	чи	положення	іншого	пра�о�ого	акта,	
що	��тано�люють	або	гарантують	порушені	пра�а	о�оби.

Предметом позо�у	є	та	конкретна	матеріальнопра�о�а	�имога	пози
�ача	до	�ідпо�ідача,	яка	�ипли�ає	із	�пірного	матеріального	публічнопра
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�о�ого	�ідношення	і	з	при�оду	якої	адміні�трати�ний	�уд	має	прийняти	
рішення	у	�пра�і.

Ча�тина	3	�т.	105	КАС	�изначає	перелік	�имог,	що	можуть	мі�тити�я	
�	адміні�трати�ному	позо�і:	�ка�у�ати	або	�изнати	нечинним	рішення	�ід
по�ідача—�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	по�ні�тю	чи	окремих	його	поло
жень;	зобо�’язати	�ідпо�ідача—�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	утримати�я	
�ід	�чинення	пе�них	дій;	�тягнути	з	�ідпо�ідача	кошти	на	�ідшкоду�ання	
шкоди,	за�даної	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	незаконним	рішенням,	
дією	або	бездіяльні�тю;	�иконати	зупинену	чи	не	�чинену	дію;	��тано�и
ти	ная�ні�ть	чи	�ід�утні�ть	компетенції	 (по�но�ажень)	�уб’єкта	�ладних	
по�но�ажень.

Цей	перелік	не	є	�ичерпним,	о�кільки	позо�на	зая�а	може	мі�тити,	крім	
наз�аних,	будьякі	інші	�имоги	на	захи�т	пра�,	��обод	чи	інтере�і�	у	�фе
рі	публічнопра�о�их	�ідно�ин.

Згідно	зі	�т.	51	КАС	�	ході	�удо�ого	розгляду	пози�ач	може	змінити	
розмір	позо�них	�имог	як	у	бік	збільшення,	так	і	�	бік	їх	зменшення.

Адміні�трати�ний	позо�	подаєть�я	до	адміні�трати�ного	�уду	тільки	у	
формі	пи�ьмо�ої	позо�ної	зая�и.	Позо�на	зая�а	по�инна	бути	оформле
на	належним	чином	з	дотриманням	у�іх	�имог,	��тано�лених	законода�
�т�ом.	�ак,	�т.	106	КАС	фік�ує	низку	�имог,	що	�и�у�ають�я	до	позо�ної	
зая�и.	Необхідними	рек�ізитами	позо�ної	зая�и	є:	наймену�ання	адміні
�трати�ного	�уду,	до	якого	подаєть�я	позо�на	зая�а;	дані	про	пози�ача,	
тобто	його	ім’я	або	наймену�ання,	пошто�а	адре�а,	а	також	номер	за�обу	
з�’язку,	адре�а	електронної	пошти,	якщо	такі	є;	дані	про	�ідпо�ідача,	а	�а
ме	його	ім’я	(наймену�ання),	по�ада	і	мі�це	�лужби	по�адо�ої	чи	�лужбо�ої	
о�оби,	пошто�а	адре�а.	У	позо�ній	зая�і	також	�икладаєть�я	її	змі�т	та	об
�та�ини,	якими	пози�ач	обґрунто�ує	��ої	�имоги.

�кщо	необхідно,	�	позо�ній	зая�і	можуть	пода�ати�я	різноманітні	кло
потання,	�	тому	чи�лі	про	з�ільнення	�ід	оплати	пра�о�ої	допомоги,	�ід	
�плати	�удо�ого	збору,	про	надання	пра�о�ої	допомоги,	про	призначення	
�удо�ої	ек�пертизи,	про	�итребу�ання	доказі�,	про	�иклик	��ідкі�,	про	за
безпечення	позо�у	тощо.

Відпо�ідно	до	ч.	2	�т.	106	КАС	у	позо�ній	зая�і	зазначають�я	докази,	
що	підт�ерджують	позо�ні	�имоги.	Разом	з	позо�ною	зая�ою	подають�я	її	
копії	та	копії	��іх	документі�,	що	приєднують�я	до	позо�ної	зая�и,	�ідпо
�ідно	до	кілько�ті	�ідпо�ідачі�,	а	також	документ	про	�плату	�удо�ого	збо
ру	(держа�ного	мита).

О�таннім	рек�ізитом	позо�ної	зая�и	є	підпи�	пози�ача	або	його	пред
�та�ника	із	зазначенням	дати	подання	зая�и.

Обо�’язко�им	є	зазначення	�	позо�ній	зая�і	�ідомо�тей	про	пред�та�
ника	у	�ипадку,	коли	позо�	подаєть�я	не	о�оби�то	пози�ачем.	Одноча�но	
подаєть�я	до�ірені�ть	чи	інший	документ,	що	підт�ерджує	по�но�аження	
пред�та�ника.
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Попередній судовий захист
Пра�о�ий	ін�титут	попереднього	�удо�ого	захи�ту	безпо�ередньо	по

�’язаний	із	забезпеченням	адміні�трати�ного	позо�у.
Забезпечення адміністративного позову	—	це	�життя	адміні�трати�

ним	�удом,	у	про�адженні	якого	знаходить�я	�пра�а,	пе�них	заході�	щодо	
охорони	пра�	та	законних	��обод	пози�ача,	для	�т�орення	можли�о�ті	ре
ального	�иконання	позити�ного	(для	пози�ача)	рішення	�уду.	Під�та�ами	
забезпечення	адміні�трати�ного	позо�у	є:	1)	ная�ні�ть	оче�идної	небезпе
ки	заподіяння	шкоди	пра�ам,	��ободам	та	інтере�ам	пози�ача	до	ух�ален
ня	рішення	�	адміні�трати�ній	�пра�і;	2)	ная�ні�ть	неможли�о�ті	захи�ту	
пра�,	��обод	та	інтере�і�	пози�ача	без	�життя	таких	заході�;	3)	необхідні�ть	
докладання	значних	зу�иль	та	�итрат	для	�ідно�лення	пра�,	��обод	та	ін
тере�і�	пози�ача	у	разі	не�життя	цих	заході�;	4)	оче�идні�ть	ознак	проти
пра�но�ті	рішення,	дії	чи	бездіяльно�ті	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень.

Відпо�ідно	до	ч.	2	�т.	117	КАС	ух�ала	про	�життя	заході�	забезпечен
ня	адміні�трати�ного	позо�у	може	бути	прийнята	�удом	першої	ін�танції	
під	ча�	підгото�чого	про�адження,	а	також	до	ух�алення	рішення	по	�уті	
�пра�и.	�аку	ух�алу	також	може	по�тано�ити	�уд	апеляційної	ін�танції	до	
�ирішення	апеляційної	�пра�и.	Можли�і�ть	розгляду	питань	забезпечення	
позо�у	тільки	до	по�тано�лення	о�таточного	рішення	�	�пра�і	по�’язана	з	
тим,	що	для	�життя	заході�	забезпечення	адміні�трати�ного	позо�у	необ
хідна	оцінка	доказі�	та	попереднє	��тано�лення	об�та�ин	у	�пра�і.

При	розгляді	адміні�трати�ної	�пра�и	забезпечення	позо�у	переду�ім	
полягає	�	зупиненні	на	ча�	здій�нення	адміні�трати�ного	про�адження	дії	
пра�о�ого	акта,	що	о�каржуєть�я.	Проте	це	не	єдиний	за�іб	забезпечення	
адміні�трати�ного	позо�у.	Адміні�трати�ний	позо�	також	може	бути	забез
печено	забороною	�чиняти	пе�ні	дії.

Характеризуючи	цей	пра�о�ий	ін�титут	з	компарати�і�т�ьких	моти�і�	
необхідно	окре�лити	позити�ні	його	ри�и	порі�няно	із	ін�титутом	забезпе
чення	позо�у	�	ци�ільному	проце�уальному	пра�і.	Порі�няно	із	ци�ільним	
проце�ом	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і,	заходи	щодо	забезпечення	по
зо�у	можуть	�жи�ати�я	�удом	за	�ла�ною	ініціати�ою.	А	�иходячи	з	прин
ципу	офіційно�ті,	який	діє	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і,	ініцію�ання	
забезпечення	адміні�трати�ного	позо�у	може	�иходити	�ід	�уду.

Ця	ознака	і�тотно	під�илює	принцип	«презумпції	�ини»	�уб’єкта	�лад
них	по�но�ажень,	який	лежить	�	о�но�і	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.

Дія	цього	принципу	розпочинаєть�я	у	�ипадку,	коли	�уб’єкт	�ладних	
по�но�ажень	�и�тупає	як	�ідпо�ідач	і	заперечує	проти	адміні�трати�ного	
позо�у	щодо	непра�омірно�ті	�ине�ених	ним	рішень,	його	дій	або	бездіяль
но�ті.	Фактично	на	такий	�уб’єкт	покладаєть�я	обо�’язок	до�е�ти	пра�омір
ні�ть	рішень	упра�лін�ького	характеру,	здій�нення	пе�них	дій	або	безді
яльні�ть.	Доказу�ання	має	бути	чітко	аргументо�аним	та	�про�то�у�ати	
зая�у	пози�ача	про	порушення	його	пра�,	законних	інтере�і�	та	��обод.	
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�акий	принцип	урі�нює	можли�о�ті	громадянина	або	іншої	фізичної	чи	
юридичної	о�оби	�	�порі	проти	упра�лін�ького	органу,	що	має,	безпереч
но,	адміні�трати�ні	�ажелі	�пли�у	на	о�обу.	�аким	чином	��ажаєть�я,	що	
орган	�икона�чої	�лади,	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	�лужбо�а	або	по�а
до�а	о�оба	є	�инними,	доки	не	до�едуть	��ою	пра�оту.

Законода��т�о	має	пе�ні	обмеження	щодо	�уб’єкті�,	чиї	рішення	мо
жуть	бути	призупиненні	як	забезпечення	позо�у.	�ак,	ч.	5	�т.	117	КАС	�и
значає	�иключний	перелік	рішень,	�уб’єктом	прийняття	яких	є	Національ
ний	банк	України,	щодо	яких	не	допу�каєть�я	забезпечення	позо�у	шля
хом	зупинення	дії	цих	рішень.

Відпо�ідно	до	ч.	1	�т.	118	КАС	клопотання	про	забезпечення	адміні�тра
ти�ного	позо�у	розглядаєть�я	не	пізніше	на�тупного	дня	пі�ля	його	одер
жання.	В	тому	разі	коли	клопотання	обґрунто�ане	та	терміно�е,	�уд	�ирі
шує	його	негайно	без	по�ідомлення	�ідпо�ідача	та	інших	о�іб,	які	беруть	
уча�ть	у	�пра�і.

Відпо�ідач	та	інші	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	можуть	зая�ити	
клопотання	про	заміну	одного	�по�обу	забезпечення	адміні�трати�ного	позо
�у	іншим	або	�ка�у�ання	заході�	забезпечення	адміні�трати�ного	позо�у.	
Вказані	клопотання	�ирішують�я	�	тому	�амому	порядку,	що	й	клопотан
ня	про	забезпечення	позо�у.

За	загальним	порядком,	питання,	по�’язані	із	забезпеченням	позо�у,	�и
рішують�я	�	�удо�ому	за�іданні	з	по�ідомленням	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	
�пра�і.	Проте	нея�ка	�	�удо�е	за�ідання	цих	о�іб,	які	були	належним	чи
ном	по�ідомлені,	не	перешкоджає	розглядо�і	таких	питань.

Ска�у�ання	заході�	забезпечення	позо�у	може	здій�ню�ати�я	�	будь
який	ча�	у	ході	розгляду	адміні�трати�ної	�пра�и,	або	одноча�но	з	по�та
но�ленням	рішення,	або	пі�ля	цього	шляхом	по�тано�лення	окремої	ух�а
ли.	У	�ипадку	коли	�уд	�ідмо�ляє	у	задо�оленні	�имог	пози�аче�і,	�житі	
заходи	забезпечення	адміні�трати�ного	позо�у	зберігають�я	до	набрання	
по�тано�ою	�уду	законної	�или.

Ух�ала	з	питань	забезпечення	позо�у	може	бути	о�каржена	�	апеляційно
му	порядку.	О�карження	ух�али	не	зупиняє	її	�иконання,	а	також	не	пере
шкоджає	подальшому	розглядо�і	�пра�и.

Врахо�уючи	�удо�у	практику	з	питань,	по�’язаних	 із	 забезпеченням	
адміні�трати�ного	позо�у,	необхідно	зупинити	у�агу	на	такому	�иді	забез
печення	адміні�трати�ного	позо�у,	як	зупинення	дії	акта.	Оцінку	зазначе
ному	�иду	забезпечення	адміні�трати�ного	позо�у	було	надано	�	по�тано
�і	 Пленуму	 Вищого	 адміні�трати�ного	 �уду	 України	№	 2	 �ід	 6	 березня	
2008	р.	В	ній	зазначено	про	недопу�тимі�ть	за�то�у�ання	забезпечення	
адміні�трати�ного	позо�у	у	�игляді	зупинення	дії	акта	у	�пра�ах	про	�и
знання	незаконними	рішення	про	з�ільнення	з	по�ад.	Зокрема	у	п.	17	По
�тано�и	зазначено,	що,	«забезпечуючи	такий	позо�	шляхом	зупинення	дії	
пра�о�ого	акта	інди�ідуальної	дії	про	з�ільнення	з	по�ади,	�уд	фактично	
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продо�жує	�лужбо�і	�ідно�ини	між	пози�ачем	та	роботода�цем	(�уб’єктом	
�ладних	по�но�ажень)	з	�ідпо�ідними	на�лідками	—	�иконанням	�лужбо
�их	обо�’язкі�,	�иплатою	заробітної	плати	тощо.	�аким	чином,	�удом	фак
тично	ух�алюєть�я	рішення	без	розгляду	�пра�и	по	�уті,	що	не	�ідпо�ідає	
меті	за�то�у�ання	пра�о�ого	ін�титуту	забезпечення	позо�у.	Отже,	�удам	
�лід	мати	на	у�азі,	що	забезпеченням	адміні�трати�ного	позо�у	�	такий	
�по�іб	�уди	�иходять	за	межі	під�та�	забезпечення	позо�у,	передбачених	
ча�тиною	першою	�татті	117	КАС	України,	що	є	неприпу�тимим».

мова адміністративного судочинства
Пра�о�ий	 ін�титут	 «мо�а	 адміні�трати�ного	 �удочин�т�а»	 знайшо�	

��оє	�ідображення	�	законода��т�і	України	у	�пеціальних	нормах,	які	на
�одять�я	далі.

�ак,	�ідпо�ідно	до	�т.	10	Кон�титуції	України	держа�ною	мо�ою	Украї
ни	є	україн�ька	мо�а.

Стаття	10	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»	�изначає,	що	�удо
чин�т�о	�	Україні	про�адить�я	держа�ною	мо�ою.	За�то�у�ання	інших	мо�	
у	�удочин�т�і	здій�нюєть�я	у	�ипадках	і	порядку,	�изначених	законом.

Відпо�ідно	до	�имог	�т.	18	Закону	України	«Про	мо�и	�	Україні»,	крім	
україн�ької	мо�и,	якою	�едеть�я	�удочин�т�о	�	Україні,	�оно	може	здій�
ню�ати�я	національною	мо�ою	або	мо�ою,	прийнятою	для	більшо�ті	на�е
лення	даної	мі�це�о�ті.	Суд	�пра�і,	якщо	�торони	не	�олодіють	мо�ою	�у
дочин�т�а	цієї	мі�це�о�ті,	 �е�ти	проце�	 іншою	мо�ою,	прийнятною	для	
��іх	уча�никі�	проце�у,	по�тано�и�ши	про	це	�ідпо�ідну	ух�алу.

У	КАС,	як	і	�	інших	проце�уальних	кодек�ах,	одержа�	��оє	закріплен
ня	принцип,	згідно	з	яким	�удочин�т�о	здій�нюєть�я	держа�ною	мо�ою.

Відпо�ідно	до	ч.	2	�т.	15	КАС	о�обам,	що	беруть	уча�ть	у	�пра�і	і	не	
�олодіють	мо�ою,	якою	про�адить�я	�удочин�т�о,	 забезпечуєть�я	пра�о	
кори�ту�ати�я	у	�удо�ому	проце�і	рідною	мо�ою,	а	також	по�лугами	пере
кладача	за	пра�илами	�т.	68	КАС.	У	�ипадках,	передбачених	проце�уаль
ним	законом,	це	пра�о	забезпечуєть�я	держа�ою.

Витрати,	по�’язані	із	залученням	перекладача,	можуть	бути	по�ні�тю	
або	ча�тко�о	оплачені	за	рахунок	Держа�ного	бюджету	України	�	разі	з�іль
нення	�удом	о�оби	�ід	оплати	цих	�итрат	або	зменшення	їх	розміру,	�ихо
дячи	з	 її	майно�ого	�тану.	З	Держа�ного	бюджету	України	оплачують�я	
також	�итрати	на	перекладача,	залученого	з	ініціати�и	�уду	(ч.	1	�т.	88	і	
ч.	4	�т.	92	КАС).

С�ідок,	який	дає	показання,	також	має	пра�о	кори�ту�ати�я	�	�уді	рід
ною	мо�ою	або	іншою	мо�ою,	якщо	�ін	не	�олодіє	або	недо�татньо	�олодіє	
держа�ною	мо�ою	(ч.	7	�т.	70	КАС).	Суд	забезпечує	по�луги	перекладача	
��ідку	за	рахунок	о�оби,	яка	зая�ила	клопотання	про	�иклик	��ідка,	або	за	
рахунок	Держа�ного	бюджету	України	у	разі	з�ільнення	її	�удом	�ід	опла
ти	цих	�итрат,	чи	якщо	��ідка	�икликано	з	ініціати�и	�уду.



184

Розділ IV. Основи адміністративного судочинства

Відпо�ідно	до	ч.	3	�т.	15	КАС	незалежно	�ід	того,	якою	мо�ою	про�а
дить�я	�удочин�т�о,	на	�уд	покладено	обо�’язок	��і	�удо�і	документи	�кла
дати	держа�ною	мо�ою.

До�ліджуючи	ознаки	цього	пра�о�ого	ін�титуту,	необхідно	також	з�ер
нути�я	до	документі�	Кон�титуційного	Суду	України,	який	у	��оєму	рішен
ні	�ід	22	к�ітня	2008	р.	у	�пра�і	№	8рп/2008	�изначи�,	що	проце�уальні	
форми	пра�о�уддя	охоплюють	порядок	з�ернення	до	�уду,	процедуру	роз
гляду	�удом	�пра�и	та	ух�алення	�удо�ого	рішення.	В	п.	5.2	моти�у�аль
ної	ча�тини	цього	рішення	Кон�титуційний	Суд	України	зазначи�,	що	дер
жа�ною	мо�ою	здій�нюють�я	�едення	�удо�ого	проце�у,	�кладання	�удо
�их	документі�	та	інші	проце�уальні	дії	і	�ідно�ини,	що	��тано�люють�я	
між	�удом	та	іншими	�уб’єктами	на	��іх	�тадіях	розгляду	і	�ирішення	адмі
ні�трати�них	та	ци�ільних	�пра�.

За	таких	об�та�ин	позо�на	зая�а,	яка	є	�удо�им	документом	на	�тадії	
з�ернення	пози�ача	до	�уду,	має	бути	�кладена	держа�ною	мо�ою.	В	по
дальшому	�уд	�ирішує	питання	про	за�то�у�ання	іншої	мо�и	за	умо�и	по
дання	�тороною	�ідпо�ідного	клопотання.	Безперечно,	що	таке	клопотан
ня	�ід	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	не	може	бути	задо�олене	за	жодних	
об�та�ин.

судове рішення
Одним	із	най�ажли�іших	ін�титуті�	пра�а	адміні�трати�ного	�удочин

�т�а	є	�удо�е	рішення.	Воно	є	о�но�ним	актом	пра�о�уддя,	покликаним	
забезпечити	захи�т	гаранто�аних	Кон�титуцією	та	законами	України	пра�	
і	��обод	людини,	пра�опорядку	та	здій�нення	проголошеного	Кон�титу
цією	принципу	�ерхо�ен�т�а	пра�а.	Судо�е	рішення	по�инно	�ідпо�ідати	
�имогам	 про	 законні�ть	 і	 обгрунто�ані�ть	 рішення	 �	 адміні�трати�ній	
�пра�і.

Рішення	є	законним	тоді,	коли	�уд,	�икона�ши	��і	�имоги	адміні�тра
ти�ного	проце�уального	законода��т�а	і	��ебічно	пере�іри�ши	об�та�ини,	
�иріши�	�пра�у	�ідпо�ідно	до	норм	матеріального	пра�а,	що	підлягають	
за�то�у�анню	до	даних	пра�о�ідно�ин,	а	за	їх	�ід�утно�ті	—	на	під�та�і	
закону,	що	регулює	подібні	�ідно�ини,	або	�иходячи	із	загальних	за�ад	і	
змі�ту	законода��т�а	України.

Рішення	по�инно	бути	обгрунто�аним:	мають	бути	по�но	�ідображені	
об�та�ини,	що	мають	значення	для	даної	�пра�и,	�и�но�ки	�уду	про	��та
но�лені	об�та�ини	і	пра�о�і	на�лідки	по�инні	бути	�ичерпними,	�ідпо�і
дати	дій�но�ті	і	підт�ерджу�ати�я	до�то�ірними	доказами,	до�лідженими	
�	�удо�ому	за�іданні.

Судо�е	рішення	по�инно	мі�тити	чіткі	�ідомо�ті	про	�имоги	пози�ача	
і	заперечення	�ідпо�ідача.	В	рішенні	обо�’язко�о	має	бути	розкрита	�уть	
пра�о�ідно�ин	�торін;	нада�ати�я	пра�о�а	к�аліфікація	��тано�лених	фак
ті�	і	по�илання	на	законода��т�о,	яким	керу�а��я	�уд,	�ирішуючи	�пір.
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Стиль	та	загальне	�икладення	�удо�ого	рішення	має	�ідпо�ідати	�и�о
кій	профе�ійній	культурі	та	грамотно�ті.

Судо�е	рішення	по�инно	бути	моти�о�аним	 і	 чітко	�икладеним,	що	
�приятиме	подальшому	зміцненню	законно�ті	�	галузі	публічнопра�о�их	
пра�о�ідно�ин	і	під�ищу�атиме	запобіжно�ихо�ну	роль	�уду.

По�тано�лення	і	ух�алення	�удо�ого	рішення	чітко	регламенто�ане	про
це�уальним	законом.

Рішення	�уду	може	бути	по�тано�лене	тільки	�уддею	або	�уддями,	які	
�ходили	до	�кладу	�уду	�	даній	�пра�і,	при	�у�орому	додержанні	таємни
ці	нарадчої	кімнати.

При	роз’я�ненні	�ідпо�ідно	до	�т.	170	КАС	��ого	рішення	�уд	�	ух�алі	
з	цього	при�оду	�икладає	більш	по�но	і	чітко	ті	ча�тини	рішення,	розумін
ня	яких	�икликає	труднощі,	не	�но�ячи	змін	у	�уть	рішення	і	не	торкаю
чи�ь	питань,	які	не	були	предметом	�удо�ого	розгляду.

За	��оєю	юридичною	природою	�удо�е	рішення,	що	набуло	законної	
�или,	має	бути	джерелом	пра�а.	Воно	має	обо�’язко�у	�илу	для	��іх	�уб’єк
ті�,	на	яких	�оно	поширюєть�я	і	за�то�о�уєть�я	без	будьяких	за�тережень.	
В	адміні�трати�ному	�удочин�т�і	�удо�і	рішення	ух�алюють�я	у	формі	по
�тано�и	або	ух�али.	Судо�і	рішення	по�тано�люють�я	або	ух�алюють�я	іме
нем	України.

докази і доказування
Стаття	69	КАС	дає	законода�че	�изначення	доказі�.	Відпо�ідно	до	ч.	1	

цієї	�татті	доказами	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і	є	будьякі	фактич
ні	дані,	на	під�та�і	яких	�уд	��тано�лює	ная�ні�ть	або	�ід�утні�ть	об�та
�ин,	що	обґрунто�ують	�имоги	і	заперечення	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра
�і,	 та	 інші	 об�та�ини,	що	 мають	 значення	 для	 пра�ильного	 �ирішення	
�пра�и.

Доказування в адміністративному судочинстві	 —	 це	 �регульо�ана	
пра�о�ими	нормами	діяльні�ть	адміні�трати�ного	�уду	та	уча�никі�	адмі
ні�трати�ного	проце�у	зі	збирання	і	закріплення,	пере�ірки	і	оцінки	до
казі�.

Предмет доказування	—	це	те,	що	необхідно	доказу�ати	щодо	кожної	
адміні�трати�ної	 �пра�и.	Факти,	що	 �ходять	 до	 предмета	 доказу�ання,	
�казані	у	�т.	138	КАС	—	це	об�та�ини,	якими	обґрунто�ують�я	позо�ні	�и
моги	чи	заперечення	або	які	мають	інше	значення	для	�ирішення	�пра�и	
(причини	пропущення	�троку	для	з�ернення	до	�уду	тощо)	та	які	належить	
��тано�ити	при	ух�аленні	рішення	у	�пра�і.

Джерелами	доказі�	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і	є	поя�нення	�то
рін,	третіх	о�іб,	їх	пред�та�никі�,	показання	��ідкі�,	пи�ьмо�і	і	речо�і	до
кази,	�и�но�ки	ек�перті�.

Показанні	��ідкі�,	�и�но�ки	ек�перті�,	речо�і	докази	�	адміні�трати�
ному	�удочин�т�і	�икори�то�ують�я	не	так	ча�то,	як	у	ци�ільному	�удо



186

Розділ IV. Основи адміністративного судочинства

чин�т�і,	о�кільки	значна	ча�тина	адміні�трати�них	�пра�	по�’язана	з	о�кар
женням	пра�о�их	акті�.	О�но�ним	джерелом	доказі�	у	них	є	пи�ьмо�і	до
кази.	�акі	�уча�ні	за�оби	доказу�ання,	як	електронні	документи,	�ідне�ено	
до	пи�ьмо�их	документі�,	а	магнітні,	електронні	та	інші	но�ії	інформації,	
що	мі�тять	аудіо�ізуальну	інформацію,	є	речо�ими	доказами.

В	адміні�трати�ному	�удочин�т�і,	на	�ідміну	�ід	ци�ільного,	�ід�утня	
імперати�на	норма	про	те,	що	поя�нення	�торін,	третіх	о�іб,	їх	пред�та�
никі�	є	за�обом	доказу�ання	лише	тоді,	коли	�они	допитані	як	��ідки.	Вка
зані	о�оби	можуть	бути	допитані	як	��ідки	про	об�та�ини,	що	їм	�ідомі	
о�оби�то	та	мають	значення	для	�пра�и,	за	їхньою	згодою.

Визнання	�тороною	�	�уді	об�та�ин,	якими	друга	�торона	обґрунто�ує	
��ої	�имоги	або	заперечення,	не	є	для	�уду	обо�’язко�им,	�уд	може	за	�ла�
ною	ініціати�ою	пере�ірити	ці	об�та�ини	(доказами),	якщо	у	нього	є	�ум
ні�и	щодо	до�то�ірно�ті	та	добро�ільно�ті	 їх	�изнання	(ч.	3	�т.	72	і	ч.	2	
�т.	76	КАС).

Пра�ила	про	належні�ть	і	допу�тимі�ть	доказі�	мі�тить�я	у	�т.	70	КАС.
Належними	 ��ажають�я	 докази,	що	 мі�тять	 до�то�ірну	 інформацію	

про	предмет	доказу�ання.
Пра�ило	про	допу�тимі�ть	доказі�	передбачає,	що	�удом	�икори�то�у

ють�я	тільки	ті	за�оби	доказу�ання,	що	перелічені	у	�т.	69	КАС	та	отри
мані	 з	 додержанням	 ��тано�леного	 порядку	 збирання,	 подання	 і	 до�лі
дження	доказі�,	а	також	те,	що	об�та�ини,	які	за	законом	по�инні	бути	
підт�ерджені	пе�ними	за�обами	доказу�ання,	не	можуть	підт�ерджу�ати
�я	ніякими	іншими	за�обами	доказу�ання,	крім	�ипадкі�,	коли	щодо	та
ких	об�та�ин	не	�иникає	�пору.

Сторони	по�инні	подати	докази	на	підт�ердження	об�та�ин,	на	які	�о
ни	по�илають�я,	або	на	�про�ту�ання	таких	об�та�ин,	про	які	�т�ерджує	
інша	�торона.	Разом	 із	цим	КАС	��тано�лена	презумпція	�ини	�уб’єкта	
�ладних	по�но�ажень,	про	яку	йшло�я	�ище,	що	означає	обо�’язок	такого	
�уб’єкта	до�е�ти	пра�омірні�ть	��ого	рішення,	дії	чи	бездіяльно�ті	та	�про
�ту�ати	т�ердження	пози�ача	про	порушення	його	пра�,	��обод	чи	інтере
�і�	(ч.	2	�т.	71	КАС).

Крім	того,	як	пра�ило,	більші�ть	доказі�	у	адміні�трати�ному	�порі	збе
рігаєть�я	у	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	норма	ч.	4	�т.	71	КАС	зобо�’я
зує	його	подати	до	�уду	��і	ная�ні	у	нього	документи	та	матеріали,	які	мо
жуть	бути	�икори�тані	як	докази	у	�пра�і.	Вказані	пра�ила	обґрунто�ані	
принципом	офіційного	з’я�у�ання	об�та�ин	�пра�и	у	адміні�трати�ному	
�удочин�т�і.

Цей	принцип	обумо�лює	також	і	те,	що	тягар	збору	доказі�	�	адміні�
трати�ному	проце�і	 лежить	не	тільки	на	�торонах.	Відпо�ідно	до	�т.	71	
КАС	�уд	�прияє	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	�	реалізації	обо�’язку	
доказу�ання	шляхом	�итребу�ання	необхідних	доказі�	за	умо�и	обґрунто
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�ано�ті	причин,	через	які	ці	докази	не	можуть	бути	надані	�тороною,	та	
по�ідомлення	мі�ця,	де	�они	знаходять�я	чи	можуть	знаходити�я.

Усне і письмове провадження

Розгляд	адміні�трати�них	�пра�	�удом	будьякої	ін�танції	може	бути	
про�едено	у	формі	у�ного	або	пи�ьмо�ого	про�адження.

Усне провадження	—	це	розгляд	адміні�трати�ної	�пра�и	у	�удо�ому	
за�іданні	із	за�лухо�у�анням	�торін	та	інших	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра
�і.	Ін�титут	у�ного	про�адження	до�ить	роз�инений	у	�ітчизняній	практи
ці	і	опи�аний	�	пра�о�ій	літературі.	Пра�о�ий	ін�титут	пи�ьмо�ого	про�а
дження	з’я�и��я	�	україн�ькому	пра�і	і	�	�удо�ій	практиці	неда�но.	Пра
�о�а	природа	пи�ьмо�ого	про�адження	полягає	�	тому,	що	цей	ін�титут	
я�ляє	�обою	�корочену	процедуру	�удо�ого	розгляду.	При	цьому	�иклик	
�торін	у	�удо�е	за�ідання	не	�ідбу�аєть�я.	�аким	чином,	письмове прова
дження	—	розгляд	і	�ирішення	адміні�трати�ної	�пра�и	без	�иклику	о�іб,	
які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	та	про�едення	�удо�ого	за�ідання	на	о�но�і	на
я�них	та	до�татніх	у	�уду	матеріалі�.

У	першій	та	апеляційних	ін�танціях	пи�ьмо�е	про�адження	може	бути	
про�едене	за	умо�и,	що	��і	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	зая�или	кло
потання	про	розгляд	�пра�и	за	їхньої	�ід�утно�ті	(ч.	3	�т.	122,	�т.	197	КАС).	
�кщо	�уд	дійде	�и�но�ку	про	те,	що	адміні�трати�ну	�пра�у	�лід	розгляда
ти	�	�удо�ому	за�іданні,	то	�ін	призначає	її	до	�удо�ого	розгляду	з	�икли
ком	о�іб,	що	беруть	у	ній	уча�ть.

У	ка�аційній	ін�танції	�уд	може	розглянути	адміні�трати�ну	�пра�у	�	
порядку	пи�ьмо�ого	про�адження,	якщо	жодна	з	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	
�пра�і,	не	зая�ила	клопотання	про	�ирішення	�пра�и	за	її	уча�тю	�	�удо
�ому	за�іданні	(�т.	222	КАС).	Аналогічне	пра�ило	діє	і	при	перегляді	�удо
�их	рішень	Верхо�ним	Судом	України	за	�инятко�ими	об�та�инами.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Наз�іть	 о�но�ні	 пра�о�і	 ін�титути	 адміні�трати�ного	 проце�уального	
пра�а.

2.	 Дайте	характери�тику	пра�о�ого	ін�титуту	«адміні�трати�ний	�уд».
3.	 Дайте	пра�о�ий	аналіз	ін�титуту	«�клад	�уду».
4.	 Хто	може	бути	уча�ником	адміні�трати�ного	�удо�ого	проце�у?
5.	Наз�іть	о�обли�о�ті	�кладання	та	дайте	загальну	характери�тику	по

няття	«адміні�трати�ний	позо�».
6.	Що	таке	попередній	�удо�ий	захи�т?	Наз�іть	форми	попереднього	�удо

�ого	захи�ту	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і.
7.	 Наз�іть	норми	україн�ького	законода��т�а,	по�’язані	з	�икори�танням	

мо�и	�	�удо�ому	проце�і.
8.	 Дайте	характери�тику	пра�о�ого	ін�титуту	«�удо�е	рішення».
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Глава 3
ЗАгАльне ПОняття 

АдміністРАтивнОгО ПОЗОвУ, ЗАяви

Ча�тина	2	�т.	55	Кон�титуції	України	гарантує	кожному	пра�о	на	о�ка
рження	�	�уді	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	органі�	держа�ної	�лади,	орга
ні�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб.	На	забезпечен
ня	цього	пра�а	і	�прямо�ане	адміні�трати�не	�удочин�т�о.	Кожна	о�оба,	
яка	��ажає,	що	її	пра�а,	��ободи	та	інтере�и	у	�фері	публічнопра�о�их	
�ідно�ин	 порушені,	 має	 пра�о	 з�ернути�я	 до	 адміні�трати�ного	 �уду	 з	
адміні�трати�ним	позо�ом.

Адміністративний позов	—	це	 з�ернення	до	адміні�трати�ного	�уду	
про	захи�т	пра�,	��обод	та	інтере�і�	у	публічнопра�о�их	�ідно�инах	(п.	6	
ч.	1	�т.	3	КАС	України).	Елементами	адміні�трати�ного	позо�у	є	його	пред
мет,	під�та�а	та	змі�т.

Під	предметом	адміні�трати�ного	позо�у	�лід	розуміти	матеріально
пра�о�у	�имогу	пози�ача	до	�ідпо�ідача,	яка	під�ідомча	адміні�трати�но
му	�уду	та	щодо	якої	адміні�трати�ний	�уд	по�инен	ух�алити	по�тано�у,	
�	якій	�ирішити	�имоги	адміні�трати�ного	позо�у	по	�уті.

Підставою	позо�у	є	юридичні	факти,	які	підт�ерджують	ная�ні�ть	�пір
них	пра�о�ідно�ин	�аме	між	цими	�торонами	у	цій	�пра�і.

Змістом позо�у	є	той	�ид	�удо�ого	захи�ту,	для	отримання	якого	пози
�ач	і	з�ертаєть�я	до	�уду.	Наприклад,	�ідпо�ідно	до	�т.	162	та	ч.	8	�т.	171	
КАС	пози�ач	має	пра�о	з�ернути�я	до	адміні�трати�ного	�уду	з	адміні�т
рати�ним	позо�ом	про	�изнання	рішень	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	
чи	окремих	його	положень,	дій	чи	бездіяльно�ті	нечинними,	про	�понукан
ня	до	�иконання	зупиненої	чи	не�чиненої	дії,	зобо�’язання	�ідпо�ідача	що
до	утримання	�ід	�чинення	пе�них	дій,	�тягнення	з	�ідпо�ідача	кошті�,	
тимча�о�у	заборону	(зупинення)	окремих	�иді�	або	��ієї	діяльно�ті	об’єд
нання	громадян,	приму�о�ий	розпу�к	(лік�ідацію),	приму�о�е	�ид�орення	
іноземця	чи	о�оби	без	громадян�т�а	за	межі	України,	про	�изнання	нор
мати�нопра�о�ого	акта	незаконним	чи	таким,	що	не	�ідпо�ідає	пра�о�о
му	акту	�ищої	юридичної	�или	по�ні�тю	або	�	окремій	його	ча�тині.

Пра�ом	на	з�ернення	з	адміні�трати�ним	позо�ом	до	адміні�трати�
ного	�уду	наділені	фізичні	та	юридичні	о�оби,	а	також	�уб’єкти	�ладних	
по�но�ажень	у	�ипадках,	�изначених	законом.

З�ернення	о�оби	до	адміні�трати�ного	�уду	з	позо�ом	є	під�та�ою	для	
з’я�у�ання	�уддею:

1)	чи	підлягає	позо�на	зая�а	розгляду	�	порядку	адміні�трати�ного	�у
дочин�т�а;

2)	чи	під�удна	�она	даному	адміні�трати�ному	�уду;
3)	чи	не	позба�лена	о�оба,	яка	її	подала,	адміні�трати�ної	проце�уальної	

дієздатно�ті	або	чи	наділений	пред�та�ник	належними	по�но�аженнями;
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4)	чи	немає	під�та�	для	по�ернення	позо�ної	зая�и	або	�ідмо�и	у	�ід
критті	про�адження	(у	з�’язку	з	не�ідпо�ідні�тю	позо�ної	зая�и	�имогам	
�т.	106	КАС	чи	з	інших	під�та�).

�кщо	позо�на	зая�а	�ідпо�ідає	переліченим	�ище	�имогам,	�уддя	од
ноо�обо�о	по�тано�ляє	ух�алу	про	�ідкриття	про�адження	у	�пра�і,	копію	
якої	разом	з	інформацією	про	їх	пра�а	та	обо�’язки	не�ідкладно	над�илає	
о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.

Проце�уальнопра�о�им	на�лідком	з�ернення	до	�уду	з	адміні�трати�
ним	позо�ом	та	по�тано�лення	ух�али	про	�ідкриття	про�адження	у	�пра�і	
є	початок	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	у	даній	адміні�трати�ній	�пра
�і,	матеріальнопра�о�им	на�лідком	—	перери�ання	плину	�троку	з�ернен
ня	до	адміні�трати�ного	�уду.

Підгото�че	про�адження	є	�амо�тійною	�тадією	адміні�трати�ного	�у
дочин�т�а,	обо�’язко�ою	для	��іх	адміні�трати�них	�пра�,	по�’язаною	з	
іншими	�тадіями	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Дайте	�изначення	адміні�трати�ного	позо�у.
2.	Що	розуміють	під	предметом	адміні�трати�ного	позо�у?
3.	 Наз�іть	�иди	�удо�ого	захи�ту	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і.
4.	 Наз�іть	проце�уальнопра�о�і	на�лідки	з�ернення	до	�уду	з	адміні�тра

ти�ним	позо�ом.

Глава 4
стРОки 

в АдміністРАтивнОмУ 
сУдОчинстві

За�данням	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	є	захи�т	пра�,	��обод	та	ін
тере�і�	фізичних	і	юридичних	о�іб	у	�фері	публічнопра�о�их	�ідно�ин	�ід	
порушень	з	боку	органі�	держа�ної	�лади,	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду
�ання,	їх	по�адо�их	та	�лужбо�их	о�іб,	інших	�уб’єкті�	при	здій�ненні	ни
ми	�ладних	упра�лін�ьких	функцій,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�а
них	по�но�ажень.	Строки	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	�прямо�ані	на	
якнайш�идше	здій�нення	даного	захи�ту	шляхом	�у�орого	їх	дотримання	
�удом	та	о�обами,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.

Процесуальні строки	—	це	��тано�лені	законом	або	�удом	�троки,	у	
межах	яких	�чинюють�я	проце�уальні	дії	(ч.	1	�т.	101	КАС).	В�ажаємо,	да
не	�изначення	потребує	доопрацю�ання	у	з�’язку	з	недопу�тимі�тю	за�то
�у�ання	у	понятті	та	його	�изначенні	одних	і	тих	�амих	терміні�,	як	це	
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має	мі�це	у	на�еденому	�ипадку	з	терміном	«�троки».	На	наш	погляд,	по
зити�не	значення	мала	б	пе�на	зміна	та	розширення	законода�чого	�изна
чення	поняття	«проце�уальні	�троки»	на�тупним	чином.	Під	проце�уальни
ми	�троками	�лід	розуміти	��тано�лений	КАС	або	адміні�трати�ним	�удом	
ча�,	протягом	якого	по�инна/може	бути	�чинена	пе�на	проце�уальна	дія	
або	розпочата	чи	за�ершена	та	чи	інша	�тадія	�удочин�т�а	�	адміні�тра
ти�ній	�пра�і.

Проце�уальні	�троки	можна	поділити	на	д�а	типи:
1)	�троки	�удочин�т�а;
2)	�троки	�чинення	пе�них	проце�уальних	дій.
Строки судочинства	��тано�люють�я	КАС	і	�то�ують�я	�иключно	адмі

ні�трати�ного	проце�у.	КАС	��тано�лені	�троки:
1)	�ідкриття	про�адження	у	�пра�і;
2)	підгото�чого	про�адження;
3)	�удо�ого	розгляду	�пра�и	�	�уді	першої,	апеляційної,	ка�аційної	ін

�танцій,	за	но�о�ия�леними	та	�инятко�ими	об�та�инами;
4)	�иконання	�удо�их	рішень	�	адміні�трати�них	�пра�ах.
Відкриття	про�адження	�	адміні�трати�ній	�пра�і	згідно	з	�имогами	

ч.	3	�т.	107	КАС	по�инно	бути	здій�нене	не	пізніше	на�тупного	дня	пі�ля	
надходження	позо�ної	зая�и	або	закінчення	�троку,	�изначеного	�удом	для	
у�унення	недолікі�	позо�ної	зая�и.

Для	підгото�ки	�пра�и	до	�удо�ого	розгляду	законода�цем	не	��тано�
лено	чіткого	�троку,	зазначено	лише,	що	�казані	дії	мають	бути	про�едені	
�уддею	адміні�трати�ного	�уду,	який	�ідкри�	про�адження	у	адміні�тра
ти�ній	�пра�і	протягом	розумного	�троку.	Розумний	�трок	—	це	найкорот
ший	�трок,	до�татній	для	�чинення	проце�уальної	дії.

�ак	�амо	з	по�иланням	на	розумний	�трок	�изначено	термін,	протягом	
якого	має	бути	�ирішена	адміні�трати�на	�пра�а.	Однак	у	даному	�ипад
ку	цей	термін	обмежено	пе�ними	ча�о�ими	рамками,	зокрема	зазначено,	
що	�ін	має	бути	не	більше	д�ох	мі�яці�	з	дня	�ідкриття	про�адження	у	
�пра�і	(ч.	1	�т.	122	КАС).

Адміні�трати�на	�пра�а	�	�уді	апеляційної	ін�танції	по�инна	бути	за
реє�тро�ана	�	день	її	надходження	і	не	пізніше	на�тупного	дня	бути	пере
дана	�	порядку	черго�о�ті	�уддідопо�ідачу.	В	разі	�ід�утно�ті	перешкод	
у	�игляді	не�ідпо�ідно�ті	апеляційної	�карги	�имогам	�т.	187	КАС,	�уддя
допо�ідач	протягом	трьох	дні�	по�тано�ляє	ух�алу	про	�ідкриття	апеляцій
ного	про�адження	(�т.	189	КАС).

Для	підгото�ки	�пра�и	до	апеляційного	розгляду	�уддідопо�ідачу	зако
нода��т�ом	надано	де�ятиденний	�трок,	який	обчи�люєть�я	з	на�тупного	
дня	пі�ля	�ідкриття	апеляційного	про�адження	(ч.	1	�т.	190	КАС).

Пі�ля	закінчення	апеляційного	про�адження	у	�емиденний	�трок	�уд	
апеляційної	ін�танції	напра�ляє	�пра�у	до	�уду	першої	ін�танції,	який	її	
розгляну�	(�т.	209	КАС).
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Аналогічні	�троки,	як	і	�	�уді	апеляційної	ін�танції,	��тано�лені	КАС	
для	реє�трації,	передання	�уддідопо�ідачу	ка�аційної	�карги,	підгото�ки	
�пра�и	до	ка�аційного	розгляду.	Попередній	розгляд	�пра�и	�удом	ка�а
ційної	ін�танції	по�инен	бути	про�едений	протягом	п’яти	дні�	пі�ля	�кла
дення	допо�іді	�уддеюдопо�ідачем	(ч.	1	�т.	2201	КАС).

Допу�к	�карги	до	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами	здій�ню
єть�я	протягом	п’ятнадцяти	дні�	пі�ля	надходження	�карги	до	Верхо�но
го	Суду	України	(ч.	1	�т.	240	КАС).

Зая�а	про	перегляд	�удо�ого	рішення	за	но�о�ия�леними	об�та�ина
ми	згідно	з	�имогами	�т.	252	КАС	по�инна	бути	розглянута	�удом	протя
гом	д�ох	мі�яці�	пі�ля	її	надходження	до	�уду	тієї	ін�танції,	який	першим	
припу�ти��я	помилки	при	�ирішенні	�пра�и	�на�лідок	незнання	про	і�ну
�ання	цієї	об�та�ини.

Порядок	�иконання	рішень	адміні�трати�ного	�уду	��тано�лений	нор
мами	Закону	України	«Про	�икона�че	про�адження».	В	той	�амий	ча�	�по
�іб,	�троки	та	порядок	�иконання	�удо�ого	рішення	можуть	бути	�изначе
ні	�	�амому	рішенні	�уду.	Крім	того,	КАС	у	�т.	256	�изначає	перелік	по�та
но�	�уду,	�иконання	яких	здій�нюєть�я	негайно.

Строки вчинення певних процесуальних дій	поділяють�я	на:
1)	�троки	�чинення	проце�уальних	дій	�удом;
2)	 �троки	�чинення	проце�уальних	дій	 о�обами,	 які	 беруть	 уча�ть	�	

адміні�трати�ній	�пра�і.
Перші	�прямо�ані	на	надання	операти�но�ті	�удочин�т�у.	Наприклад,	

протокол	 �удо�ого	 за�ідання	 по�инен	 бути	 оформлений	 та	 підпи�аний	
не	пізніше	трьох	дні�	з	дня	закінчення	�удо�ого	за�ідання.	Зазначений	
�трок	може	бути	продо�жений	голо�уючим	не	більше	ніж	на	де�ять	дні�,	
обчи�лення	яких	починаєть�я	пі�ля	закінчення	�удо�ого	за�ідання	(абз.	3	
п.	21	розд.	VII	КАС).	Пропущення	зазначених	�трокі�	не	потребує	їх	поно
�лення.

В�тано�лені	ж	КАС	�троки	�чинення	проце�уальних	дій	о�обами,	які	
беруть	уча�ть	�	адміні�трати�ній	�пра�і,	потребують	їх	неухильного	дотри
мання,	а	у	разі	пропущення	—	поно�лення.

КАС	��тано�лені	�троки:	для	з�ернення	до	адміні�трати�ного	�уду	за	
захи�том	пра�,	��обод	та	інтере�і�	(ч.	2	�т.	99	КАС),	для	подання	о�обою	
пи�ьмо�их	зау�ажень	на	протокол	�удо�ого	за�ідання	(абз.	4	п.	21	розд.	VII	
КАС),	зая�и	про	ух�алення	додатко�ого	�удо�ого	рішення	(ч.	2	�т.	168	КАС),	
зая�и	про	роз’я�нення	�удо�ого	рішення	(ч.	2	�т.	170	КАС),	зая�и	про	апе
ляційне	о�карження	по�тано�и	�уду	першої	ін�танції	(ч.	3	�т.	186	КАС),	ка
�аційної	�карги	(ч.	2	�т.	212	КАС)	тощо.

Строки	�чинення	проце�уальних	дій	о�обами,	які	беруть	уча�ть	�	адмі
ні�трати�ній	�пра�і,	можуть	�изначати�я	днями,	мі�яцями,	роками,	або	ж	
�казі�кою	на	пе�ну	подію,	яка	неодмінно	по�инна	на�тати.	�ак,	для	з�ер
нення	до	адміні�трати�ного	�уду	за	захи�том	пра�,	��обод	та	інтере�і�	о�о
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би	��тано�люєть�я	річний	�трок	(ч.	2	�т.	99	КАС),	а	от	питання	про	ух�а
лення	додатко�ого	 �удо�ого	рішення	може	бути	 зая�лене	до	 закінчення	
�троку	на	�иконання	�удо�ого	рішення	(ч.	2	�т.	168	КАС).

Перебіг	проце�уального	�троку	починаєть�я	з	на�тупного	дня	пі�ля	�ід
по�ідної	календарної	дати	або	на�тання	події,	з	якою	по�’язаний	його	по
чаток	(ч.	1	�т.	103	КАС).	�ак,	мі�ячний	�трок	на	подання	зая�и	про	пере
гляд	�удо�ого	рішення	за	но�о�ия�леними	об�та�инами	починаєть�я	з	на
�тупного	пі�ля	того	дня,	коли	о�оба	дізнала�я	або	могла	дізнати�я	про	ці	
об�та�ини	(�т.	247	КАС).

�кщо	�трок	�изначаєть�я	роками,	то	�ін	закінчуєть�я	у	о�танні	мі�яць	
та	чи�ло	о�таннього	року	цього	�троку,	якщо	мі�яцями	—	у	о�таннє	чи�ло	
о�таннього	мі�яця.	�кщо	�	мі�яці,	на	який	�ипадає	о�танній	день	�троку,	
немає	�ідпо�ідного	чи�ла,	�трок	закінчуєть�я	�	о�танній	день	цього	мі�я
ця.	У	�ипадку	коли	о�танній	день	�троку	є	неробочим,	��ятко�им	або	�и
хідним,	о�таннім	днем	��ажаєть�я	на�тупний	за	ним	робочий	день.	О�тан
ній	робочий	день	три�ає	до	д�адцять	чет�ертої	години,	і	тому,	якщо	доку
менти,	 матеріали	 чи	 гроші	 до	 його	 закінчення	 були	 здані	 на	 пошту	 чи	
передані	іншими	�ідпо�ідними	за�обами	з�’язку,	�трок	пропущеним	не	��а
жаєть�я.

�кщо	про�адження	�	адміні�трати�ній	�пра�і	зупинено,	зупиняєть�я	
перебіг	і	��іх	проце�уальних	�трокі�	до	дня	поно�лення	про�адження.

Закінчення	��тано�леного	законом	чи	�удом	�троку	має	на�лідком	не
можли�і�ть	реалізації	тієї	чи	іншої	проце�уальної	дії.	�ак,	не�плата	у	��та
но�лений	�удом	�трок	�удо�их	�итрат	має	на�лідком	залишення	позо�ної	
зая�и	без	розгляду	(ч.	2	�т.	88	КАС),	зая�а	про	апеляційне	о�карження	чи	
апеляційна	�карга,	подані	пі�ля	закінчення	��тано�лених	для	їх	подання	
�трокі�,	залишають�я	без	розгляду	тощо.

Пропущений	з	по�ажних	причин	проце�уальний	�трок	може	бути	по
но�лений	або	продо�жений	�удом	за	клопотанням	о�оби,	яка	бере	уча�ть	
у	�пра�і.	Зазначене	питання	�ирішуєть�я	з	по�ідомленням	о�іб,	які	беруть	
уча�ть	у	�пра�і.	Однак	неприбуття	�	�удо�е	за�ідання	належним	чином	
по�ідомлених	о�іб,	що	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	не	перешкоджає	розгляду	
клопотання	без	їх	уча�ті	(ча�тини	1,	2	�т.	102	КАС).

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	Що	таке	проце�уальні	�троки	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і?
2.	 �ким	нормати�ним	актом	��тано�люють�я	проце�уальні	�троки?
3.	 �кі	�иди	�трокі�	у	адміні�трати�ному	�удочин�т�і	і�нують?
4.	 Наз�іть	приклади	�трокі�	у	адміні�трати�ному	�удочин�т�і.
5.	 Чи	 може	 бути	 поно�лений	 пропущений	 проце�уальний	 �трок?	 �кщо	

так,	то	�	яких	�ипадках?
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Глава 5
сУдОві витРАти

Під	�удо�ими	�итратами	�лід	розуміти	�итрати,	по�’язані	з	розглядом	
адміні�трати�ної	�пра�и	у	�уді,	які	покладають�я	законом	на	�торони	у	
�пра�і.

Згідно	з	ч.	1	�т.	97	КАС	і�нує	д�а	�иди	�удо�их	�итрат	—	�удо�ий	збір	
та	�итрати,	по�’язані	з	розглядом	�пра�и.

Питання	щодо	розміру	�удо�ого	збору,	порядку	�плати	та	з�ільнення	
�ід	його	�плати	регулюєть�я	нормами	Декрету	Кабінету	Міні�трі�	України	
«Про	держа�не	мито»	�ід	21	�ічня	1993	р.	№	793	(далі	—	Декрет).	З	аналі
зу	норм	Декрету	можна	зробити	�и�но�ок,	що	судовий збір	—	це	�изначе
на	грошо�а	�ума,	яка	�плачуєть�я	фізичними	та	юридичними	о�обами	за	
�чинення	�	їх	інтере�ах	передбачених	КАС	проце�уальних	дій	та	�идачу	
адміні�трати�ним	�удом	документі�,	що	мають	юридичне	значення.	Судо
�ий	збір	�плачуєть�я	за	мі�цем	�чинення	проце�уальних	дій	або	за	мі�цем	
оформлення	документі�	і	зарахо�уєть�я	до	мі�це�ого	бюджету.

Відпо�ідно	до	�имог	�т.	3	Декрету	�удо�ий	збір	зі	�карг	за	непра�омір
ні	дії	органі�	держа�ного	упра�ління	і	�лужбо�их	о�іб,	що	ущемляють	пра
�а	громадян,	�плачуєть�я	у	розмірі	0,2	неоподатко�у�аного	мінімуму	дохо
ді�	громадян	(п.	«б»	ч.	1	�т.	3	Декрету).	З	1	жо�тня	1995	р.	і	до	цього	ча�у	
діє	розмір	неоподатко�у�аного	мінімуму	доході�	громадян,	��тано�лений	
Указом	Президента	України	«Про	збільшення	неоподатко�у�аного	мінімуму	
та	�та�ки	прогре�и�ного	оподатку�ання	доході�	громадян»	�ід	13	�ере�
ня	1994	р.	№	519	�	редакції	Указу	Президента	України	�ід	21	ли�топада	
1995	р.	№	1082/95.

Розмір	��тано�леного	цим	Указом	неоподатко�у�аного	мінімуму	дохо
ді�	громадян	з	ураху�анням	Указу	Президента	«Про	грошо�у	реформу	�	
Україні»	�ід	25	�ерпня	1996	р.	№	762	�кладає	17	гри�ень	на	мі�яць.

Із	апеляційних	�карг	на	рішення	�уді�	і	�карг	на	рішення,	що	набрали	
законної	�или,	�плачуєть�я	�удо�ий	збір	у	розмірі	50	�ід�откі�	�та�ки,	що	
підлягає	�платі	при	поданні	�карги	(п.	«з»	ч.	1	�т.	3	Декрету),	а	за	по�торну	
�идачу	копії	�удо�ого	рішення,	ух�али	чи	по�тано�и	�уду	—	0,03	неопо
датко�у�аного	мінімуму	доході�	громадян	за	кожний	аркуш	копії	(п.	«и»	ч.	1	
�т.	3	Декрету).

Сплата	�удо�ого	збору	підт�ерджуєть�я	документом	про	�плату	�удо�о
го	збору	(для	фізичних	о�іб	—	к�итанція	банкі��ької	у�тано�и,	для	юридич
них	о�іб	—	платіжне	доручення),	який	додаєть�я	до	позо�ної	зая�и.	Нена
дання	документа	про	�плату	�удо�ого	збору	є	під�та�ою	для	залишення	
позо�ної	зая�и	без	руху,	а	у	разі	неу�унення	даного	недоліка	у	��тано�ле
ний	�	ух�алі	адміні�трати�ного	�уду	�трок	—	по�ернення	позо�ної	зая�и	
пози�аче�і	(�т.	108	КАС).
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Згідно	з	�имогами	�т.	89	КАС	�удо�ий	збір	за	клопотанням	о�оби,	яка	
його	�платила,	по�ертаєть�я	ух�алою	�уду	�	разі:

1)	якщо	�ін	�плачений	у	більшому	розмірі,	ніж	��тано�лено	законом;
2)	по�ернення	позо�ної	зая�и,	зая�и	за	но�о�ия�леними	об�та�инами	

або	�карги;
3)	�ідмо�и	у	�ідкритті	про�адження	у	�пра�і;
4)	залишення	позо�ної	зая�и,	зая�и	за	но�о�ия�леними	об�та�инами	

або	�карги	без	розгляду	(крім	�ипадку,	коли	такі	зая�и	залишено	без	роз
гляду	�на�лідок	по�торного	неприбуття	пози�ача	або	за	його	клопотанням).

Судо�ий	збір	по�ертаєть�я	фінан�о�им	органом	того	району,	мі�та,	до	
бюджету	якого	�ін	бу�	зарахо�аний.

З�ільняють�я	�ід	�плати	�удо�ого	збору:
1)	о�оби,	�изначені	ч.	1	�т.	4	Декрету	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	

держа�не	мито»;
2)	о�оби,	з�ільнені	�ід	�плати	�удо�ого	збору	ух�алою	�уду	у	з�’язку	з	

ураху�анням	їх	матеріального	�тану	(ч.	1	�т.	88	КАС).
Додатко�і	пільги	для	окремих	платникі�	�удо�ого	збору,	який	підлягає	

зараху�анню	до	мі�це�ого	бюджету,	можуть	бути	��тано�лені	органами	
мі�це�ого	�амо�ряду�ання.

Витрати,	по�’язані	з	розглядом	�пра�и,	�кладають:
1)	�итрати	на	пра�о�у	допомогу;
2)	�итрати	�торін	та	їх	пред�та�никі�,	по�’язані	з	прибуттям	до	�уду;
3)	�итрати,	по�’язані	з	залученням	��ідкі�,	�пеціалі�ті�,	перекладачі�	

та	про�еденням	�удо�их	ек�пертиз;
4)	�итрати,	по�’язані	з	про�еденням	огляду	доказі�	на	мі�ці	та	�чинен

ням	інших	дій,	необхідних	для	розгляду	�пра�и	(ч.	3	�т.	87	КАС).
Держа�а	гарантує	кожному	не�ід’ємне	пра�о	на	пра�о�у	допомогу.	Де

талізуючи	норми	Кон�титуції	України	КАС	закріплює	пра�о	кожного	кори�
ту�ати�я	пра�о�ою	допомогою	при	�ирішенні	�пра�	у	адміні�трати�ному	
�уді	(�т.	16	КАС).

Суб’єктами	надання	пра�о�ої	допомоги	КАС	�изначає:
1)	ад�окатуру,	діяльні�ть	якої	регулюєть�я	нормами	Кон�титуції	Украї

ни	та	Закону	України	«Про	ад�окатуру»;
2)	інших	фахі�ці�	у	галузі	пра�а	(�т.	16	КАС).
До	інших	фахі�ці�	у	галузі	пра�а	законода��т�о	України	�ідно�ить:
1)	�лужбо�ці�	апарату	адміні�трати�ного	�уду;
2)	об’єднання	громадян	для	здій�нення	 і	захи�ту	��оїх	пра�	 і	��обод	

(ч.	1	�т.	36	Кон�титуції	України);
3)	�уб’єкті�	підприємницької	діяльно�ті,	якими	пра�о�а	допомога	на

даєть�я	у	порядку,	�изначеному	законами	України;
4)	законних	пред�та�никі�;
5)	о�іб,	які	надають	пра�о�у	допомогу	на	під�та�і	до�ірено�ті;
6)	Упо�но�аженого	Верхо�ної	Ради	України	з	пра�	людини;
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7)	органи	держа�ної	�лади;
8)	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	тощо.
Кожен,	хто	потребує	пра�о�ої	допомоги,	є	�ільним	у	�иборі	о�оби,	�ід	

якої	зазначену	допомогу	бажає	отримати	(ч.	5	�т.	55,	�т.	59	Кон�титуції).	
Це	пра�о	є	природним,	передбаченим	Кон�титуцією	України	і	таким	чином	
гаранто�аним	держа�ою	та	не�ідчужу�аним.

Пра�о�а	допомога	може	бути	надана	як	на	оплатній	о�но�і,	так	і	без
оплатно.

�к	пра�ило,	�итрати,	по�’язані	з	оплатою	пра�о�ої	допомоги,	що	нада
єть�я	на	під�та�і	дого�ору,	покладають�я	на	�торони.	Виняток	�тано�лять	
�ипадки,	коли	�торони	з�ільнені	�ід	оплати	надання	їм	пра�о�ої	допомоги.	
У	такому	�ипадку	�итрати	на	оплату	пра�о�ої	допомоги	здій�нюють�я	за	
рахунок	Держа�ного	бюджету	України.	Граничний	розмір	компен�ації	за
значених	�итрат	по�инен	бути	��тано�лений	законом.	На	даний	ча�	розпо
рядженням	Кабінету	Міні�трі�	України	�ід	8	грудня	2006	р.	№	607р	�х�а
лена	«Концепція	проекту	Закону	України	«Про	граничний	розмір	компен�а
ції	�итрат	на	пра�о�у	допомогу»,	згідно	з	якою	для	�изначення	граничного	
розміру	компен�ації	�итрат	пропонуєть�я	�иходити	з	�итраченого	ад�ока
том	або	фахі�цем	у	галузі	пра�а	ча�у	на	�и�чення	і	розгляд	�ідпо�ідної	�пра
�и,	критерієм	для	�ираху�ання	якого	може	бути	одна	година	(по�ний	робо
чий	день)	уча�ті	ад�оката	(фахі�ця)	�	розгляді	�пра�и	�	�уді.	Критерієм	роз
міру	компен�ації	�итрат	запропоно�ано	обрати	�ід�оток	розміру	заробітної	
плати,	��тано�лений	законом	на	�ідпо�ідний	рік.	До	прийняття	�ідпо�ідного	
закону	на	території	України	діють	норми	по�тано�и	Кабінету	Міні�трі�	Украї
ни	«Про	граничні	розміри	компен�ації	�итрат,	по�’язаних	з	розглядом	ци�іль
них	та	адміні�трати�них	�пра�,	і	порядок	їх	компен�ації	за	рахунок	держа
�и»	�ід	27	к�ітня	2006	р.	№	590	(далі	—	По�тано�а).	Згідно	з	п.	1	додатку	
до	По�тано�и	�итрати,	по�’язані	з	пра�о�ою	допомогою	�тороні,	на	кори�ть	
якої	ух�алено	�удо�е	рішення	і	яка	не	є	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень:

1)	якщо	компен�ація	�плачуєть�я	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень,	то	
її	граничний	розмір	не	пере�ищує	�уму,	що	обчи�люєть�я	�иходячи	з	того,	
що	зазначеній	о�обі	�иплачуєть�я	40	�ід�откі�	розміру	мінімальної	заробіт
ної	плати	за	годину	її	роботи;

2)	якщо	компен�ація	�ідпо�ідно	до	закону	�плачуєть�я	за	рахунок	дер
жа�и,	то	її	граничний	розмір	не	пере�ищує	�уму,	що	обчи�люєть�я	�ихо
дячи	з	того,	що	о�обі,	яка	надає	пра�о�у	допомогу,	�иплачуєть�я	5	�ід�откі�	
розміру	мінімальної	заробітної	плати	за	по�ний	робочий	день.

Законами	України	�изначено	перелік	о�іб,	яким	надання	пра�о�ої	до
помоги	здій�нюєть�я	на	безоплатній	о�но�і.	Зокрема	пра�о	на	отримання	
безоплатної	пра�о�ої	допомоги	мають	о�оби,	�изначені:

—	ча�тинами	2,	3	�т.	156	Сімейного	кодек�у	України;
—	ч.	4	�т.	5	Закону	України	«Про	�оціальні	по�луги»;
—	ч.	4	�т.	7	Закону	України	«Про	�оціальні	по�луги»;
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—	ч.	4	�т.	3	Закону	України	«Про	порядок	�ідшкоду�ання	шкоди,	за
�даної	громадянину	незаконними	діями	органі�	дізнання,	�лід�т�а,	проку
ратури	і	�уду»;

—	ч.	2	�т.	22	Закону	України	«Про	�тату�	�етерані�	�ійни	і	гарантії	їх	
�оціального	захи�ту»;

—	ч.	3	�т.	25	Закону	України	«Про	п�ихіатричну	допомогу»	тощо.
Витрати,	по�’язані	з	переїздом	до	іншого	на�еленого	пункту	�торін	та	

їх	пред�та�никі�	і	найманням	житла,	покладають�я	на	�торони.	Сторона,	
на	кори�ть	якої	ух�алено	рішення	(якщо	ця	�торона	не	є	�уб’єктом	�лад
них	по�но�ажень),	та	її	пред�та�ник	мають	пра�о	на	�ідшкоду�ання	ін
шою	�тороною:

1)	добо�их	(якщо	уча�ть	у	�удо�ому	за�іданні	по�’язана	з	переїздом	до	
іншого	на�еленого	пункту);

2)	компен�ації	за	�трачений	заробіток;
3)	компен�ації	за	�ідри�	�ід	з�ичайних	занять.
Витрати,	по�язані	з	переїздом	до	іншого	на�еленого	пункту	та	найман

ням	житла,	не	можуть	пере�ищу�ати	��тано�лені	законода��т�ом	норми	
�ідшкоду�ання	�итрат	на	�ідрядження	(підпункт	1	п.	1	По�тано�и).	Нор
ми	�ідшкоду�ання	�итрат	на	�ідрядження,	які	діють	на	території	України,	
закріплені	по�тано�ою	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	норми	�ідшкоду
�ання	�итрат	на	�ідрядження	�	межах	України	та	за	кордон»	�ід	23	к�ітня	
1999	р.	№	663.

Компен�ація	за	�трачений	заробіток	обчи�люєть�я	�	розрахунку	за	го
дину	пропорційно	до	�ередньої	заробітної	плати,	�изначеної	�ідпо�ідно	до	
абз.	3	п.	2	Порядку	обчи�лення	�ередньої	заробітної	плати,	зат�ердженого	
по�тано�ю	Кабінету	Міні�трі�	України	�ід	8	лютого	1995	р.	№	100.	Згідно	
із	зазначним	абзацом	�ередньомі�ячна	заробітна	плата	обчи�люєть�я	�и
ходячи	з	�иплат	за	о�танні	2	календарні	мі�яці	роботи,	що	передують	по
дії,	з	якою	по�’язана	�ідпо�ідна	�иплата.	Праці�никам,	які	пропрацю�али	
на	підприєм�т�і,	�	у�тано�і,	організації	менше	д�ох	календарних	мі�яці�,	
�ередня	заробітна	плата	обчи�люєть�я	�иходячи	з	�иплат	за	фактично	�ід
працьо�аний	ча�.	Мак�имальний	розмір	�иплат	обмежуєть�я	�умою,	роз
рахо�аною	за	�ідпо�ідний	ча�	�иходячи	із	трикратного	розміру	мінімаль
ної	заробітної	плати	(п.	2	По�тано�и).

Компен�ація	за	�ідри�	�ід	з�ичайних	занять	обчи�люєть�я	пропорцій
но	до	розміру	мінімальної	заробітної	плати	о�оби.	Граничний	її	розмір	��та
но�люєть�я	�умою,	обчи�леною	за	фактичні	години	�ідри�у	�ід	з�ичайних	
занять	(п.	3	По�тано�и).

На	�торону,	за	клопотанням	якої	про�одить�я	�иклик	��ідкі�,	залучен
ня	�пеціалі�та,	перекладача	і	про�едення	�удо�ої	ек�пертизи,	покладають
�я	по�язані	з	цим	�итрати,	до	яких	належать:

1)	�итрати,	по�язані	з	переїздом	до	іншого	на�еленого	пункту	та	най
манням	житла	��ідкам,	�пеціалі�там,	перекладачам	та	ек�пертам;
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2)	компен�ація	за	�трачений	заробіток	��ідкам,	�пеціалі�там,	перекла
дачам	та	ек�пертам	у	з�язку	з	я�кою	до	�уду;

3)	компен�ація	за	�ідри�	�ід	з�ичайних	занять	��ідкам,	�пеціалі�там,	
перекладачам	та	ек�пертам	у	з�язку	з	я�кою	до	�уду;

4)	�итрати	на	оплату	по�луг	�пеціалі�та,	перекладача;
5)	�итрати,	по�язані	з	про�еденням	�удо�ої	ек�пертизи.
�кщо	�иклик	��ідкі�,	залучення	перекладачі�	та	�пеціалі�ті�,	а	також	

призначення	ек�пертизи	здій�нюють�я	за	ініціати�ою	�уду,	по�’язані	з	цим	
�итрати	компен�ують�я	за	рахунок	Держа�ного	бюджету	України	Держа�
ною	�удо�ою	адміні�трацією	у	їх	фактичному	розмірі,	але	не	більше	�ід	гра
ничних	розмірі�	компен�ації	таких	�итрат,	передбачених	п.	4	По�тано�и.	
Компен�ація	�удо�их	�итрат	здій�нюєть�я	шляхом	перераху�ання	кошті�	
на	поточні	рахунки	о�іб,	які	їх	зазнали,	�ідкритих	у	банкі��ьких	у�тано�ах.	
Під�та�ою	для	компен�ації	даних	�удо�их	�итрат	є	рішення	�уду.

Витрати,	по�язані	з	переїздом	до	іншого	на�еленого	пункту	та	найман
ням	житла,	а	також	компен�ація	за	�трачений	заробіток	та	за	�ідри�	�ід	
з�ичайних	занять	��ідкам,	�пеціалі�там,	перекладачам	та	ек�пертам,	обчи�
люють�я	у	тому	�амому	розмірі,	що	й	для	�торони,	на	кори�ть	якої	ух�але
но	рішення,	а	також	її	пред�та�ника	�ідпо�ідно	до	�имог	пункті�	2,	3	та	
підпункту	1	п.	5	По�тано�и,	про	які	�же	було	зазначено	�ище.

Оплата	по�луг	�пеціалі�та	та	перекладача	здій�нюєть�я	�	розрахунку	
за	кожну	годину	пропорційно	до	�ередньої	заробітної	плати	о�оби,	розра
хо�аної	�ідпо�ідно	до	абз.	3	п.	2	Порядку	обчи�лення	заробітної	плати,	за
т�ердженого	по�тано�ою	Кабінету	Міні�трі�	України	�ід	8	лютого	1995	р.	
№	100.	Її	розмір	не	може	пере�ищу�ати	�уми,	розрахо�аної	за	�ідпо�ідний	
ча�,	�иходячи	з	трикратного	розміру	мінімальної	заробітної	плати	(п.	4	По
�тано�и).

Відпо�ідно	до	�имог	ч.	1	�т.	1	Закону	України	«Про	�удо�у	ек�пертизу»	
під	�удо�ою	ек�пертизою	розуміють	до�лідження	ек�пертом	на	о�но�і	�пе
ціальних	знань	матеріальних	об’єкті�,	я�ищ	і	проце�і�,	які	мі�тять	інфор
мацію	про	об�та�ини	�пра�и.	Про�едення	�удо�ої	ек�пертизи	оплачуєть�я	
�тороною,	за	клопотанням	якої	�она	призначаєть�я	у	�трок,	��тано�лений	
�удом.	У	разі	неоплати	�удо�ої	ек�пертизи	у	зазначений	�трок	�уд	не	по
зба�лений	пра�а	�ка�у�ати	ух�алу	про	призначення	�удо�ої	ек�пертизи.	
�кщо	�удо�а	ек�перитиза	призначена	за	ініціати�ою	�уду,	�итрати	на	її	
про�едення	компен�ують�я	за	рахунок	Держа�ного	бюджету	України	у	по
рядку,	��тано�леному	По�тано�ою.	Витрати,	по�язані	з	про�еденням	�удо
�ої	ек�пертизи,	не	можуть	пере�ищу�ати	нормати�ну	�арті�ть	про�едення	
�ідпо�ідних	�иді�	�удо�ої	ек�пертизи	у	науко�одо�лідних	у�тано�ах	Міні
�тер�т�а	ю�тиції	(підпункт	2	п.	5	По�тано�и).

Витрати,	по�’язані	з	про�еденням	огляду	доказі�	на	мі�ці	та	�чинен
ням	інших	дій,	необхідних	для	розгляду	�пра�и,	покладають�я	на	ту	із	�то
рін,	яка	зая�ила	клопотання	про	їх	про�едення.	У	�ипадку	зая�лення	та
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кого	клопотання	обома	�торонами,	�итрати,	по�’язані	з	про�еденням	дій,	
розподіляють�я	між	ними	�	рі�них	ча�тках.	Зазначені	�итрати	не	можуть	
пере�ищу�ати	50	�ід�откі�	розміру	мінімальної	заробітної	плати	за	�укуп
ні�ть	дій,	необхідних	для	розгляду	�пра�и	(підпункт	3	п.	5	По�тано�и).

Змі�т	КАС	доз�оляє	дійти	�и�но�ку,	що	умо�но	можна	�иділити	д�і	гру
пи	пра�ил	�ідшкоду�ання	�удо�их	�итрат:

1)	розподіл	�итрат	між	�торонами;
2)	�ідшкоду�ання	�торонам	�итрат	за	рахунок	держа�и.
Розподіл	документально	підт�ерджених	�удо�их	�итрат	між	�торонами	

здій�нюєть�я	пі�ля	ух�алення	�удо�ого	рішення	�ідпо�ідно	до	�имог	�та
тей	94—96	КАС.

�кщо	�удо�е	рішення	ух�алене	на	кори�ть	�уб’єкта	�ладних	по�но�а
жень,	який	бра�	уча�ть	у	�пра�і	як	�ідпо�ідач,	то	пози�ач	за	по�тано�ою	
чи	ух�алою	�уду	зобо�’язаний	�ідшкоду�ати	�ідпо�ідаче�і	у�і	�удо�і	�и
трати,	по�’язані	з	залученням	��ідкі�	та	про�еденням	�удо�их	ек�пертиз.	
�кщо	ж	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	є	пози�ачем	у	�пра�і,	у	якій	�ідпо
�ідачем	�и�тупає	фізична	чи	юридична	о�оба,	�удо�і	�итрати	пози�ача	з	
�ідпо�ідача	не	�тягують�я.

При	ча�тко�ому	задо�оленні	позо�у	з	�ідпо�ідача	на	кори�ть	пози�ача	
�тягують�я	здій�нені	о�таннім	�удо�і	�итрати	�ідпо�ідно	до	тієї	ча�тини,	
�	якій	позо�ні	�имоги	були	задо�олені.	Відпо�ідаче�і	за	рахунок	пози�ача	
при�уджують�я	�удо�і	�итрати	�ідпо�ідно	до	тієї	ча�тини	�имог,	у	задо�о
ленні	яких	пози�аче�і	було	�ідмо�лено.

У	�ипадку	�ідмо�и	пози�ача	�ід	адміні�трати�ного	позо�у	�на�лідок	
того,	що	�ін	бу�	задо�олений	�ідпо�ідачем	пі�ля	з�ернення	до	адміні�тра
ти�ного	�уду,	за	його	(пози�ача)	зая�ою	з	�ідпо�ідача	�тягують�я	у�і	поне
�ені	пози�ачем	�итрати,	по�’язані	зі	з�ерненням	до	�уду.

В	у�іх	інших	�ипадках	�ідмо�и	пози�ача	�ід	адміні�трати�ного	позо�у	
поне�ені	ним	�итрати	не	�ідшкодо�ують�я.	Одноча�но	�ідпо�ідач	може	
з�ернути�я	до	�уду	з	зая�ою	про	�ідшкоду�ання	поне�ених	ним	�итрат	з	
пози�ача.	За	ух�алою	чи	по�тано�ою	�уду	такі	документально	підт�ердже
ні	�удо�і	�итрати	з	пози�ача	�тягують�я.

У	разі	примирення	�торін	�удо�і	�итрати	розподіляють�я	між	ними	по
рі�ну.	В	той	�амий	ча�	�торони	не	позба�лені	можли�о�ті	дійти	згоди	про	
розподіл	�удо�их	�итрат	іншим	чином.

Відшкоду�ання	�торонам	�итрат	за	рахунок	держа�и,	тобто	з	Держа�
ного	бюджету	України	(а	у	�изначеному	ч.	1	�т.	94	КАС	�ипадку	—	з	мі�
це�ого)	Держа�ною	�удо�ою	адміні�трацією	здій�нюєть�я	у	�ипадку:

1)	якщо	�удо�е	рішення	ух�алене	на	кори�ть	�торони,	яка	не	є	�уб’єк
том	�ладних	по�но�ажень;

2)	�ідмо�и	у	задо�оленні	позо�них	�имог	пози�ача,	з�ільненого	�ід	�пла
ти	�удо�их	�итрат,	а	також	залишення	адміні�трати�ного	позо�у	без	роз
гляду;
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3)	якщо	�иклик	��ідкі�,	 залучення	перекладачі�,	 �пеціалі�ті�	 та/або	
призначення	ек�пертизи	здій�нено	за	ініціати�ою	�уду.

З	ураху�анням	майно�ого	�тану	�торони	�уд	наділений	пра�ом:
1)	зменшити	розмір	належних	до	оплати	�удо�их	�итрат;
2)	з�ільнити	�ід	їх	оплати	по�ні�тю	чи	ча�тко�о;
3)	�ід�трочити	або	роз�трочити	�плату	�удо�их	�итрат	на	пе�ний	�трок.	

Строк	�ід�трочення	чи	роз�трочення	зазначаєть�я	�	ух�алі	�уду.	Не�пла
та	у	��тано�лений	�трок	�удо�их	�итрат	має	на�лідком	залишення	позо�
ної	зая�и	без	розгляду.	�кщо	роз�трочення	або	�ід�трочення	здій�нено	до	
ух�алення	рішення	у	�пра�і,	�удо�і	�итрати	підлягають	розподілу	між	�то
ронами.

�кщо	�уд	апеляційної	чи	ка�аційної	ін�танцій	�ам	змінить	�удо�е	рі
шення	чи	ух�алить	но�е,	�ін	�ідпо�ідно	змінює	розподіл	�удо�их	�итрат.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	Що	таке	�удо�і	�итрати?
2.	 Наз�іть	�иди	�удо�их	�итрат.
3.	 Чим	підт�ерджують�я	�удо�і	�итрати?
4.	 Чи	може	бути	�ідмо�лено	у	прийняті	(розгляді)	адміні�трати�ного	позо

�у	�	разі	не�плати	�удо�их	�итрат?
5.	 �ким	нормати�ним	актом	регулюєть�я	�плата	�удо�их	�итрат?
6.	 �кий	механізм	�ідшкоду�ання	�удо�их	�итрат,	і	�	яких	�ипадках	таке	

�ідшкоду�ання	�ідбу�аєть�я?

Глава 6
ПРАвОвА дОПОмОгА 

в АдміністРАтивнОмУ 
сУдОчинстві

Кожна	людина	�	Україні	має	не�ід’ємне	кон�титуційне	пра�о	на	�пра
�едли�ий	�удо�ий	захи�т	��оїх	пра�,	гаранто�ане	держа�ою.

Відпо�ідно	до	�т.	59	Кон�титуції	України	кожен	має	пра�о	на	пра�о�у	
допомогу	і	є	�ільним	у	�иборі	захи�ника	��оїх	пра�.

До	�т�орення	адміні�трати�ної	ю�тиції,	набрання	чинно�ті	Кодек�ом	
адміні�трати�ного	 �удочин�т�а	 України	 та	 початку	 діяльно�ті	 Вищого	
адміні�трати�ного	�уду	України	надання	пра�о�ої	допомоги	по�’язу�ало�я	
з	уча�тю	фізичної	о�оби	у	кримінальних,	кримінальнопроце�уальних,	ци
�ільних,	ци�ільнопроце�уальних	пра�о�ідно�инах.	З	1	�ере�ня	2005	р.,	
коли	набра�	чинно�ті	цей	Кодек�,	таке	пра�о	по�’язуєть�я	також	із	пра�о
�ідно�инами,	що	�иникають	у	�фері	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.
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Ча�тиною	1	�т.	16	КАС	України	закріплене	пра�о	кожного	кори�ту�а
ти�я	пра�о�ою	допомогою	при	�ирішенні	�пра�	�	адміні�трати�ному	�уді.	
Однак	закон	не	дає	�изначення	поняттю	«пра�о�а	допомога»	як	юридич
ній	категорії,	що	�икликає	ди�ку�ії	про	його	форми,	об�яг	і	змі�т.

В	Україні	і�нує	кілька	підході�	до	�изначення	поняття	«пра�о�а	допо
мога».

�ак,	зокрема,	�	одних	�ипадках	під	пра�о�ою	допомогою	розуміють	
будьяку	допомогу	пра�о�ого	характеру,	яка	надаєть�я	безоплатно	на	під
�та�ах,	�изначених	законом,	та	�уб’єктам,	передбаченим	у	законі.

За	критерієм	оплатно�ті	(безоплатно�ті)	пра�о�а	допомога	�ідрізняєть
�я	�ід	пра�о�их	по�луг,	які	за�жди	надають�я	на	платній	о�но�і	згідно	з	
положеннями	Ци�ільного	кодек�у	України1.

В	інших	�ипадках	пра�о�у	допомогу	�изначають	як	будьякий	�ид	до
помоги,	який	надаєть�я	ад�окатами,	на	�ідміну	�ід	при�атнопрактикую
чих	юри�ті�,	які	не	є	ад�окатами	(фахі�ці	у	галузі	пра�а),	та	юридичних	
о�іб	при�атного	пра�а	(юридичних	фірм,	юридичних	компаній),	що	нада
ють	пра�о�і	по�луги.	Це	поя�нюєть�я	тим,	що	діяльні�ть	ад�окаті�	не	є	
підприємницькою,	�	той	ча�	як	фахі�ці	у	галузі	пра�а	та	юридичні	фірми	
діють	з	метою	отримання	прибутку	і	їхня	діяльні�ть	є	підприємницькою2.

У	той	�амий	ча�	норми	КАС	не	по�’язують	пра�о�у	допомогу	з	крите
рієм	оплатно�ті	(безоплатно�ті).	Не	��тано�лено	будьяких	обмежень	щодо	
надання	її	ад�окатами	або	іншими	�изначеними	законода��т�ом	о�обами.

Врахо�уючи	�имоги	КАС	під	пра�о�ою	допомогою	�	адміні�трати�ному	
�удочин�т�і	�лід	розуміти	будьяку	допомогу	пра�о�ого	характеру	о�обам,	
які	перебу�ають,	перебу�али	або	�	майбутньому	будуть	перебу�ати	у	пуб
лічнопра�о�их	�ідно�инах	�то�о�но	таких	�ідно�ин	або	їх	реалізації.	До	
�уб’єкті�,	якими	пра�о�а	допомога	може	нада�ати�я	оплатно	або	безоплат
но,	належать:	1)	адвокати, 2)	інші фахівці в галузі права та 3) інші особи.

Необхідно	�иділити	на�тупні	принципи	пра�о�ої	допомоги	�	�пра�ах	
адміні�трати�ної	юри�дикції,	що	за�то�о�ують�я	як	у	національному,	так	
і	�	міжнародному	пра�і:

—	принцип	верховенства права,	�ідпо�ідно	до	якого	о�оба,	якій	на
даєть�я	пра�о�а	допомога,	її	пра�а,	��ободи	та	законні	інтере�и	є	най�и
щою	цінні�тю;

—	принцип	ефективного засобу	захи�ту	порушеного	пра�а,	що	перед
бачає	�ільний	�ибір	захи�ника;

—	принцип	законності,	під	яким	�лід	розуміти,	що	о�оба,	яка	надає	
пра�о�у	допомогу,	по�инна	дотриму�ати�я	�имог	Кон�титуції	та	законі�	
України,	а	також	діяти	у	межах,	��тано�лених	до�ірителем;

1	Волко�	Алек�ей,	Га�рушко	Алла.	Бе�платная	юридиче�кая	помощь	/	А.	Волко�,	
А.	Га�рушко	//	Юридиче�кая	практика.	—	2003.	—	№	32	(294).	—	12	а�гу�та.

2	Барше��кий	М.	Ю.	Бизне�ад�окатура	�	С�А	и	Германии	:	учеб.	по�об.	/	М.	Ю.	Бар
ше��кий.	—	М.	:	Белые	аль�ы,	1995.	—	С.	50.
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—	принцип	рівності усіх осіб, які потребують правової допомоги,	
який	�лід	розуміти	як	неможли�і�ть	надання	або	отримання	будьяких	при
�ілеї�	чи	обмежень	за	ознаками	ра�и,	кольору	шкіри,	політичних,	релігій
них	та	інших	переконань,	�таті,	етнічного	та	�оціального	походження,	май
но�ого	�тану,	мі�ця	прожи�ання,	за	мо�ними	або	іншими	ознаками;

—	принцип	до�тупно�ті	пра�о�уддя,	�ідпо�ідно	до	якого	мова надан-
ня правової допомоги	у	�игляді	кон�ультацій	має	бути	до�тупною	та	зро
зумілою	 о�обі,	 якій	 зазначена	 допомога	 надаєть�я	 (її	 рідною	мо�ою	або	
мо�ою,	якою	�она	�олодіє).	В	окремих	�ипадках	цей	принцип	додатко�о	
забезпечуєть�я	перекладачем,	у	разі	якщо	�торона	у	�пра�і	не	�олодіє	дер
жа�ною	мо�ою.

Розглянемо	конкретні	пра�о�і	норми,	якими	регулюєть�я	надання	пра
�о�ої	допомоги	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і.	Пра�о�а	допомога	при	
�ирішенні	�пра�	у	�удах	України	надаєть�я	як	ад�окатурою,	так	і	іншими	
фахі�цями	у	галузі	пра�а	(ч.	2	�т.	16	КАС).	�аким	чином,	цим	Кодек�ом	
�изначено,	що	�уб’єктами,	які	надають	пра�о�у	допомогу	є:

—	ад�окати;
—	інші	фахі�ці	�	галузі	пра�а.
Закон	України	«Про	ад�окатуру»	�изначає	�имоги,	яким	має	�ідпо�іда

ти	ад�окат,	зокрема:
—	 ная�ні�ть	 �ищої	 юридичної	 о��іти,	 яка	 підт�ерджена	 дипломом	

України	або	�ідпо�ідно	до	міжнародних	дого�орі�	України	дипломом	іншої	
держа�и;

—	ная�ні�ть	�тажу	роботи	у	галузі	пра�а	не	менше	д�ох	рокі�;
—	�олодіння	держа�ною	мо�ою;
—	у�пішне	�кладення	к�аліфікаційного	і�питу;
—	ная�ні�ть	одержаного	�	Україні	��ідоцт�а	про	пра�о	на	зайняття	

ад�окат�ькою	діяльні�тю;
—	прийняття	При�яги	ад�оката	України.
Стаття	9	Кон�титуції	України	��тано�лює,	що	чинні	міжнародні	дого

�ори,	згода	на	обо�’язко�і�ть	яких	надана	парламентом	України,	є	ча�ти
ною	національного	законода��т�а.	Міжнародні	дого�ори,	які	були	підпи�а
ні,	ратифіко�ані	або	до	яких	�ідбуло�я	приєднання	�ідпо�ідно	до	законо
да��т�а,	що	діяло	до	��едення	�	дію	зазначеної	норми	Кон�титуції	України,	
також	є	чинними	і	за�то�о�ують�я	як	по�ноцінні	пра�о�і	норми.	Врахо�у
ючи	те,	що	Україна	є	країноюуча�ницею	таких	міжнародних	організацій,	
як:	Рада	Є�ропи,	Організація	Об’єднаних	Націй,	Міжнародний	Чер�оний	
Хре�т	тощо	та	приєднала�я	до	пе�ної	кілько�ті	міжнародних	дого�орі�	цих	
організацій,	то,	фактично,	цим	�она	�изнала	позити�ну	юри�дикційні�ть	
цих	дого�орі�	для	�ебе.	При	цьому	�уди	України	можуть	і	по�инні	�икори
�то�у�ати	норми	та	�тандарти	таких	міжнародних	дого�орі�	під	ча�	�удо
�их	проце�і�	і	по�илати�я	на	конкретні	норми	міжнародного	пра�а,	між
народних	дого�орі�	у	�удо�их	рішеннях,	а	також	�рахо�у�ати	нормати�ні	
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�имоги	до	ад�окаті�	та	інших	фахі�ці�	пра�а,	які	допу�кають�я	�	�удо�ий	
проце�.	Наприклад,	окремими	нормами	та	�тандартами	міжнародного	пра
�а,	зокрема	Рекомендаціями	Комітету	Міні�трі�	Ради	Є�ропи	про	��ободу	
здій�нення	профе�ійних	ад�окат�ьких	обо�’язкі�,	наданих	держа�амуча�
ницям,	забороняєть�я	ди�кримінація	при	здій�ненні	ад�окат�ької	діяль
но�ті	за	ознаками	�таті,	�тате�их	уподобань,	ра�и,	кольору	шкіри,	�іро�по
�ідання,	політичних	або	інших	переконань,	етнічного	або	�оціального	по
ходження,	належно�ті	до	національної	меншини,	майно�ого	�тату�у,	або	
�родженої	чи	набутої	фізичної	�ади.

За�данням	держа�и	є	�т�орення	умо�	для	ефекти�ного	до�тупу	будь
якої	о�оби	до	пра�о�их	по�луг,	які	надають�я,	зокрема,	ад�окатами.	Ад�о
кати	можуть	здій�ню�ати	пред�та�ницт�о	у	�пра�ах	громадян	України,	
іноземці�,	о�іб	без	громадян�т�а	(�	тому	чи�лі	біженці�),	юридичних	о�іб.	
При	здій�ненні	��оєї	профе�ійної	діяльно�ті	�они	керують�я	�пеціальними	
нормами,	фахо�ими	положеннями,	етичними	пра�илами	та	�тандартами,	
о�но�ними	з	яких	є:

1)	Кон�титуція	України	�ід	28	чер�ня	1996	р.	№	254к/96ВР;
2)	Закон	України	«Про	ад�окатуру»	�ід	19	грудня	1992	р.	№	2887ХІІ;
3)	Пра�ила	ад�окат�ької	етики,	�х�алені	Вищою	к�аліфікаційною	ко

мі�ією	ад�окатури	при	Кабінеті	Міні�трі�	України	1	жо�тня	1999	р.	(про
токол	�ід	1—2	жо�тня	1999	р.	№	6/VI).

�ак,	ч.	2	�т.	59	Кон�титуції	України	��тано�лено,	що	для	надання	пра
�о�ої	допомоги	при	�ирішенні	�пра�	у	�удах	та	інших	держа�них	органах	
діє	ад�окатура.	Однак	це	не	може	тлумачити�ь	як	пра�о	�ибирати	захи�
ником	лише	ад�оката,	тобто	о�обу,	яка	має	��ідоцт�о	про	пра�о	на	зайнят
тя	ад�окат�ькою	діяльні�тю	�ідпо�ідно	до	Закону	України	«Про	ад�окату
ру».	Зазначене	положення	є	однією	з	кон�титуційних	гарантій,	що	надає	
о�обі	можли�і�ть	реалізу�ати	��оє	пра�о	�ільно	�ибирати	захи�ником	ад�о
ката	як	�пеціалізо�аного	на	захи�ті	пра�	о�оби	фахі�ця,	однак	не	позба�
ляє	пра�а	з�ернення	за	допомогою	до	при�атно	практикуючого	юри�та,	
який	здій�нює	надання	пра�о�ої	допомоги,	або	 іншого	фахі�ця	�	галузі	
пра�а,	якому	законом	не	заборонене	надання	пра�о�ої	допомоги.	�аким	
чином,	пред�та�никами	�	адміні�трати�ній	�пра�і	можуть	бути,	крім	ад�о
каті�,	 і	 інші	фахі�ці	у	галузі	пра�а,	які	�олодіють	фахо�ими	знаннями	і	
здатні	надати	допомогу	�	захи�ті	пра�	та	інтере�і�	о�іб,	яким	зазначена	
допомога	необхідна.

Крім	того,	Кон�титуційний	Суд	України	ух�али�	рішення,	що	тією	чи	
іншою	мірою	�то�ують�я	питання	надання	пра�о�ої	допомоги	(ди�.:	рішен
ня	Кон�титуційного	Суду	України	№	13рп/2000	�ід	16	ли�топада	2000	р.,	
№	6зп	�ід	25	ли�топада	1997	р.,	№	9зп	�ід	25	грудня	1997	р.,	№	1�	�ід	
30	жо�тня	2003	р.).

Дане	положення	є	прогре�и�нішим	порі�няно	з	аналогічними	положен
нями,	закріпленими	�	інших	проце�уальних	законах,	і	��тано�лює	норми,	
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які	 �прияють	 наданню	к�аліфіко�аної	 пра�о�ої	 допомоги	 у	 �фері	 адмі
ні�трати�ного	�удочин�т�а	та	під�ищенню	к�аліфікації	фахі�ці�	у	галузі	
адміні�трати�ного	пра�а	та	публічнопра�о�их	�ідно�ин	і	�прияють	реалі
зації	пра�а	на	ефекти�ний	за�іб	захи�ту.

�к	зазначено	�ище,	пра�о	на	�ільний	�ибір	захи�ника	не	може	бути	
обмежене	за	ознаками	ра�и,	кольору	шкіри,	політичних,	релігійних	та	ін
ших	переконань,	�таті,	етнічного	та	�оціального	походження,	майно�ого	
�тану,	мі�ця	прожи�ання,	за	мо�ними	та	за	будьякими	іншими	ди�кримі
наційними	ознаками.

Ча�тина	4	�т.	55	Кон�титуції	передбачає,	що	кожен	має	пра�о	будь
якими не забороненими законом за�обами	захищати	��ої	пра�а	і	��ободи	
�ід	порушень	і	протипра�них	по�ягань.

Ча�тиною	1	�т.	64	Кон�титуції	України	��тано�лено,	що	кон�титуційні	
пра�а	і	��ободи	людини	і	громадянина	не	можуть	бути	обмежені,	крім	�и
падкі�,	��тано�лених	Кон�титуцією	України.	�обто	обмеження	можуть	бу
ти	лише	у	�ипадку	їх	конкретної	деталізації	і	унормо�ано�ті	�	тек�ті	Кон
�титуції	України.

�аким	чином,	неприпу�тиме	обмеження	пра�а	кожного	на	�ільний	�и
бір	��оїм	пред�та�ником	також	іншої	о�оби,	крім	ад�оката,	з	метою	на
дання	такою	о�обою	пра�о�ої	допомоги	о�оби�то	чи	за	дорученням	юри
дичної	о�оби.	Відтак	не	можуть	бути	обмежені	у	будьякий	�по�іб	пра�а	і	
��ободи	людини	 і	 громадянина,	прямо	передбачені	 �таттями	55,	59,	64	
Кон�титуції	України.

�акож	під	ча�	розгляду	питання	щодо	надання	пра�о�ої	допомоги	�	
адміні�трати�ній	ю�тиції	необхідно	з�ажати	на	о�обли�і�ть	природи	пуб
лічнопра�о�их	�ідно�ин	і,	о�обли�о,	на	презумпцію	�ини	�уб’єкта	�ладних	
по�но�ажень	до	того	моменту,	коли	цей	�уб’єкт	не	до�еде	��оєї	не�ину�а
то�ті,	а	також	принцип	ди�позити�но�ті,	який	полягає	у	тому,	що	пози�ач	
розпоряджаєть�я	��оїми	�имогами	на	�ла�ний	роз�уд,	а	�уд	може	�ийти	за	
межі	позо�них	�имог,	якщо	таке	необхідно	для	по�ного	захи�ту	пра�,	��о
бод	та	інтере�і�	о�оби.	Відтак	у	публічнопра�о�их	�ідно�инах	з�ичає�і	пра
�а	людини	розглядають�я	як	більш	�агомі,	ніж	позити�ні	пра�а	людини,	
держа�и	або	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень.	Виходячи	з	�ищена�еденого	
можна	дійти	�и�но�ку,	що	норма	ч.	2	�т.	16	КАС	України,	яка	передбачає,	
що	пра�о�а	допомога	у	адміні�трати�них	�пра�ах	може	нада�ати�я	адвока
тами	або	іншими фахівцями у галузі права,	є	обо�’язко�ою	(позити�ною)	
для	держа�и,	але	не	�иключною	(з�ичає�ою)	для	людини	і	громадянина.

Держа�а	зобов’язана	 �т�орити	умо�и	для	організації	підгото�ки,	на
�чання,	діяльно�ті	тощо	ад�окаті�,	інших	фахі�ці�	у	галузі	пра�а,	а	люди
на	може	�ільно	обрати	�обі	захи�ника,	�	тому	чи�лі,	але	не	�иключно,	із	
ад�окаті�	та	інших	фахі�ці�	у	галузі	пра�а.

Згідно	з	ч.	1	та	2	�т.	56	КАС	�торони	або	третя	о�оба	�	адміні�трати�
ній	�пра�і	можуть	брати	уча�ть	у	�пра�і	через	пред�та�ника.	Визначено,	
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що	пред�та�ником	може	бути	фізична	о�оба,	яка	набула	адміні�трати�ної	
проце�уальної	 дієздатно�ті.	Складо�ими	адміні�трати�ної	проце�уальної	
дієздатно�ті	є:	до�ягнення	фізичною	о�обою	по�ноліття	і	належні�ть	ци�іль
ної	дієздатно�ті.

Відпо�ідно	до	ч.	4	�т.	56	КАС	пра�а,	��ободи	та	інтере�и	малолітніх	та	
непо�нолітніх	о�іб,	які	не	до�ягли	�іку,	з	якого	на�тає	адміні�трати�на	про
це�уальна	дієздатні�ть,	а	також	недієздатних	фізичних	о�іб	захищають	у	
�уді	їхні	законні	пред�та�ники	—	батьки,	у�ино�лю�ачі,	опікуни,	піклу�аль
ники	чи	інші	о�оби,	�изначені	законом.

Пред�та�ницт�о	за	законом	здій�нюють	батьки	та	у�ино�лю�ачі	щодо	
��оїх	малолітніх	і	непо�нолітніх	дітей,	опікуни	щодо	малолітніх	о�іб	та	о�іб,	
�изнаних	недієздатними.	Законними	пред�та�никами	можуть	�и�тупати	
інші	о�оби.	Прикладом	таких	пред�та�никі�	можуть	бути:	по�адо�і	о�оби	
органі�	опіки	та	піклу�ання,	�лужби	у	�пра�ах	непо�нолітніх	тощо	(зако
ни	України	«Про	охорону	дитин�т�а»,	«Про	�оціальну	роботу	з	дітьми	та	мо
лоддю»,	«Про	органи	і	�лужбу	у	�пра�ах	непо�нолітніх	та	�пеціальні	у�та
но�и	для	непо�нолітніх»).

При	цьому	адміні�трати�ний	�уд	�пра�і	за	�ла�ною	ініціати�ою	залу
чити	до	уча�ті	у	адміні�трати�ній	�пра�і	непо�нолітніх	о�іб,	непрацездат
них	фізичних	о�іб	і	фізичних	о�іб,	ци�ільна	дієздатні�ть	яких	обмежена,	
або	може	залучити	до	уча�ті	у	�пра�і	їхніх	законних	пред�та�никі�.	�аке	
пра�о	�уду	надаєть�я	нормами	ча�тин	5	та	6	�т.	56	КАС.

Пред�та�ницт�о	�	адміні�трати�ній	 �пра�і	може	 здій�ню�ати�я	на	
о�но�і	дого�ору.	Пред�та�ницт�о,	яке	ґрунтуєть�я	на	дого�орі,	може	здій�
ню�ати�я	за	до�ірені�тю.	Єдиними	умо�ами	для	такого	пред�та�ника	є	
по�на	ци�ільна	дієздатні�ть,	по�на	адміні�трати�на	проце�уальна	дієздат
ні�ть	та	�ід�утні�ть	законода�чої	заборони	на	здій�нення	пред�та�ницт�а.

Необхідно	мати	на	у�азі,	що	національне	�иборче	законода��т�о	перед
бачає	такі	ін�титути,	як:	упо�но�ажений	пред�та�ник	кандидата	�	Прези
денти	України,	до�ірена	о�оба	кандидата	�	Президенти	України,	упо�но
�ажені	пред�та�ники	кандидаті�	у	народні	депутати	України	та	кандида
ті�	у	депутати	до	мі�це�их	рад	і	кандидаті�	на	по�ади	�іль�ьких,	�елищних,	
мі�ьких	голі�,	їхні	до�ірені	о�оби,	а	також	упо�но�ажені	пред�та�ники	по
літичних	партій	(закони	України	«Про	�ибори	Президента	України»,	«Про	
�ибори	народних	депутаті�	України»,	«Про	�ибори	депутаті�	Верхо�ної	Ра
ди	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	мі�це�их	рад	та	�іль�ьких	�елищних	та	
мі�ьких	голі�»).	Згадані	о�оби	наділені	пе�ними	пра�ами,	�	тому	чи�лі	й	
пра�ом	пред�та�ницт�а	�ідпо�ідних	кандидаті�	та	захи�т	 їх	 інтере�і�	у	
�удах.	При	цьому	юридична	фахо�а	підгото�ка,	юридична	о��іта	не	є	не
обхідними	ознаками	та	критеріями	для	пред�та�ницт�а	�ідпо�ідних	о�іб	
у	�удах.	Судо�а	практика	�	Україні	за	о�танні	чотири	роки	��ідчить,	що	
�елика	кількі�ть	упо�но�ажених	о�іб,	до�ірених	о�іб,	які	пред�та�ляли	у	
публічнопра�о�их	�ідно�инах	інтере�и	кандидаті�	на	по�ади	—	Прези
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дента	України,	кандидаті�	у	народні	депутати,	кандидаті�	у	депутати	до	
мі�це�их	рад	та	кандидаті�	на	по�ади	�іль�ьких,	�елищних	та	мі�ьких	го
лі�,	—	не	мали	фахо�ої	юридичної	підгото�ки,	були	іншими	фахі�цями	у	
галузі	пра�а,	проте	у�пішно	пред�та�ляли	інтере�и	�ідпо�ідних	о�іб.	При	
цьому	пра�о	на	ефекти�ний	за�іб	захи�ту	пра�	�торін	�	адміні�трати�но
му	�удо�ому	проце�і	було	по�ні�тю	дотримане.

Підт�ердженням	по�но�ажень	пред�та�ника	можуть	бути	до�ірені�ть	
(оригінал	або	по��ідчена	підпи�ом	�удді	копія),	яка	долучаєть�я	до	матеріа
лі�	�пра�и,	або	у�на	зая�а	до�ірителя,	яка	підлягає	зане�енню	до	журналу	
�удо�ого	за�ідання	або	до	протоколу	�удо�ого	за�ідання.

Крім	того,	законода��т�ом	України	додатко�о	�изначене	коло	�уб’єк
ті�,	які	можуть	нада�ати	пра�о�у	допомогу,	до	якого,	крім	ад�окаті�	та	
інших	фахі�ці�	у	галузі	пра�а,	�ідне�ені:

—	�лужбо�ці	апарату	адміні�трати�ного	�уду	(пред�та�ники	держа�
них	органі�)	—	�т.	105	КАС;

—	�уб’єкти	підприємницької	діяльно�ті,	які	надають	пра�о�у	допомогу	
�	порядку,	�изначеному	законода��т�ом	України;

—	об’єднання	громадян	для	здій�нення	і	захи�ту	��оїх	пра�	і	��обод	
(ч.	1	�т.	36	Кон�титуції	України).

Згідно	з	ч.	2	�т.	105	КАС	на	прохання	пози�ача	�лужбо�цем	апарату	
адміні�трати�ного	�уду	може	бути	надана	допомога	�	оформленні	позо�
ної	зая�и.	Однак	на	�ьогодні	і�нує	не�изначені�ть	у	тому,	якими	�лужбо�
цями	апарату	адміні�трати�ного	�уду	надаєть�я	допомога	у	оформленні	
позо�ної	 зая�и,	що	фактично	 є	 �кладо�ою	надання	пра�о�ої	 допомоги.	
Адже	не	��і	�лужбо�ці	апарату	адміні�трати�ного	�уду	обіймають	по�ади	
юридичного	фаху,	мають	�ідпо�ідну	о��іту	�	галузі	пра�а	та	необхідний	
для	цього	до��ід,	ними	можуть	здій�ню�ати�я	функції	по	матеріальному,	
технічному,	інформаційному	та	іншому	забезпеченню	�уду,	що	не	передба
чає	ная�но�ті	знань	у	�фері	юри�пруденції.	До	того	ж,	�иходячи	зі	змі�ту	
норм	�т.	16	КАС	(позити�ний	обо�’язок	держа�и)	�лужбо�ець	апарату	адмі
ні�трати�ного	�уду,	який	на	прохання	пози�ача	надає	допомогу	�	оформ
ленні	позо�ної	зая�и,	по�инен	бути	фахі�цем	у	галузі	пра�а,	тобто	мати	
юридичну	о��іту	та	�ідпо�ідний	профе�ійний	до��ід.

Крім	того,	за	ная�но�ті	до�татньо	�еликої	кілько�ті	з�ернень	до	адміні
�трати�ного	�уду,	яка	має	тенденцію	до	збільшення,	�лужбо�ець	апарату	
адміні�трати�ного	�уду,	що	є	фахі�цем	у	галузі	пра�а,	по�инен	мати	мож
ли�і�ть	нада�ати	�казану	пра�о�у	допомогу	на	по�тійній	о�но�і	та	мати	
необхідне	матеріальне	та	технічне	забезпечення	робочого	мі�ця:	при�то�о
�ане	приміщення,	пер�ональний	комп’ютер,	копію�альну	техніку,	норма
ти�нопра�о�у	базу,	до�туп	до	Internetре�ур�і�	тощо.

Зазначене	�имагає	конкретизації	ч.	2	�т.	105	КАС	на	нормати�нопра
�о�ому	рі�ні,	що	доз�олить	шляхом	збільшення	праці�никі�	апарату	�уду,	
за	допомогою	��едення	до	штату	додатко�их	по�ад	та	їх	заміщення	фа
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хі�цями	у	галузі	пра�а	здій�ню�ати	надання	к�аліфіко�аної,	ефекти�ної,	
операти�ної,	безкошто�ної	пра�о�ої	допомоги,	що	є	додатко�им	підт�ер
дженням	реалізації	одного	із	о�но�них	призначень	адміні�трати�ного	�у
ду	—	захи�ту	порушених	пра�,	��обод	та	законних	інтере�і�	о�іб.

Разом	із	тим,	на	нашу	думку,	о�оба,	яка	буде	здій�ню�ати	надання	пра
�о�ої	допомоги,	по�инна	�изначати�я	наказом	голо�и	�уду.

�акож	можна	�е�ти	мо�у	і	про	інші	категорії	о�іб,	які	не	прямо,	а	опо
�ередко�ано	згадують�я	�	законода��т�і	як	такі,	що	можуть	здій�ню�а
ти	пред�та�ницт�о	�	адміні�трати�них	�удах,	хоч	і	не	належать	до	о�но�
них	перелічених	�ище	категорій.	До	таких	категорій,	наприклад,	можна	
�ідне�ти:

—	пен�іонері�,	які	не	є	�уб’єктами	підприємницької	діяльно�ті,	не	є	
ад�окатами,	проте	мають	�ідпо�ідну	фахо�у	підгото�ку	і	є	фахі�цями	�	
галузі	пра�а;

—	законних	пред�та�никі�	фізичних	о�іб	із	ча�тко�ою	ци�ільною	діє
здатні�тю,	непо�ною	ци�ільною	дієздатні�тю,	з	обмеженою	ци�ільною	діє
здатні�тю,	по�ні�тю	недієздатних,	до	яких	можна	�ідне�ти	пред�та�никі�	
п�ихіатричних	закладі�,	пред�та�никі�	закладі�	опіки	та	піклу�ання,	пред
�та�никі�	закладі�	о��іти	тощо;

—	пред�та�никі�	за	до�ірені�тю,	до	яких	можна	�ідне�ти	у�іх	дієздат
них	фізичних	о�іб,	проти	здій�нення	пред�та�ницт�а	якими	немає	прямих	
�казі�ок	у	законода��т�і.

Пра�о�а	допомога	може	бути	надана	о�обі	її	пред�та�ником.
�аке	пред�та�ницт�о	законом	передбачене	для	захи�ту	пра�,	��обод	

та	інтере�і�:
—	малолітніх	та	непо�нолітніх	о�іб,	які	не	до�ягли	�іку,	з	якого	на�тає	

адміні�трати�на	проце�уальна	дієздатні�ть;
—	недієздатних	фізичних	о�іб;
—	непо�нолітніх	о�іб,	які	до�ягли	�іку,	з	якого	на�тає	адміні�трати�на	

проце�уальна	дієздатні�ть;
—	непрацездатних	фізичних	о�іб;
—	фізичних	о�іб,	ци�ільна	дієздатні�ть	яких	обмежена.
�ак,	законними	пред�та�никами,	крім	перелічених	�ище,	можуть	бути	

також	органи	та	інші	о�оби,	яким	законом	надано	пра�о	захищати	пра�а,	
��ободи	та	інтере�и	інших	о�іб.	До	переліку	зазначених	о�іб,	зокрема,	мож
на	�ідне�ти:

—	члені�	органі�	упра�ління;
—	праці�никі�	держа�них	підприєм�т�,	у�тано�,	організацій	у	�пра

�ах	цих	юридичних	о�іб;
—	громад�ькі	організації	у	�пра�ах	��оїх	члені�;
—	упо�но�ажені	о�оби	проф�пілок	тощо.
У	�ипадку	якщо	у	о�оби,	яка	не	має	адміні�трати�ної	проце�уальної	діє

здатно�ті	�ід�утній	пред�та�ник	або	законний	пред�та�ник,	і	�она	не	має	
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пра�а	брати	уча�ть	у	�удо�ому	проце�і	з	під�та�,	��тано�лених	законом,	
�уд	по�инен	ініцію�ати	перед	органами	опіки	і	піклу�ання	чи	іншими	ор
ганами,	�изначеними	законом,	питання	про	призначення	або	заміну	за
конного	пред�та�ника.	�кщо	дії	законного	пред�та�ника	�уперечать	інте
ре�ам	о�оби,	яку	�ін	пред�та�ляє,	�уд	може	залучити	�ідпо�ідний	орган	
чи	о�обу,	яким	законом	надане	пра�о	захищати	пра�а,	��ободи	та	інтере
�и	інших	о�іб.

Підт�ердженням	по�но�ажень	пред�та�никі�	є	документи,	які	підт�ер
джують	займану	ними	по�аду	чи	факт	родинних,	опікун�ьких	тощо	�ідно
�ин	з	о�обою,	інтере�и	якої	�они	пред�та�ляють.

Законним	пред�та�ником	підприєм�т�а,	у�тано�и,	організації	�	�уді	
�и�тупає	його	кері�ник	чи	інша	о�оба,	упо�но�ажена	законом,	положен
ням,	�татутом.	По�но�аження	зазначених	о�іб	підт�ерджують�я	докумен
тами,	що	по��ідчують	їх	�лужбо�е	�тано�ище.

Інтере�и	органу,	підприєм�т�а,	у�тано�и,	організації	можуть	пред�та
�ляти	й	інші	о�оби	на	під�та�і	до�ірено�ті	або	�ідпо�ідного	дого�ору	про	
надання	пра�о�их	по�луг.	До�ірені�ть	підпи�уєть�я	кері�ником	або	іншою	
упо�но�аженою	на	це	законом,	положенням,	�татутом	о�обою	та	по��ідчу
єть�я	печаткою	зазначеної	юридичної	о�оби.	Дого�ір	про	надання	пра�о
�их	по�луг	укладаєть�я	�ідпо�ідно	до	норм	ци�ільного	та	го�подар�ького	
пра�а.

Стату�	законного	пред�та�ника	інтере�і�	громадян	або	держа�и	має	
також	прокурор.	Функція	пред�та�ницт�а	прокуратурою	інтере�і�	грома
дян	або	держа�и	�	�уді	закріплена	�	п.	2	ч.	1	�т.	121	Кон�титуції	України,	
�т.	361	Закону	України	«Про	прокуратуру»,	ч.	2	�т.	60	КАС	і	полягає	у	здій
�ненні	прокурорами	�ід	імені	держа�и	проце�уальних	та	інших	дій,	�пря
мо�аних	на	захи�т	у	�уді	інтере�і�	громадянина	або	держа�и	у	�ипадках,	
передбачених	законом.

Зазначені	�ипадки	передбачені	�т.	33	Закону	України	«Про	прокура
туру».

Пред�та�ницт�о	прокуратурою	інтере�і�	громадянина	здій�нюєть�я	у	
тому	�ипадку,	коли	зазначена	о�оба	не�проможна	через	фізичний	чи	ма
теріальний	�тан,	похилий	�ік	або	з	інших	по�ажних	причин	�амо�тійно	за
хи�тити	��ої	порушені	пра�а	чи	пра�а,	що	о�порюють�я,	або	реалізу�ати	
��ої	проце�уальні	по�но�аження.

Пра�о�а	допомога	може	нада�ати�я	ін�титутом	Упо�но�аженого	Вер
хо�ної	Ради	України	з	пра�	людини,	органами	держа�ної	�лади,	органами	
мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	фізичними	та	юридичними	о�обами.	Вони	мо
жуть	з�ертати�я	з	позо�ами	про	захи�т	пра�,	��обод	та	інтере�і�	 інших	
о�іб	до	адміні�трати�ного	�уду,	�икори�то�у�ати	інші	форми	і	методи	пра
�о�ої	допомоги.

Упо�но�ажений	Верхо�ної	Ради	України	з	пра�	людини	може	з�ерта
ти�я	до	�уду	із	зая�ою	про	захи�т	пра�	і	��обод	людини	і	громадянина,	



208

Розділ IV. Основи адміністративного судочинства

які	за	�таном	здоро�’я	чи	з	інших	по�ажних	причин	не	можуть	цього	зро
бити	�амо�тійно,	а	також	о�оби�то	або	через	��ого	пред�та�ника	брати	
уча�ть	у	�удо�ому	проце�і	у	�ипадках	та	порядку,	��тано�лених	законом,	
а	також	бути	при�утнім	на	за�іданнях	�уді�	у�іх	ін�танцій,	у	тому	чи�лі	на	
закритих	�удо�их	за�іданнях,	за	умо�и	згоди	�уб’єкта	пра�а,	�	інтере�ах	
якого	�удо�ий	розгляд	оголошено	закритим	(�т.	13	Закону	України	«Про	
Упо�но�аженого	Верхо�ної	Ради	України	з	пра�	людини»).

На	�ідміну	�ід	Упо�но�аженого	Верхо�ної	Ради	України	з	пра�	люди
ни,	органи	держа�ної	�лади	та	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	мають	
пра�о	��тупити	�	адміні�трати�ний	проце�	на	захи�т	інтере�і�	інших	о�іб	
лише	у	�ипадках,	прямо	передбачених	законом.	Наприклад,	�іль�ький,	�е
лищний,	мі�ький	голо�а	з�ертаєть�я	до	�уду	щодо	�изнання	незаконними	
акті�	інших	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	мі�це�их	органі�	держа�
ної	�лади,	підприєм�т�,	у�тано�	та	організацій,	що	обмежують	пра�а	та	
інтере�и	територіальної	громади,	групи	громадян,	а	також	по�но�аження	
ради	та	її	органі�.	Зазначені	по�но�аження	�іль�ькому,	�елищному,	мі�ько
му	голо�і	надані	п.	15	ч.	3	�т.	42	Закону	України	«Про	мі�це�е	�амо�ряду
�ання	�	Україні».

Значний	�пли�	на	форму�ання	національного	законода��т�а	у	�фері	
надання	пра�о�ої	допомоги	з	кола	�изначених	питань	мають	міжнародні	
пра�о�і	акти.

�ак,	Загальна	декларація	пра�	людини,	прийнята	і	проголошена	резо
люцією	217А	(ІІІ)	Генеральної	А�амблеї	ООН	�ід	10	грудня	1948	р.,	ут�ер
джує	принципи	рі�но�ті	перед	законом,	а	також	у�і	гарантії,	необхідні	для	
захи�ту	о�оби.	Стаття	3	Декларації	��тано�лює	пра�о	людини	без	будьяко
го	розрізнення	і	ди�кримінації	на	рі�ний	захи�т	законом.

Є�ропей�ька	кон�енція	про	 захи�т	пра�	 людини	 і	 о�но�оположних	
��обод,	ратифіко�ана	Верхо�ною	Радою	України	17	липня	1997	р.,	перед
бачає,	що	кожна	людина	при	�изначенні	її	громадян�ьких	пра�	та	обо�’яз
кі�	має	пра�о	на	�пра�едли�ий	і	�ідкритий	�удо�ий	розгляд,	захищати	�е
бе	о�оби�то	або	�икори�то�у�ати	пра�о�у	допомогу	захи�ника,	�ибраного	
нею	на	�ла�ний	роз�уд	(�т.	6).	Стаття	13	Кон�енції	закріплює	пра�о	кож
ного	на	ефекти�ний	за�іб	захи�ту	��оїх	порушених	пра�	або	��обод	у	�ід
по�ідній	країні—уча�ниці	Ради	Є�ропи.

У	Міжнародному	пакті	про	громадян�ькі	й	політичні	пра�а	�ід	16	груд
ня	1966	р.,	ратифіко�аному	Указом	Президії	Верхо�ної	Ради	Україн�ь
кої	РСР	�ід	19	жо�тня	1973	р.	№	2148VIII,	зазначено,	що	держа�а	по
�инна	гаранту�ати	кожному,	чиї	пра�а	і	��ободи	порушено,	ефекти�ний	
за�іб	пра�о�ого	захи�ту	(на�іть	якщо	це	порушення	було	�чинене	о�оба
ми,	що	діяли	як	о�оби	офіційні,	і	таке	пра�о	по�инно	гаранту�ати�я	�у
до�им	або	будьяким	іншим	компетентним	органом,	передбаченим	пра
�о�ою	�и�темою	держа�и	(�т.	2),	та	можли�і�ть	�ільного	�ибору	захи�ни
ка	(�т.	14).
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«О�но�ні	принципи,	що	�то�ують�я	ролі	юри�ті�»,	прийняті	Во�ьмим	
Конгре�ом	ООН	з	питань	попередження	злочинно�ті	і	по�одження	з	пра
�опорушниками	27	�ерпня—7	�ере�ня	1990	р.,	передбачають,	що	кожна	
людина	має	пра�о	з�ернути�я	до	будьякого	юри�та	за	допомогою	для	за
хи�ту	і	об�тою�ання	��оїх	пра�	та	захи�ту	їх	на	��іх	�тадіях	кримінально
го	�удочин�т�а	(принцип	1);	жодний	�уд	чи	адміні�трати�ний	орган,	�	яко
му	�изнаєть�я	пра�о	на	ад�оката,	не	�ідмо�ляєть�я	�изна�ати	пра�а	юри�
та	об�тою�ати	�	�уді	 інтере�и	��ого	клієнта,	за	�инятком	тих	�ипадкі�,	
коли	юри�ту	було	�ідмо�лено	�	пра�і	�икону�ати	��ої	профе�ійні	обо�’яз
ки	�ідпо�ідно	до	національного	пра�а	і	практики	та	цих	принципі�	(прин
цип	19).

Згідно	з	Резолюцією	(78)	8	про	пра�о�у	допомогу	і	кон�ультації,	прий
нятою	Комітетом	Міні�трі�	Ради	Є�ропи	2	березня	1978	р.,	ніхто	не	може	
бути	позба�лений	через	перешкоди	 економічного	 характеру	можли�о�ті	
�икори�тання	або	захи�ту	��оїх	пра�	у будьяких судах,	пра�омочних	�и
но�ити	рішення	�	ци�ільних,	торго�их,	адміні�трати�них,	�оціальних	чи	
податко�их	�пра�ах.	З	цією	метою	будьяка	о�оба	по�инна	мати	пра�о	на	
необхідну	пра�о�у	допомогу	�	�удо�ому	розгляді.

Рекомендація	№	R	(93)	1	щодо	ефекти�ного	до�тупу	до	закону	і	пра�о
�уддя	для	найбідніших	прошаркі�	на�елення,	прийнята	Комітетом	Міні�т
рі�	Ради	Є�ропи	8	�ічня	1993	р.,	��тано�лює	одним	із	заході�	�прияння	
до�тупу	найбідніших	прошаркі�	на�елення	до	закону	—	заохочення	�т�о
рення	�лужб	пра�о�их	кон�ультацій	з	метою	надання	ними	пра�о�ої	допо
моги	на�еленню.

Крім	того,	Планом	дій	щодо	�и�тем	юридичної	допомоги,	прийнятим	
Є�ропей�ьким	комітетом	з	питань	пра�о�ої	�пі�праці	у	Стра�бурзі	31	тра�
ня	2002	р.,	передбачено	заходи	щодо	�т�орення	ефекти�ної	�и�тем	юри
дичної	допомоги	та	��едено	таке	поняття	як	«тран�кордонна	юридична	до
помога».

У	Рекомендаціях	R	(2000)	21	Комітету	Міні�трі�	держа�ам—уча�ницям	
Ради	Є�ропи	про	��ободу	здій�нення	ад�окат�ьких	обо�’язкі�,	прийнятих	
Комітетом	Міні�трі�	Ради	Є�ропи	на	72й	зу�трічі	за�тупникі�	міні�трі�	
закордонних	�пра�	25	жо�тня	2000	р.	зазначаєть�я,	що	необхідно	�да�а
ти�я	 до	 ��іх	 можли�их	 заході�	 для	 забезпечення	 ефекти�ного	 до�тупу	
будьякої	о�оби	до	пра�о�их	по�луг,	які	надають�я	незалежними	ад�ока
тами.

Щодо	кола	о�іб,	яким	по�инна	нада�ати�ь	пра�о�а	допомога,	зазначе
но	у	О�но�них	принципах,	які	�то�ують�я	ролі	юри�ті�,	прийнятих	Во�ь
мим	Конгре�ом	ООН	із	попередження	злочинно�ті	і	по�одження	з	пра�о
порушниками	(Га�ана,	27	�ерпня—7	�ере�ня	1990	р.),	зокрема,	що	Уряд	
забезпечує	ефекти�ні	процедури	та	гнучкі	механізми	ефекти�ного	та	рі�
ного	до�тупу	до	юри�ті�	для	��іх	о�іб,	які	знаходять�я	на	їх	території	та	
підпадають	під	їх	юри�дикцію,	без	будьякої	різниці,	такої	як	ди�криміна
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ція	за	ознакою	ра�и,	кольору	шкіри,	етнічного	походження,	�таті,	мо�и,	
релігії,	політичних	чи	інших	переконань,	національного	або	�оціального	по
ходження,	майно�ого,	економічного	чи	іншого	�тану.

Щодо	пра�о�ої	допомоги	малозабезпеченим,	О�но�ні	положення	про	
роль	ад�окаті�,	прийняті	VІІ	Конгре�ом	ООН	із	запобігання	злочинам	1	�ерп
ня	1990	р.,	передбачають,	що	уряди	мають	забезпечити	необхідне	фінан
�у�ання	та	інші	ре�ур�и	для	юридичної	допомоги	бідним	та	іншим	неза
можним	людям.	Профе�ійні	а�оціцації	ад�окаті�	мають	�пі�робітничати	
�	організації	та	�т�оренні	умо�	надання	такої	допомоги.

�аким	чином,	на�едені	міжнароднопра�о�і	акти	передбачають	пра�о	
кожної	о�оби	захищати	�ебе	о�оби�то	або	через	�ільно	обраного	нею	на	
�ла�ний	роз�уд	захи�ника	зпоміж	фахі�ці�	у	галузі	пра�а,	які	можуть	на
дати	ефекти�ний	пра�о�ий	захи�т.	Це	�то�уєть�я	рі�ною	мірою	пред�та�
ницт�а	о�оби	як	у	кримінальних	пра�о�ідно�инах,	так	і	�	адміні�трати�
них.	Зазначені	положення	міжнароднопра�о�их	акті�	�ідт�орені	у	поло
женнях	�таттей	55,	59,	64	Кон�титуції	України.

По�ертаючи�ь	до	національного	законода��т�а	необхідно	зно�у	з�ер
нути�я	до	КАС	України,	що	�иділяє	коло	�уб’єкті�,	яким	може	бути	надана	
пра�о�а	допомога,	до	котрих,	зокрема,	�ідно�ить	на�тупні	категорії.

1.	О�оби,	на	захи�т	пра�,	��обод	та	інтере�і�	яких	подано	адміні�тра
ти�ний	 позо�	 до	 адміні�трати�ного	 �уду	 (фізична	 або	юридична)	 (�т.	 3	
КАС).

Під	фізичною	о�обою	�лід	розуміти	людину	як	уча�ника	�ідпо�ідних	
пра�о�ідно�ин,	під	юридичною	—	організацію,	підприєм�т�о,	 у�тано�у,	
�т�орену	і	зареє�тро�ану	у	��тано�леному	законом	порядку.

Недоліком	КАС	є	�ід�утні�ть	у	ньому	�казі�ки	на	такого	�уб’єкта,	що	та
кож	має	пра�о	на	отримання	пра�о�ої	допомоги	як	�уб’єкт	підприємниць
кої	діяльно�ті.	Зазначений	�уб’єкт	є	�пецифічним,	який	не	можна	по�ною	
мірою	�ідне�ти	до	фізичних	о�іб,	але	�	той	�амий	ча�	�ін	не	є	й	юридичною	
о�обою.	На	нашу	думку,	�казаний	недолік	потребує	у�унення	шляхом	�не
�ення	до	КАС	�ідпо�ідних	змін.

2.	Суб’єкти	�ладних	по�но�ажень,	на	реалізацію	по�но�ажень	яких	по
дана	позо�на	зая�а	до	адміні�трати�ного	�уду	(�т.	3	КАС).

3.	Інші	о�оби,	до	яких	з�ернена	�имога	пози�ача	(�т.	3	КАС).
�обто	 пра�о	 на	 кори�ту�ання	 пра�о�ою	 допомогою	 при	 �ирішенні	

адміні�трати�них	�пра�	надане,	крім	фізичних	о�іб,	ще	й	�уб’єктам	�лад
них	по�но�ажень,	у	тому	чи�лі	й	іншим	юридичним	о�обам.

У	зазначеному	контек�ті	�арто	з�ернути	у�агу	на	те,	що	�уб’єкти	�лад
них	по�но�ажень	є	держа�ними	органами,	які	утримують�я	за	рахунок	
держа�ного	бюджету.	Згідно	з	бук�ою	закону,	якщо	�уб’єкт	�ладних	по�
но�ажень	�ия�ить	бажання	�кори�тати�я	пра�о�ою	допомогою	ад�оката	
або	оплачу�аного	пред�та�ника	на	під�та�і	до�ірено�ті,	�ін	по�инен	�пла
тити	за	зазначені	по�луги	з	кошті�,	які	�иділені	йому	з	бюджету.	За	ная�
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но�ті	у	штаті	юри�кон�ульта,	до	обо�’язкі�	якого	належить	пред�та�ниц
т�о	інтере�і�	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	у	�удах,	ним	надаєть�я	�ідпо
�ідна	пра�о�а	допомога.	Але	�	разі	�ід�утно�ті	юри�кон�ульта	фактично	
реальною	є	�итуація,	коли	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	буде	кори�ту�ати
�я	пра�о�ою	допомогою	ад�оката	або	інших	фахі�ці�	у	галузі	пра�а,	опла
та	якої	про�одитиметь�я	за	рахунок	кошті�	держа�ного	бюджету,	�	тому	
чи�лі	тих	�не�кі�,	які	здій�нені	іншою	�тороною	у	�пра�і	як	платником	по
даткі�.	Необхідно	пам’ятати,	що	такі	�итрати	можли�і	�	разі	ная�но�ті	кош
ті�	у	коштори�і	держа�ної	у�тано�и,	організації	за	�ідпо�ідним	бюджетним	
призначенням.

У	 з�’язку	 із	 на�еденим	по�тає	питання	щодо	можли�о�ті	 �ідшкоду
�ання	�итрат	за	надання	пра�о�ої	допомоги	о�обам,	які	�и�тупають	при	
здій�ненні	 �удочин�т�а	 �тороною,	 на	 кори�ть	 якої	 ух�алене	 �удо�е	 рі
шення.

Згідно	з	п.	2	розділу	VII	КАС	України	положення	цього	Кодек�у	щодо	
з�ільнення	о�оби	�ід	оплати	пра�о�ої	допомоги	та	забезпечення	надання	
пра�о�ої	допомоги,	а	також	ч.	3	�т.	90	КАС	��тупають	у	дію	з	моменту	на
брання	чинно�ті	�ідпо�ідним	законом.	До	цього	ча�у	 граничний	розмір	
компен�ації	�итрат	на	пра�о�у	допомогу	��тано�люєть�я	Кабінетом	Міні
�трі�	України.

Відпо�ідно	до	розпорядження	Кабінету	Міні�трі�	України	�ід	8	грудня	
2006	р.	№	607р	�х�алена	«Концепція	проекту	Закону	України	«Про	гранич
ний	розмір	компен�ації	�итрат	на	пра�о�у	допомогу»	(далі	—	Концепція).	
Метою	Концепції	є	�изначення	за�ад,	які	на	�иконання	положень	проце
�уальних	кодек�і�	нададуть	змогу	забезпечити	на	законода�чому	рі�ні	га
рантію	пра�а	�торони,	на	кори�ть	якої	ух�алене	�удо�е	рішення	і	яка	не	
є	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень,	на	компен�ацію	�итрат,	по�’язаних	з	
отриманням	пра�о�ої	допомоги	під	ча�	розгляду	ци�ільних	та	адміні�тра
ти�них	�пра�,	якщо	компен�ація	�плачуєть�я	 за	рахунок	 іншої	 �торони	
або	�ідпо�ідно	до	закону	за	рахунок	держа�и.	Для	�изначення	гранично
го	розміру	компен�ації	�итрат	доцільно	�иходити	із	�итраченого	ад�ока
том	 або	 фахі�цем	 у	 галузі	 пра�а	 ча�у	 на	 �и�чення	 і	 розгляд	 �ідпо�ід
ної	�пра�и.	Критерієм	�изначення	ча�у	пропонуєть�я	обрати	одну	годину	
(по�ний	робочий	день)	уча�ті	ад�оката	(фахі�ця)	�	розгляді	�пра�и	�	�у
ді.	Крім	того,	критерієм	оплати	компен�ації	�итрат	пропонуєть�я	обрати	
�ід�оток	розміру	заробітної	плати,	��тано�лений	законом	на	�ідпо�ідний	
рік.

Порядок	і	умо�и	надання	пра�о�ої	допомоги,	пра�а	й	обо�’язки	ад�о
каті�	та	інших	фахі�ці�	у	галузі	пра�а,	які	беруть	уча�ть	у	адміні�трати�
ному	проце�і	й	надають	пра�о�у	допомогу,	�изначають�я	КАС	України	та	
іншими	законами.	На	даний	ча�	форми	надання	пра�о�ої	допомоги	�	адмі
ні�трати�ному	�удочин�т�і	законода��т�ом	України	не	�изначено.	Однак	
�и�темний	аналіз	�ітчизняних	нормати�нопра�о�их	акті�	та	міжнародно
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го	законода��т�а	доз�оляє	�иділити	на�тупні	форми	надання	пра�о�ої	до
помоги:

—	надання	інформації	та	пра�о�ої	кон�ультації	з	ураху�анням	потреб	
о�іб,	які	з�ертають�я	за	наданням	пра�о�ої	допомоги;

—	підгото�ка	проекті�	документі�	у	�пра�ах	адміні�трати�ного	�удо
чин�т�а;

—	пра�о�е	пред�та�ницт�о	при	здій�ненні	�удочин�т�а;
—	надання	кон�ультації	та	допомоги	�то�о�но	�иконання	або	подолан

ня	проблем	при	�иконанні	�удо�их	рішень.
Сторони	�амі	не�уть	�итрати,	по�’язані	з	оплатою	допомоги	ад�оката	

або	іншого	фахі�ця	�	галузі	пра�а,	які	надають	пра�о�у	допомогу	за	дого
�ором.	Виняток	�тано�лять	�ипадки	надання	безоплатної	пра�о�ої	допо
моги.	Безоплатне	надання	пра�о�ої	допомоги	�прямо�ане	на	реалізацію	
кон�титуційного	принципу	до�тупно�ті	громадян	до	пра�о�уддя	при	захи�
ті	ними	��оїх	пра�	та	інтере�і�.

За�данням	держа�и	є	забезпечення	ефекти�ного	до�тупу	до	пра�о�уд
дя	та	діє�их	пра�о�их	по�луг	о�іб,	які	знаходять�я	у	�крутному	матеріаль
ному	�тано�ищі.	Відпо�ідно	до	ч.	3	�т.	16	КАС	�уд	по�ні�тю	або	ча�тко�о	
з�ільняє	о�обу	�ід	оплати	пра�о�ої	допомоги	у	�ипадках	та	порядку,	��та
но�лених	законом,	якщо	�ідпо�ідний	орган	�ідмо�и�	о�обі	у	забезпеченні	
пра�о�ої	допомоги.	Законода��т�ом	�изначено	категорії	о�іб,	котрим	на
даєть�я	безоплатна	пра�о�а	допомога,	до	яких	належать:

1)	о�оби,	�изначені	ч.	4	�т.	5	Закону	України	«Про	�оціальні	по�луги»,	
�еред	яких	о�оби:

—	що	не	здатні	до	�амооб�луго�у�ання	у	з�’язку	з	похилим	�іком,	х�о
робою,	 ін�алідні�тю	 і	 не	мають	 рідних,	 які	 по�инні	 забезпечити	 їм	 до
гляд;

—	які	перебу�ають	у	�кладній	життє�ій	�итуації	у	з�’язку	з	безробіт
тям	і	зареє�тро�ані	у	Держа�ній	�лужбі	зайнято�ті	як	такі,	що	шукають	
роботу;

—	що	по�траждали	�ід	�тихійного	лиха,	ката�трофи;
—	(діти	та	молодь),	які	перебу�ають	у	�кладній	життє�ій	�итуації	у	з�’яз

ку	з	ін�алідні�тю,	х�оробою,	�иріт�т�ом,	безпритульні�тю,	конфліктами	і	
жор�токим	�та�ленням	у	�ім’ї;

—	�изнані	біженцями	�на�лідок	 збройних	 і	міжетнічних	конфлікті�,	
якщо	їх	�ередньомі�ячний	�укупний	дохід	нижче	��тано�леного	прожит
ко�ого	мінімуму;

2)	о�оби,	�изначені	ч.	2	�т.	22	Закону	України	«Про	�тату�	�етерані�	
�ійни	і	гарантії	їх	�оціального	захи�ту»,	тобто	�етерани	�ійни,	які	мають	
пра�о	на	пра�о�у	допомогу	�	питаннях,	по�’язаних	з	їх	�оціальним	забез
печенням;

3)	о�оби,	�изначені	ч.	4	�т.	3	Закону	України	«Про	порядок	�ідшкоду
�ання	шкоди,	за�даної	громадянину	незаконними	діями	органі�	дізнання,	
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�лід�т�а,	прокуратури	і	�уду»,	а	�аме	о�оби,	які	потерпіли	�ід	незаконних	
дій	органі�	дізнання,	до�удо�ого	�лід�т�а,	прокуратури	і	�уду,	які	мають	
пра�о	на	пра�о�у	допомогу	у	з�’язку	з	�ідшкоду�анням	за�даної	такими	
діями	шкоди;

4)	о�оби,	яким	надаєть�я	п�ихіатрична	допомога,	з	питань	надання	за
значеної	допомоги	(ч.	3	�т.	25	Закону	України	«Про	п�ихіатричну	допомогу»;

5)	непо�нолітні	батьки,	що	до�ягли	чотирнадцятирічного	�іку	з	питань	
захи�ту	їх	�ла�них	пра�,	��обод	та	інтере�і�,	а	також	пра�,	��обод	та	інте
ре�і�	їхніх	дітей.	Зазначене	пра�о	передбачене	ча�тинами	2	та	3	�т.	156	
Сімейного	кодек�у	України	тощо.

На	наш	погляд,	позити�ним	було	б	у	контек�ті	розбудо�и	питання	про	
пра�о�у	допомогу	�рахо�у�ати	до��ід	міжнародного	�пі�то�ари�т�а,	зок
рема	положення	Спільної	програми	Є�ропей�ької	Комі�ії	та	Ради	Є�ропи	
на	2003	р.	та	подальші	документи	щодо	України.	В	даній	програмі	пропо
нуєть�я	при	�изначенні	пра�а	о�оби	на	безоплатну	пра�о�у	допомогу	�ра
хо�у�ати	фінан�о�ий	�тан	о�оби,	яка	з�ертаєть�я	за	її	отриманням.

О�обли�ою	формою	надання	пра�о�ої	допомоги	є	громад�ькі	приймаль
ні,	які	започатко�ані	�	Україні	на	по�тійній	або	періодичній	о�но�і.	Гро
мад�ькі	приймальні	�икори�то�ують	такі	форми	роботи,	як	надання	без
кошто�них	кон�ультацій	та	роз’я�нень	з	пра�о�их	питань,	зокрема	про	по
рядок	з�ернення	до	компетентних	органі�,	що	упо�но�ажені	на	�ирішення	
питання	 конкретної	 о�оби;	 надання	 допомоги	щодо	 оформлення	 зая�,	
�карг	та	інших	документі�	пра�о�ого	характеру	(позо�і�,	апеляційних/ка
�аційних	�карг	тощо);	надання	інформації	про	по�но�аження	органі�	та	
у�тано�;	ознайомлення	з	чинними	нормати�нопра�о�ими	актами.

Станом	на	початок	2008	р.	при	органах	ю�тиції	функціону�ало	765	гро
мад�ьких	приймалень.	Крім	того,	праці�ники	органі�	ю�тиції	беруть	уча�ть	
у	роботі	1247	громад�ьких	приймалень,	�т�орених	при	райдержадміні�тра
ціях,	центрах	�оціальних	�лужб	для	молоді,	�икона�чих	органах	районних,	
мі�ьких	рад	тощо	та	1669	�иїзних	кон�ультаційних	пункті�,	якими	�	тому	
чи�лі	 здій�нюють�я	 �иїзди	 для	 надання	пра�о�ої	 допомоги	 громадянам	
�іддалених	районі�	�іль�ької	мі�це�о�ті.

Про	діяльні�ть	громад�ьких	приймалень,	їх	мі�цезнаходження,	телефо
ни,	графік	прийому	громадян	по�ідомляєть�я	у	мі�це�их	за�обах	ма�о�ої	
інформації.	Крім	того,	такий	графік	та	�ипо�е	положення	про	пра�о�у	гро
мад�ьку	приймальню	�и�ішуєть�я	�	приміщенні,	�	якому	розміщена	прий
мальня,	у	мі�цях,	зручних	для	�ільного	огляду	громадян.

Роз�иток	�и�теми	надання	безоплатної	пра�о�ої	допомоги	на�еленню	
може	отримати	позити�ний	пошто�х	у	разі	розширення	мережі	територі
альних	центрі�	�оціального	об�луго�у�ання	пен�іонері�	та	одиноких	непра
цездатних	громадян,	інших	незахищених	�ер�т�	на�елення	і	громад�ьких	
приймалень	при	територіальних	упра�ліннях	ю�тиції,	мі�ьк�иконкомах	та	
держадміні�траціях.
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Спеціалізо�аними	закладами,	які	надають	безоплатну	пра�о�у	допомо
гу	малозабезпеченим	�ер�т�ам	на�елення,	можуть	�тати	юридичні	клініки.

Міні�тер�т�ом	ю�тиції	України	зареє�тро�ано	зат�ерджене	наказом	Мі
ні�тер�т�а	о��іти	і	науки	України	�ід	3	�ерпня	2006	р.	№	592	�ипо�е	по
ложення	про	юридичну	клініку	�ищого	на�чального	закладу	України,	яке	
�изначає	�тату�,	о�но�ні	за�дання,	принципи	діяльно�ті	юридичних	клі
нік	�	Україні,	організацію	їх	діяльно�ті,	матеріальнотехнічну	базу	та	фі
нан�у�ання,	яке	здій�нюєть�я	за	рахунок	кошті�	�ищих	на�чальних	закла
ді�,	гранті�	міжнародних	та	україн�ьких	організацій,	благодійних	�не�кі�	
та	інших	джерел,	не	заборонених	чинним	законода��т�ом	України.

Юридична	клініка	—	це	форму�ання	у	�игляді	на�чальнопрактично
го	центру,	який	�т�орюєть�я	та	функціонує	на	базі	�ищого	на�чального	
закладу	(ІІІ—ІV	рі�ня	акредитації,	що	здій�нює	підгото�ку	�пеціалі�ті�	за	
напрямами	«Пра�озна��т�о»,	«Пра�о	і	пра�оохоронна	діяльні�ть»),	за	ініці
ати�ою	�ищого	на�чального	закладу	чи	громад�ької	організації	у	�пільній	
діяльно�ті	з	�ищим	на�чальним	закладом,	до	�кладу	якого	�ходять	�икла
дачі	та	�туденти	�тарших	кур�і�	(3—5	року	на�чання).

Мережу	юридичних	клінік	зорганізо�ано	у	А�оціацію	юридичних	клі
нік	України	(АЮКУ),	до	�кладу	за�но�никі�	якої	у�ійшло	�і�імнадцять	юри
дичних	клінік	з	чотирнадцяти	регіоні�	України,	які	й	�форму�али	��оєю	
діяльні�тю	�продо�ж	попередніх	рокі�	о�но�у	роз�итку	безоплатної	пра
�о�ої	допомоги	малозабезпеченим	о�обам.	За�но�ані	та	у�пішно	працю
ють	юридичні	 клініки	 Дніпропетро��ька,	 Донецька,	 Запоріжжя,	 І�ано
Франкі��ька,	Киє�а,	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	Луган�ька,	Ль�о�а,	Ми
колає�а,	Оде�и,	Полта�и,	 Рі�ного,	Сум,	 �ернополя,	 Ужгорода,	Харко�а,	
Хмельницька,	Черніго�а,	Черні�ці�.	На	�ьогодні	налічуєть�я	понад	30	юри
дичних	клінік.

Узагальнюючи	�ище�икладене	можна	зробити	такі	�и�но�ки:
—	правова допомога — це діяльність, спрямована на підготовку право

вих документів, у тому числі процесуальних, надання роз’яснень, консуль
тацій, висновків з питань чинного законодавства та представництво ін
тересів за законом або за договором;

—	надання правової допомоги — це позитивний обов’язок держави, а 
використання правової допомоги — це звичаєве право людини та грома
дянина.

Закріплення	нормами	КАС,	 іншими	 законода�чими	 актами	України	
пра�а	о�іб	на	одержання	пра�о�ої	допомоги	як	�ід	ад�окаті�,	так	і	�ід	ін
ших	фахі�ці�	у	галузі	пра�а,	а	також	�ід	інших	о�іб	—	є	безумо�но	пози
ти�ним	я�ищем,	�прияє	реалізації	кон�титуційного	пра�а	о�оби	на	пра�о�у	
допомогу.	У	той	�амий	ча�	означене	питання	потребує	подальшого	доопра
цю�ання	з	ураху�анням	позити�ного	міжнародного	до��іду,	адже	людина,	
її	че�ть	і	гідні�ть,	недоторканні�ть	та	безпека	�изнають�я	�	Україні	най�и
щою	�оціальною	цінні�тю.
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Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Дайте	�изначення	пра�о�ої	роботи	як	юридичної	категорії.
2.	 Наз�іть	категорії	о�іб,	які	можуть	нада�ати	по�луги	з	пра�о�ої	роботи.
3.	 Наз�іть	принципи	надання	пра�о�ої	допомоги	та	охарактеризуйте	їх.
4.	 Дайте	загальну	характери�тику	ін�титуту	ад�окатури	�	Україні.
5.	 Наз�іть	приклади	формального	підт�ердження	по�но�ажень	пред�та�

ника.
6.	 Дайте	загальну	характери�тику	ін�титуті�	законного	пред�та�ника	та	

пред�та�ника	за	дого�ором.
7.	 �ка	роль	прокурора	�	адміні�трати�ному	проце�і?
8.	 Охарактеризуйте	 ін�титут	Упо�но�аженого	Верхо�ної	Ради	України	з	

пра�	людини	�	а�пекті	питання	щодо	надання	пра�о�ої	допомоги.
9.	 На�едіть	приклади	міжнародних	документі�,	�прямо�аних	на	забезпе

чення	та	роз�иток	надання	пра�о�ої	допомоги	уча�никам	адміні�трати�ного	
проце�у.
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Розділ V

ПРОвАдження 
в АдміністРАтивних 

сПРАвАх

Глава 1
ПРОвАдження 

в АдміністРАтивних сПРАвАх 
в ПеРшій інстАнції

Статтею	55	Кон�титуції	кожному	гарантуєть�я	пра�о	на	о�карження	
�	�уді	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	органі�	держа�ної	�лади,	органі�	мі�це
�ого	�амо�ряду�ання,	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб.

З	 �ідпо�ідним	 адміні�трати�ним	 позо�ом	 до	 �уду	 може	 з�ернути�я	
будьяка	о�оба,	яка	��ажає,	що	порушено	її	пра�а,	��ободи	чи	інтере�и	у	
�фері	публічнопра�о�их	�ідно�ин.	Що	�то�уєть�я	�уб’єкта	�ладних	по�но
�ажень,	то	�ін	може	з�ернути�я	до	�уду	з	адміні�трати�ним	позо�ом	тільки	
у	�ипадках,	��тано�лених	законом.

Поняття	«�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень»	�изначено	у	�т.	3	КАС	Украї
ни,	�	якій	зазначено,	що	суб’єкт владних поноважень — це	органи	держа�
ної	�лади,	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�і	чи	�лужбо�і	о�о
би,	інші	�уб’єкти	при	здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	на	
о�но�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	по�но�ажень.

Можна	погодити�я	з	а�торами	підручника	«Адміні�трати�не	проце�у
альне	(�удо�е)	пра�о	України»,	щодо	«�ідокремлення	пе�ної	категорії	�пра�,	
розгляд	яких	�ідпо�ідно	до	�татей	1,	4,	17	КАС	має	здій�ню�ати�ь	у	по
рядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а:	а)	�пори	о�іб	із	�уб’єктом	�ладних	
по�но�ажень	щодо	о�карження	його	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті,	у	яких	
такий	�уб’єкт	��оїми	�ладними	рішеннями	чи	діями	зобо�’язує	цих	о�іб	�чи
нити	пе�ні	дії,	утриму�ати�ь	�ід	�чинення	пе�них	дій,	не�ти	�ідпо�ідаль
ні�ть.	При	цьому	о�оби	згідно	з	нормами	чинного	законода��т�а	України	
зобо�’язані	�икону�ати	такі	�ладні	рішення	чи	�имоги	�уб’єкта	�ладних	
поно�ажень;	б)	�пори	між	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	з	при�оду	реалі
зації	їх	компетенції	у	�фері	упра�ління,	а	також	�пори	з	при�оду	укладання	
адміні�трати�них	дого�орі�.	Відпо�ідно	до	КАС	України,	адміні�трати�
ний	дого�ір	—	це	д�о	або	багато�тороння	угода,	змі�т	якої	�тано�лять	пра
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�а	та	обо�’язки	�торін,	що	�ипли�ають	із	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	
�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	який	є	однією	із	�торін	угоди.	�кщо	�уб’єк
ти,	хоча	б	і	на	реалізацію	��оїх	по�но�ажень,	�ільно	укладають	дого�ір	�ід
по�ідно	до	норм	ЦК	України,	під	ча�	укладання	такого	дого�ору	його	�то
рони	�ільно	домо�ляють�я	про	змі�т	та	об�яг	пра�	і	обо�’язкі�	за	дого�о
ром,	можуть	�ідмо�ити�ь	�ід	його	укладання,	то	такий	дого�ір	може	бути	
ци�ільним	(го�подар�ьким),	але	не	адміні�трати�ним,	о�кільки	�	змі�ті	цьо
го	дого�ору	�ід�утні	�ідно�ини	�лади	і	підпорядку�ання,	що	є	обо�’язко�и
ми	для	адміні�трати�ного	дого�ору,	а	кожний	�уб’єкт	такого	дого�ору	�и
�тупає	як	рі�ний	один	до	одного.	�к	приклад	можна	на�е�ти	такі	�пори,	
коли	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	не	знаходить�я	«при	здій�ненні	упра�
лін�ьких	функцій»,	але	є	�ідпо�ідачем	у	�пра�і	щодо	�тягнення	з	нього	за
борго�ано�ті	на	отримані	пе�ні	по�луги	та	за	укладеними	з	ним	дого�ора
ми	(телефонний	з�’язок,	�пожиту	електроенергію,	тепло�у	енергію,	�тягнен
ння	заборго�ано�ті	за	дого�орами	підряду	тощо)»1.

Адміні�трати�ний	позо�	подаєть�я	до	�уду	о�оби�то	пози�ачем	або	його	
пред�та�ником.	При	з�ерненні	до	�уду	необхідно	�рахо�у�ати	�имоги	�та
тей	18,	19,	21	КАС	щодо	предметної	та	територіальної	під�удно�ті	адміні
�трати�них	�пра�.

�кщо	позо�ну	зая�у	подає	пред�та�ник,	то	одноча�но	з	нею	�ін	по�и
нен	подати	до�ірені�ть	чи	інший	документ,	що	підт�ерджує	по�но�ажен
ня	його	як	пред�та�ника.

Позо�на	зая�а	по�инна	�ідпо�ідати	�имогам	�т.	106	КАС.	В	ній	по�ин
ні	бути	зазначені:

наймену�ання	�уду,	до	якого	подаєть�я	позо�на	зая�а;
ім’я	(наймену�ання)	пози�ача,	пошто�а	адре�а,	а	також	номер	за�о

бу	з�’язку,	адре�а	електронної	пошти,	якщо	такі	є;
ім’я	(наймену�ання)	�ідпо�ідача,	по�ада	і	мі�це	�лужби	по�адо�ої	чи	

�лужбо�ої	о�оби,	пошто�а	адре�а,	а	також	номер	за�обу	з�’зку,	адре�а	елек
тронної	пошти,	якщо	такі	�ідомі;

змі�т	позо�них	�имог	і	�иклад	об�та�ин,	якими	пози�ач	обґруно�ує	
��ої	�имоги;

у	разі	необхідно�ті	—	клопотання	про	з�ільнення	�ід	�плати	�удо�ого	
збору,	про	призначення	�удо�ої	ек�пертизи,	про	�итребу�ання	доказі�,	про	
�иклик	��ідкі�	тощо;

перелік	документі�	та	інших	матеріалі�,	що	додають�я.	Одноча�но	
пози�ач	по�инен	надати	�уду	�ідпо�ідну	кількі�ть	копій	позо�них	зая�	та	
копії	��іх	документі�.

Адміні�трати�ний	позо�	може	мі�тити	�имоги:
про	 �ка�у�ання	 або	 �изнання	 нечинним	 рішення	 �ідпо�ідача—

	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	по�ні�тю	чи	окремих	його	положень;

1	Адміні�трати�не	проце�уальне	(�удо�е)	пра�о	України	/	за	заг.	ред.	С.	В.	Кі�ало
�а.	—	О.,	2007.	—	С.	164—165.
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про	зобо�’язання	�ідпо�ідача—�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	прий
няти	рішення	або	�чинити	пе�ні	дії;

про	зобо�’язання	�ідпо�ідача—�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	утри
мати�я	�ід	�чинення	пе�них	дій;

про	�тягнення	з	�ідпо�ідача—�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	кошті�	
на	�ідшкоду�ання	шкоди,	за�даної	його	незаконним	рішенням,	дією	або	
бездіяльні�тю;

про	�иконання	зупиненої	чи	не�чиненої	дії;
про	 ��тано�лення	 ная�но�ті	 чи	 �ід�утно�ті	 компетенції	 (по�но�а

жень)	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень.
Позо�ні	�имоги	можуть	мі�тити	й	інші	�имоги	на	захи�т	пра�,	��обод	

чи	інтере�і�	у	�фері	публічнопра�о�их	�ідно�ин.
З	до��іду	зарубіжних	країн	�лід	зазначити,	що	у	«Франції	розрізняють	

позо�и:
про	�ка�у�ання	акті�	у	разі	пере�ищення	по�но�ажень,
про	�ідно�лення	порушених	�уб’єкти�них	пра�,
про	тлумачення	адміні�трати�них	акті�,
про	незаконні�ть	адміні�трати�них	акті�,
про	 незаконні�ть	 репре�ії	 (за�то�у�ання	 заході�	 адміні�трати�ної	

�ідпо�ідально�ті).
Німецьке	Положення	про	адміні�трати�ні	�уди	мі�тить	положення	що

до	позо�і�:
про	�изнання	адміні�трати�ного	акта	недій�ним,
про	примушення	до	�иконання	зобо�’язання	(про	при�удження	до	

�идання	не�иданого	або	�ідхиленого	адміні�трати�ного	акта),
про	��тано�лення	і�ну�ання	пра�а	(про	��тано�лення	і�ну�ання	чи	

неі�ну�ання	пра�о�ідно�ин	або	про	недій�ні�ть	адміні�трати�ного	акта,	
якщо	пози�ач	має	пра�омірний	інтере�	на	ш�идке	��тано�лення).

Адміні�трати�нопроце�уальним	кодек�ом	Е�тонії	�	�т.	4	передбача
єть�я,	що	адміні�трати�ними	актами,	що	можуть	бути	о�каржені	чи	опро
те�то�ані	до	адміні�трати�ного	�уду,	є	розпорядження,	накази,	рішення,	
припи�и	або	інші	пра�о�і	акти	у�тано�,	по�адо�их	чи	інших	о�іб,	які	здій�
нюють	публічнопра�о�і	адміні�трати�ні	функції,	�идані	для	�регулю�ан
ня	окремих	�ипадкі�	у	публічнопра�о�их	�ідно�инах.	Адміні�трати�ним	
актом	за	змі�том	цього	Кодек�у	є	також	адміні�трати�ний	дого�ір.	Адміні
стративний договір	—	це	дого�ір,	що	регулює	публічнопра�о�і	�ідно�ини.	
Діями,	що	можуть	бути	о�каржені	чи	опроте�то�ані	до	адміні�трати�ного	
�уду,	є	дії	чи	бездіяльні�ть	або	з�олікання	�	діях	у�тано�,	по�адо�их	чи	ін
ших	о�іб,	які	здій�нюють	публічнопра�о�і	адміні�трати�ні	функції,	у	ме
жах	публічнопра�о�их	�ідно�ин»1.

1	Адміні�трати�на	ю�тиція:	є�ропей�ький	до��ід	та	пропозиції	для	України	/	а�т.
упоряд.	І.	Б.	Коліушко,	Р.	О.	Куйбіда.	—	К.	:	Факт,	2003.	—	С.	66,	453—454.
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За	з�ернення	до	адміні�трати�ного	�уду	пози�ач	�плачує	�удо�ий	збір.	
Згідно	з	перехідними	положеннями	КАС	до	набрання	чинно�ті	законом,	
який	регулює	порядок	�плати	 і	розмір	�удо�ого	збору,	поки	що	�удо�ий	
збір	 �плачуєть�я	 у	 порядку,	 ��тано�леному	 законода��т�ом	 для	 �плати	
держа�ного	 мита.	 За	 подання	 адміні�трати�ного	 позо�у	 фізичною	 чи	
юридичною	о�обою,	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	�удо�ий	збір	�кладає	
0,2	неоподатко�у�аного	мінімуму	доході�	громадян	(підпункт	«б»	п.	1	�т.	3	
Декрету	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	держа�не	мито»).	�кщо	�	адміні
�трати�ному	позо�і	одноча�но	зая�лені	 і	майно�і	�имоги	про	�тягнення	
грошо�их	кошті�,	то	�ума	�удо�ого	збору	збільшуєть�я	на	один	�ід�оток	
�ід	розміру	таких	�имог,	але	не	більше	ніж	1700	гри�ень	 (п.	3	розд.	VII	
«Прикінце�і	та	перехідні	положення»	КАС).

Крім	того,	при	�платі	�удо�ого	збору	за�то�о�ують�я	пільги,	надані	на	
під�та�і	�татей	4	та	5	Декрету	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	держа�не	
мито».	Вирішуючи	питання	про	�ідкриття	про�адження	у	�пра�і	�уд	мо
же	з�ільнити	пози�ача	�ід	�плати	�удо�ого	збору	при	з�ерненні	до	�уду	
по�ні�тю	або	ча�тко�о	у	�ипадках,	передбачених	�т.	88,	ч.	9	�т.	171,	ч.	3	
�т.	173	КАС.	Суд,	�рахо�уючи	майно�ий	�тан	�торони,	може	також	змен
шити	розмір	�удо�ого	збору,	�ід�трочити	або	роз�трочити	його	�плату	на	
�изначений	�трок	�ідпо�ідно	до	�т.	88	КАС.

Не	пізніше	на�тупного	дня	пі�ля	надходження	позо�ної	зая�и	до	�уду	�уд
дя	�ирішує	питання	про	�ідкриття	про�адження	�	адміні�трати�ній	�пра�і.

�кщо	позо�ну	зая�у	подано	без	додержання	��тано�лених	�имог,	які	
передбачені	�т.	106	КАС,	�уддя	�ино�ить	ух�алу,	якою	залишає	позо�ну	
зая�у	без	руху	та	надає	�трок	для	у�унення	недолікі�.	В	ух�алі	�уддя	зазна
чає	недоліки	позо�ної	зая�и,	�по�іб	їх	у�унення	і	��тано�лює	�трок,	який	
є	до�татнім	для	їх	у�унення.

Позо�на	зая�а	може	бути	по�ернута	пози�ачу	�	таких	�ипадках:
пози�ач	не	у�уну�	недоліки	позо�ної	зая�и,	яку	залишено	без	руху;
пози�ач	до	�ідкриття	про�адження	�	адміні�трати�ній	 �пра�і	по	

да�	зая�у	про	її	�ідкликання;
позо�ну	зая�у	подано	о�обою,	яка	не	має	адміні�трати�ної	дієздат

но�ті;
позо�ну	зая�у	�ід	імені	пози�ача	подано	о�обою,	яка	не	має	по�но

�ажень	на	�едення	�пра�и;
у	про�адженні	цього	або	іншого	адміні�трати�ного	�уду	є	�пра�а	про	

�пір	між	тими	�амими	�торонами,	про	той	�амий	предмет	і	з	тих	�амих	
під�та�;

�пра�а	не	під�удна	цьому	адміні�трати�ному	�уду.
Ух�али	�уду	про	залишення	позо�ної	зая�и	без	руху	або	по�ернення	

позо�ної	зая�и	можуть	бути	о�каржені.	Однак	це	не	позба�ляє	пра�а	о�о
бу	по�торно	з�ернути�я	до	адміні�трати�ного	�уду	�	порядку,	��тано�ле
ному	КАС	України.
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Крім	того,	�уддя	може	�ідмо�ити	у	�ідкритті	про�адження	�	адміні�тра
ти�ній	�пра�і	з	під�та�,	зазначених	�	�т.	109	КАС:

зая�у	не	належить	розглядати	�	порядку	адміні�трати�ного	�удочин
�т�а;

у	�порі	між	тими	�амими	�торонами,	про	той	�амий	предмет	і	з	тих	
�амих	під�та�	є	такі,	що	набрали	законної	�или:	по�тано�а	�уду	чи	ух�ала	
�уду	про	�ідмо�у	у	�ідкритті	про�адження	�	адміні�трати�ній	�пра�і,	про	
закриття	про�адження	�	такій	�пра�і	у	з�’язку	з	�ідмо�ою	пози�ача	�ід	
адміні�трати�ного	позо�у	або	примиренням	�торін;

на�тала	�мерть	фізичної	о�оби	чи	припинено	юридичну	о�обу,	які	
з�ернули�ь	із	позо�ною	зая�ою	або	до	яких	пред’я�лено	адміні�трати�ний	
позо�,	якщо	�пірні	пра�о�ідно�ини	не	допу�кають	пра�она�тупницт�а.

Ух�ала	про	�ідмо�у	у	�ідкритті	про�адження	може	бути	о�каржена	до	
апеляційної	ін�танції.	По�торне	з�ернення	тієї	�амої	о�оби	до	адміні�тра
ти�ного	�уду	з	таким	�амим	адміні�трати�ним	позо�ом,	щодо	якого	по�та
но�лено	ух�алу	про	�ідмо�у	у	�ідкритті	про�адження,	не	допу�каєть�я.

Підготовче провадження
Пі�ля	�ідкриття	про�адження	�	адміні�трати�ній	�пра�і	�уддя	про�о

дить	підгото�ку	�пра�и	до	�удо�ого	розгляду.	За�дання	цієї	�тадії	проце�у	
полягає	�	тому,	що	�уддя	може	�изначити	�пірні	питання	між	�торонами	
та	можли�о�ті	їх	примирення,	а	за	�ід�утно�ті	такого	бажання	у	�торін	—	
зібрати	необхідні	докази	з	тим,	щоб	розглянути	і	�ирішити	�пра�у	�	одно
му	�удо�ому	за�іданні	протягом	розумного	�троку.

З	цією	метою	�уддя	може:
прийняти	рішення	про	�итребу�ання	документі�	та	інших	матеріа

лі�,	на�е�ти	необхідні	до�ідки,	про�е�ти	огляд	пи�ьмо�их	та	речо�их	дока
зі�	на	мі�ці,	якщо	їх	не	можна	допра�ити	до	�уду,	призначити	ек�пертизи,	
�ирішити	питання	про	необхідні�ть	залучення	��ідкі�,	�пеціалі�та,	пере
кладача;

прийняти	рішення	про	обо�’язко�і�ть	о�оби�тої	уча�ті	о�іб,	які	бе
руть	уча�ть	у	�пра�і,	у	�удо�ому	за�іданні,	про	залучення	третіх	о�іб	до	
�пра�и;

�икликати	на	�удо�ий	розгляд	�пра�и	��ідкі�,	ек�перті�,	�пеціалі�
ті�,	перекладачі�;

прийняти	рішення	про	про�едення	попереднього	�удо�ого	за�ідання;
�уддя	 також	може	розглянути	обґрунто�ане	клопотання	пози�ача	

щодо	не�ідкладного	розгляду	і	�ирішення	�пра�и.
Попереднє	�удо�е	за�ідання	про�одить�я	з	метою	з’я�у�ання	можли�о

�ті	�регулю�ання	�пору	між	�торонами	у	�пра�і	до	�удо�ого	розгляду.	На	
цій	�тадії	�уддя	з’я�о�ує,	чи	не	�ідмо�ляєть�я	пози�ач	�ід	адміні�трати�
ного	позо�у,	чи	не	�изнає	�ідпо�ідач	адміні�трати�ний	позо�,	чи	не	бажа
ють	�торони	примирити�я.	Суддя	також	уточнює	позо�ні	�имоги	та	запе
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речення	 �ідпо�ідача	 проти	 адміні�трати�ного	 позо�у;	 з’я�о�ує	 питання	
про	�клад	о�іб,	які	братимуть	уча�ть	у	�пра�і;	�изначає	факти,	які	необхід
но	��тано�ити	для	�ирішення	�пору	і	які	з	них	�изнають�я	�торонами,	а	
які	належить	доказу�ати,	та	�чиняє	інші	дії,	необхідні	для	підгото�ки	�пра
�и	до	�удо�ого	розгляду.

КАС	України	не	��тано�лює	�имог	до	процедури	про�едення	поперед
нього	�удо�ого	за�ідання.	Однак,	керуючи�ь	аналогією	закону,	при	про�е
денні	попереднього	за�ідання	можуть	бути	за�то�о�ані	пра�ила	розгляду	
�пра�и	у	�удо�ому	за�іданні.	Попереднє	�удо�е	за�ідання	може	про�оди
ти�я	не	у	кожній	�пра�і,	а	лише	у	тих	�ипадках,	коли	�уддя	��ажає	це	до
цільним.

�кщо	на	�тадії	попереднього	�удо�ого	розгляду	пози�ач	�ідмо�ляєть
�я	�ід	адміні�трати�ного	позо�у	по�ні�тю	або	ча�тко�о,	�уд	по�тано�ляє	
ух�алу	про	прийняття	�ідмо�и	�ід	адміні�трати�ного	позо�у	та	закри�ає	
про�адження	у	�пра�і	(по�ні�тю	або	до	ча�тини	позо�них	�имог).

У	разі	�изнання	�ідпо�ідачем	ча�тини	позо�них	�имог	�уд	може	прий
няти	по�тано�у	про	задо�олення	�изнаних	�ідпо�ідачем	позо�них	�имог	
�ідпо�ідно	до	�т.	164	КАС.	�кщо	�ідпо�ідач	по�ні�тю	�изнає	адміні�тра
ти�ний	позо�,	�удом	приймаєть�я	по�тано�а	про	задо�олення	позо�у.	Прий
няти	таку	по�тано�у	про	задо�олення	позо�у	за	на�лідками	підгото�чого	
про�адження	�уд	може	одноо�обо�о	або	колегією	у	�кладі	трьох	�удді�	у	
�ипадках,	�изначених	�таттями	23,	24	КАС.

Судом	на	цій	�тадії	не	приймаєть�я	�ідмо�а	�ід	адміні�трати�ного	по
зо�у,	�изнання	адміні�трати�ного	позо�у,	якщо	ці	дії	пози�ача	або	�ідпо
�ідача	�уперечать	закону	чи	порушують	чиїнебудь	пра�а,	��ободи	або	ін
тере�и.	В	такому	разі	�уд	продо�жує	розгляд	�пра�и.

Сторони	можуть	 примирити�я	 або	 ча�тко�о	 �регулю�ати	 �пір.	 �аке	
примирення	може	�то�у�ати�я	лише	пра�	та	обо�’язкі�	�торін	і	предмета	
позо�у.	У	разі	примирення	 �торін	 �уд	по�тано�ляє	 ух�алу	про	 закриття	
про�адження	у	�пра�і,	�	якій	фік�ують�я	умо�и	примирення,	що	не	по
�инні	�уперечити	закону	або	порушу�ати	чиїнебудь	пра�а,	��ободи	або	
інтере�и.

У	разі	подальшого	не�иконання	умо�	примирення	однією	із	�торін	�уд	
за	клопотанням	іншої	�торони	поно�лює	про�адження	у	�пра�і.

Крім	того,	�уд	може	запропону�ати	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	
допо�нити	 чи	 поя�нити	 пе�ні	 об�та�ини	 та	 надати	 додатко�і	 докази	 у	
�трок,	��тано�лений	�удом.

За	клопотанням	пози�ача	або	з	�ла�ної	ініціати�и	�уд	може	по�тано
�ити	ух�алу	про	�життя	заході�	забезпечення	адміні�трати�ного	позо�у	з	
під�та�,	передбачених	ч.	1	�т.	117	КАС.

Не	допу�каєть�я	забезпечення	позо�у	шляхом	зупинення	рішень	Націо
нального	банку	України	щодо	призначення	та	здій�нення	тимча�о�ої	адмі
ні�трації	або	лік�ідації	банку,	заборони	про�одити	пе�ні	дії	тимча�о�ому	
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адміні�тратору,	лік�ідатору	банку	або	Національному	банку	України	при	
здій�ненні	тимча�о�ої	адміні�трації	або	лік�ідації	банку.

Клопотання	про	забезпечення	адміні�трати�ного	позо�у	розглядаєть�я	
не	пізніше	на�тупного	дня	пі�ля	його	одержання	і	у	разі	обґрунто�ано�ті	
та	терміно�о�ті	�ирішуєть�я	ух�алою	негайно	без	по�ідомлення	�ідпо�іда
ча	та	інших	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.

Відпо�ідач	або	інша	о�оба,	яка	бере	уча�ть	у	�пра�і,	у	будьякий	ча�	
має	пра�о	зая�ити	клопотання	про	заміну	одного	�по�обу	забезпечення	
позо�у	іншим	або	�ка�у�ання	заході�	забезпечення	адміні�трати�ного	по
зо�у.

Ух�ала	 з	 питань	 забезпечення	 адміні�трати�ного	 позо�у	 може	 бути	
о�каржена.	О�карження	ух�али	не	зупиняє	її	�иконання,	а	також	не	пере
шкоджає	подальшому	розгляду	�пра�и.

«Питання	про	зупинення	дії	о�каржу�аного	рішення	неоднако�о	�ирі
шуєть�я	у	різних	країнах.	Акт	з	питань	загального	адміні�трати�ного	пра
�а	Нідерланді�	надає	пра�о	голо�і	�уду	�жити	попередні	за�оби	�удо�о
го	захи�ту,	у	тому	чи�лі	заборонити	�иконання	рішення	за	клопотанням	
�торони.	Під�та�и	для	�життя	таких	за�обі�	Актом	�у�оро	не	регламенто
�ані.

У	Німеччені	�уд,	що	розглядає	�пра�у,	за	зая�ою	�торони	��оїм	тимча
�о�им	розпорядженням	може	зупинити	�иконання	рішення	по�ні�тю	чи	
�	ча�тині,	якщо	�оно	�то�уєть�я	�тягнення	податкі�,	мі�тить	не�ідкладні	
розпорядження	�лужбо�ці�	�икона�чих	органі�	поліції	та	�	інших	перед
бачених	законом	�ипадках.	О�обли�і�тю	�	Німеччині	є	те,	що	�	у�іх	інших	
�ипадках	позо�	про	�изнання	адміні�трати�ного	акта	недій�ним	має	�ід
кладальну	 дію,	 тобто	 подання	 позо�у	 а�томатично	 зупиняє	 �иконання	
адміні�трати�ного	акта.

У	Франції,	А��трії	та	�	Нідерландах	закон	не	передбачає	�ідкладальної	
дії	з�ернення	до	�уду.	О�карження	будьякого	адміні�трати�ного	рішен
ня	не	перешкоджає	його	�иконанню.	Це	пра�ило	�прямо�ане	на	те,	щоб	
забезпечити	неухильне	�иконання	адміні�трати�них	рішень,	щоб	запобіг
ти	перешкодам	�	упра�лін�ькій	діяльно�ті	�на�лідок	проце�уальних	дій.	
У	Франції	зупинення	дії	адміні�трати�ного	рішення	�удом	можли�е	за	кло
потанням	пози�ача	і	за	умо�и,	що	�ід	�иконання	рішення	можуть	на�та
ти	�ерйозні	негати�ні	на�лідки,	або	якщо	шкода	�ід	нього	може	бути	�ут
тє�ою	чи	на�іть	непопра�ною.

В	А��трії	Адміні�трати�на	�удо�а	палата	може	також	за	зая�ою	�карж
ника	зупинити	дію	акта,	якщо	це	не	буде	порушу�ати	�ажли�і	публічні	ін
тере�и	і	якщо	�иникає	переконані�ть	у	тому,	що	�иконання	акта	може	ма
ти	для	�каржника	непомірні	негати�ні	на�лідки.	Отже,	питання	про	зупи
нення	дії	о�каржу�аного	пра�о�ого	акта	�ідне�ено	на	роз�уд	�уду»1.

1	Адміні�трати�на	ю�тиція:	є�ропей�ький	до��ід	та	пропозиції	для	України	/	а�т.
уряд.	І.	Б.	Коліушко,	Р.	О.	Куйбіда.	—	К.	:	Факт,	2003.	—	С.	81.
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Відпо�ідно	до	ч.	1	�т.	121	КАС	за	на�лідками	підгото�чого	про�аджен
ня	�уд	по�тано�ляє	ух�алу	про:

залишення	позо�ної	зая�и	без	руху;
зупинення	про�адження	у	�пра�і;
закриття	про�адження	у	�пра�і;
закінчення	підгото�чого	про�адження	і	призначення	�пра�и	до	�у

до�ого	розгляду.
�кщо	під	ча�	попереднього	�удо�ого	за�ідання,	на	яке	прибули	��і	о�о

би,	котрі	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	�ирішені	необхідні	для	її	розгляду	питан
ня,	то	за	пи�ьмо�ою	згодою	цих	о�іб	�удо�ий	розгляд	може	бути	розпоча
тий	у	той	�амий	день.

Пі�ля	�чинення	��іх	дій,	необхідних	для	підгото�ки	�пра�и	до	�удо�о
го	розгляду,	�уд	призначає	адміні�трати�ну	�пра�у	до	�удо�ого	розгляду.

судовий розгляд
Судо�ий	розгляд	�пра�и	здій�нюєть�я	�	�удо�ому	за�іданні	з	�икликом	

о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.
Адміні�трати�на	�пра�а	по�инна	бути	розглянута	і	�ирішена	протягом	

розумного	�троку,	але	не	більше	д�ох	мі�яці�	з	дня	�ідкриття	про�аджен
ня	у	�пра�і.	Судо�ий	розгляд	�пра�и	має	�ідбу�ати�я	у	�ідкритому	�удо�о
му	за�іданні.	У	�инятко�их	�ипадках	�пра�а	може	бути	розглянута	�	за
критому	�удо�ому	за�іданні	—	коли	це	необхідно	для	нерозголошення	дер
жа�ної	чи	іншої	таємниці,	захи�ту	о�оби�того	та	�імейного	життя	людини,	
�	інтере�ах	малолітньої	чи	непо�нолітньої	о�оби	та	�	інших	�ипадках,	��та
но�лених	законом.

Крім	того,	о�оба,	яка	бере	уча�ть	у	�пра�і,	може	з�ернути�я	до	�уду	з	
клопотанням	про	розгляд	�пра�и	за	її	�ід�утно�ті.	У	разі	з�ернення	з	та
ким	клопотанням	��іх	 о�іб,	 які	 беруть	 уча�ть	 у	 �пра�і,	 �удо�ий	розгляд	
здій�нюєть�я	�	порядку	пи�ьмо�ого	про�адження.

У	�уді	першої	ін�танції	голо�уючим	у	�пра�і	�	�удо�ому	за�іданні	є	�уд
дя,	який	здій�ню�а�	підгото�че	про�адження.

У	призначений	для	розгляду	�пра�и	ча�	голо�уючий	�ідкри�ає	�удо�е	
за�ідання.	Секретар	�удо�ого	за�ідання	допо�ідає,	хто	з	�икликаних	та	по
�ідомлених	о�іб	з’я�и��я	у	�удо�е	за�ідання,	по�ідомляє,	хто	не	прибу�	та	
з	яких	причин.	Голо�уючий	у	�удо�ому	за�іданні	керує	ходом	�удо�ого	за
�ідання,	забезпечує	додержання	по�лідо�но�ті	та	порядку	�чинення	про
це�уальних	дій,	�прямо�ує	�удо�ий	розгляд	на	забезпечення	по�ного,	��е
бічного	та	об’єкти�ного	з’я�у�ання	об�та�ин	у	�пра�і,	у�у�аючи	із	�удо�о
го	розгляду	��е,	що	не	має	значення	для	�ирішення	�пра�и.

Голо�уючий	��тано�лює	о�іб,	які	прибули	�	�удо�е	за�ідання:	за	доку
ментами,	що	по��ідчують	о�обу,	��тано�лює	о�оби	тих,	хто	прибу�	у	�удо
�е	 за�ідання,	 а	 також	 пере�іряє	 по�но�аження	 по�адо�их	 і	 �лужбо�их	
о�іб,	пред�та�никі�.

•
•
•
•
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�кщо	�	розгляді	�пра�и	бере	уча�ть	перекладач,	голо�уючий	роз’я�нює	
йому	пра�а	та	обо�’язки,	передбачені	�т.	68	КАС,	під	розпи�ку	попереджає	
про	кримінальну	�ідпо�ідальні�ть	та	при�одить	перекладача	до	при�яги,	
тек�т	якої	зазначено	�	�т.	125	КАС.

Секретар	�удо�ого	розгляду	по�ідомляє	про	здій�нення	фік�у�ання	�у
до�ого	проце�у	технічними	за�обами.

Голо�уючий	оголошує	�клад	�уду,	а	також	імена	ек�перта,	переклада
ча,	�пеціалі�та,	�екретаря	�удо�ого	за�ідання	і	роз’я�нює	пра�о	�ід�оду	за	
під�та�ами,	які	передбачені	�таттями	27,	29,	30	КАС.

При	зая�ленні	�ід�оду	(�амо�ід�оду)	�уд	по�инен	�и�лухати	о�обу,	якій	
зая�лено	�ід�ід,	якщо	�она	бажає	дати	поя�нення,	а	також	думку	інших	
уча�никі�	�удо�ого	розгляду	і	пі�ля	цього,	перебу�аючи	�	нарадчій	кімна
ті,	прийняти	�ідпо�ідну	ух�алу.

�ака	ух�ала	�уду	окремо	не	о�каржуєть�я,	але	заперечення	проти	неї	
можуть	бути	�ключені	до	апеляційної	чи	ка�аційної	�карги	�	подальшому	
при	о�карженні	прийнятого	рішення	�уду.

За	на�лідками	неприбуття	�	�удо�е	за�ідання	о�оби,	яка	бере	уча�ть	у	
�пра�і,	�уд	�ідкладає	розгляд	�пра�и	у	таких	�ипадках:

якщо	немає	�ідомо�тей	про	�ручення	по�і�тки	(�татті	35—40	КАС);
неприбуття	�	�удо�е	за�ідання	пози�ача,	належним	чином	по�ідом

леного	про	дату,	ча�	і	мі�це	�удо�ого	розгляду,	якщо	�ід	нього	не	надійшло	
зая�и	про	розгляд	�пра�и	за	його	�ід�утно�ті;

неприбуття	�	�удо�е	за�ідання	�ідпо�ідача,	який	не	є	�уб’єктом	�лад
них	по�но�ажень,	належним	чином	по�ідомленого	про	дату,	ча�	і	мі�це	�у
до�ого	розгляду,	якщо	�ід	нього	не	надійшло	зая�и	про	розгляд	�пра�и	за	
його	�ід�утно�ті;

якщо	�уд	�изна�	обо�’язко�ою	о�оби�ту	уча�ть	о�оби,	яка	бере	уча�ть	
у	�пра�і,	у	�удо�ому	розгляді,	а	�она	не	прибула.

Разом	 із	 тим,	 неприбуття	 �	 �удо�е	 за�ідання	 без	 по�ажних	 причин	
пред�та�ника	�торони	або	третьої	о�оби	та	непо�ідомлення	про	причини	
неприбуття	не	є	перешкодою	для	розгляду	�пра�и.	Проте	за	клопотанням	
�торони	та	з	ураху�анням	об�та�ин	у	�пра�і	�уд	може	�ідкла�ти	її	розгляд.

Суд	може	залишити	позо�ну	зая�у	без	розгляду	у	разі	по�торного	не
прибуття	пози�ача	без	по�ажних	причин	або	без	по�ідомлення	ним	про	
причини	неприбуття,	якщо	�ід	нього	не	надійшло	зая�и	про	розгляд	�пра
�и	за	його	�ід�утно�ті.

Суд	не	�ідкладає	розгляд	�пра�и	та	розглядає	її	на	під�та�і	ная�них	
доказі�	у	разі	неприбуття	�ідпо�ідача—�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	на
лежним	чином	по�ідомленого	про	дату	та	ча�	розгляду	�пра�и,	та	�	тому	
�ипадку,	якщо	�торона	без	по�ажних	причин	залишить	зал	�удо�ого	за�і
дання.

За	�ід�утно�ті	��ідка,	ек�перта,	�пеціалі�та,	які	не	прибули	�	�удо�е	
за�ідання,	�уд,	�и�луха�ши	думку	уча�никі�	�удо�ого	розгляду,	може	про

•
•

•

•
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до�жити	розгляд	�пра�и	або	оголо�ити	перер�у	та	�жити	�ідпо�ідних	за
ході�	про	їх	при�ід	(�т.	272	КАС).

Голо�уючий	у	�удо�ому	за�іданні	роз’я�нює	уча�никам	�удо�ого	роз
гляду	їх	пра�а	та	обо�’язки,	передбачені	КАС,	а	�екретарем	�идаєть�я	па
м’ятка	з	тек�том	зазначених	�татей.

До	початку	розгляду	�пра�и	по	�уті	голо�уючий	з’я�о�ує	у	о�іб,	які	бе
руть	уча�ть	у	розгляді	�пра�и,	чи	є	у	них	клопотання.	За	ная�но�ті	клопо
тань	�они	обго�орюють�я	�еред	уча�никі�	�удо�ого	за�ідання,	пі�ля	чого	
�удом	по�тано�люєть�я	ух�ала.	Відхилення	клопотань	не	позба�ляє	о�іб,	які	
беруть	уча�ть	у	�пра�і,	пра�а	по�торно	їх	зая�ити	у	ході	�удо�ого	розгляду.

Початок	�удо�ого	розгляду	по	�уті	�пра�и	починаєть�я	з	допо�іді	голо
�уючого	чи	�уддідопо�ідача	про	змі�т	позо�них	�имог,	про	�изнання	�то
ронами	пе�них	об�та�ин	під	ча�	підгото�чого	про�адження.	Пі�ля	цього	
голо�уючий	з’я�о�ує	у	пози�ача,	чи	підтримує	�ін	��ої	позо�ні	�имоги,	�та�
лення	до	них	�ідпо�ідача	та	чи	не	бажають	�торони	примирити�я.	Протя
гом	��ього	ча�у	�удо�ого	розгляду	пози�ач	може	�ідмо�ити�я	�ід	адміні
�трати�ного	позо�у	чи	змінити	його,	а	�ідпо�ідач	—	�изнати	цей	позо�,	�то
рони	можуть	також	за	цей	ча�	примирити�я.

У	ході	розгляду	�пра�и	предметом	доказу�ання	є	об�та�ини,	якими	
обґрунто�ують�я	позо�ні	�имоги	чи	заперечення.	Для	цього	�уд	за�лухо
�ує	у	�удо�ому	за�іданні	поя�нення	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	пока
зання	��ідкі�,	до�ліджує	пи�ьмо�і	та	речо�і	докази,	�и�но�ки	ек�перті�.	
Першим	у	�удо�ому	за�іданні	дає	поя�нення	пози�ач,	за	ним	�ідпо�ідач.	
�кщо	у	�пра�і	є	третя	о�оба,	яка	не	зая�ляє	�амо�тійних	�имог	на	пред
мет	�пору,	�она	дає	поя�нення	пі�ля	тієї	�торони,	на	чиєму	боці	�она	бе
ре	уча�ть.	У	разі	ная�но�ті	третьої	о�оби,	яка	зая�ляє	�амо�тійні	�имоги	
на	предмет	�пору,	�уд	може	надати	їй	�ло�о	як	пі�ля	поя�нень	пози�ача,	
так	і	пі�ля	поя�нень	обох	�торін.	Пі�ля	�и�тупу	такої	третьої	о�оби	�ло�о	
має	 бути	 надано	 для	 поя�нень	 �ідпо�ідачам	 за	 позо�ом	 третьої	 о�оби.	
Пред�та�ник	може	да�ати	�уду	поя�нення	пі�ля	�торони	чи	третьої	о�о
би,	яку	�ін	пред�та�ляє,	або	замі�ть	неї.	О�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра
�і,	можуть	та�ити	запитання	одна	одній	у	порядку,	��тано�леному	голо
�уючим.

Відпо�ідно	до	�т.	71	КАС	кожна	�торона	по�инна	до�е�ти	ті	об�та�и
ни,	на	яких	грунтують�я	її	�имоги	та	заперечення,	крім	�ипадкі�,	зазна
чених	�	�т.	72	цього	Кодек�у.	Крім	того,	�уду	при	розгляді	�пра�и	необхід
но	�рахо�у�ати,	що	�	адміні�трати�них	�пра�ах	про	протипра�ні�ть	рі
шень,	дій	чи	бездіяльно�ті	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	обо�’язок	щодо	
доказу�ання	 пра�омірно�ті	 ��ого	 рішення,	 дії	 чи	 бездіяльно�ті	 покла
даєть�я	на	�ідпо�ідача,	якщо	�ін	заперечує	проти	адміні�трати�ного	по
зо�у.

Судо�е	за�ідання	або	його	ча�тина	можуть	бути	оголошені	закритими	
для	до�лідження	змі�ту	о�оби�тих	папері�,	ли�ті�,	запи�і�	телефонних	роз
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мо�,	телеграм	та	інших	�иді�	коре�понденції	фізичних	о�іб,	з�уко	чи	�ідео
запи�і�	о�оби�того	характеру	(�татті	144,	146	КАС).

У	ході	розгляду	�пра�и	�уд	може	�ідкла�ти	або	оголо�ити	перер�у	�	�у
до�ому	за�іданні	у	�ипадках,	��тано�лених	КАС,	одноча�но	��тано�лює	
дату	і	ча�	но�ого	�удо�ого	за�ідання,	про	що	по�ідомляє	під	розпи�ку	о�іб,	
які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.	Подальший	розгляд	�пра�и	пі�ля	�ідкладення,	
на	�ідміну	�ід	перер�и,	починаєть�я	з	початку.	�кщо	�торони	та	їх	пред
�та�ники	не	наполягають	на	по�торенні	раніше	наданих	поя�нень,	якщо	
�клад	�уду	не	зміни��я	і	до	уча�ті	�	�пра�і	не	було	залучено	третіх	о�іб,	які	
зая�ляють	�амо�тійні	�имоги	на	предмет	�пору,	�уд	може	продо�жити	роз
гляд	�пра�и	зі	�тадії,	на	якій	її	було	�ідкладено.

Далі	�уд	переходить	до	�удо�их	дебаті�,	що	�кладають�я	з	промо�	о�іб,	
які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	у	яких	�они	дають	оцінку	доказам	та	об�та�и
нам	�пра�и,	котрі,	на	їхню	думку,	підт�ерджені	доказами,	а	також	можуть	
�и�ло�ити	��оє	бачення	того,	яке	рішення	по�инен	ух�алити	�уд.	�ри�а
лі�ть	дебаті�	не	може	обмежу�ати�ь	пе�ним	ча�ом,	але	голо�уючий	може	
зупинити	у	�и�тупі	таку	о�обу,	якщо	�она	�иходить	за	межі	�пра�и	або	по
�илаєть�я	на	докази,	які	не	до�ліджу�али�я	�	�удо�ому	за�іданні.	Пі�ля	за
кінчення	дебаті�	промо�ці	можуть	обміняти�я	репліками.

Для	ух�алення	рішення	у	�пра�і	�уд	�иходить	до	нарадчої	кімнати	та	
оголошує	орієнто�ний	ча�	його	проголошення.

�кщо	під	ча�	ух�алення	рішення	�иникне	потреба	з’я�у�ати	будьяку	
об�та�ину	через	по�торний	допит	��ідка	чи	через	іншу	проце�уальну	дію,	
�уд	по�тано�ляє	ух�алу	про	поно�лення	�удо�ого	розгляду.	Розгляд	�пра�и	
у	цьому	разі	про�одить�я	�	межах,	необхідних	для	з’я�у�ання	об�та�ин,	
що	потребують	додатко�ої	пере�ірки.

Під	ча�	розгляду	�пра�и	у	першій	ін�танції	�уд	за	ная�но�ті	під�та�	
може	залишити	позо�ну	зая�у	без	розгляду,	якщо:

позо�ну	зая�у	подано	о�обою,	яка	не	має	адміні�трати�ної	проце�у
альної	дієздатно�ті;

позо�ну	зая�у	�ід	імені	пози�ача	подано	о�обою,	яка	не	має	по�но
�ажень	на	�едення	�пра�и;

у	 про�адженні	 цього	 або	 іншого	 адміні�трати�ного	 �уду	 є	 адміні
�трати�на	�пра�а	про	�пір	між	тими	�амими	�торонами,	про	той	�амий	
предмет	і	з	тих	�амих	під�та�;

пози�ач	по�торно	не	прибу�	у	�удо�е	за�ідання	без	по�ажних	при
чин	або	без	по�ідомлення	ним	про	причини	неприбуття,	якщо	�ід	нього	
не	надійшло	зая�и	про	розгляд	�пра�и	за	його	�ід�утно�ті;

надійшло	клопотання	пози�ача	про	�ідкликання	позо�ної	зая�и;
о�оба,	яка	має	адміні�трати�ну	проце�уальну	дієздатні�ть	і	за	захи

�том	пра�,	 ��обод	чи	 інтере�і�	якої	 у	�ипадках,	 ��тано�лених	 законом,	
з�ерну��я	орган	або	інша	о�оба,	заперечує	проти	адміні�трати�ного	позо
�у	і	�ід	неї	надійшла	�ідпо�ідна	зая�а;

•

•

•

•

•
•
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про�адження	�	адміні�трати�ній	�пра�і	було	�ідкрите	за	позо�ною	
зая�ою,	яка	не	�ідпо�ідає	�имогам	�т.	106	КАС,	і	пози�ач	не	у�уну�	цих	
недолікі�	у	�трок,	��тано�лений	�удом;

пози�ач	до	закінчення	�удо�ого	розгляду	залиши�	�удо�е	за�ідання	
без	по�ажних	причин	і	не	з�ерну��я	до	�уду	із	зая�ою	про	�удо�ий	розгляд	
за	його	�ід�утно�ті.

Ух�ала	 �уду	 про	 залишення	 позо�ної	 зая�и	 без	 розгляду	 може	 бути	
о�каржена.	Пі�ля	у�унення	під�та�,	з	яких	зая�а	була	залишена	без	розгля
ду,	�она	зно�у	може	бути	подана	до	адміні�трати�ного	�уду	пози�ачем	або	
його	пред�та�ником	у	загальному	порядку.

Суд	зобо�’язаний	зупинити	про�адження	у	�пра�і	�	разі:
�мерті	або	оголошення	�	у�тано�леному	законом	порядку	померлою	

о�оби,	яка	була	�тороною	у	�пра�і,	якщо	�пірні	пра�о�ідно�ини	допу�ка
ють	пра�она�тупницт�о,	а	також	у	разі	лік�ідації	органу,	злиття,	приєд
нання,	поділу,	перет�орення	юридичної	о�оби,	які	були	�тороною	у	�пра
�і,	—	до	��тано�лення	пра�она�тупника;

необхідно�ті	призначення	або	зміни	законного	пред�та�ника	чи	тре
тьої	о�оби	—	до	��тупу	у	�пра�у	законного	пред�та�ника;

неможли�о�ті	розгляду	цієї	�пра�и	до	�ирішення	іншої	�пра�и,	що	
розглядаєть�я	�	порядку	кон�титуційного,	адміні�трати�ного,	ци�ільного,	
го�подар�ького	чи	кримінального	�удочин�т�а,	—	до	набрання	законної	
�или	�удо�им	рішенням	�	іншій	�пра�і;

з�ернення	обох	�торін	з	клопотанням	про	надання	їм	ча�у	для	при
мирення	—	до	закінчення	�троку,	про	який	�торони	зая�или	у	клопотанні.

Крім	того,	�уд	має	пра�о	зупинити	про�адження	у	�пра�і	�	разі:
зах�орю�ання	о�оби,	яка	бере	уча�ть	у	�пра�і,	підт�ердженого	ме

дичною	до�ідкою,	що	перешкоджає	прибуттю	до	�уду,	якщо	 її	о�оби�та	
уча�ть	буде	�изнана	�удом	обо�’язко�ою,	—	до	її	одужання;

перебу�ання	о�оби,	яка	бере	уча�ть	у	�пра�і,	у	�ідрядженні,	якщо	її	
о�оби�та	уча�ть	буде	�изнана	�удом	обо�’язко�ою,	—	до	по�ернення	з	�ід
рядження;

призначення	�удом	ек�пертизи	—	до	одержання	її	результаті�;
ная�но�ті	інших	причин	за	обгрунто�аним	клопотанням	�торони	або	

третьої	о�оби,	яка	зая�ляє	�амо�тійні	�имоги	на	предмет	�пору,	—	до	тер
міну,	��тано�леного	�удом.

Ух�ала	про	 зупинення	про�адження	у	�пра�і	може	бути	о�каржена.	
Про�адження	у	�пра�і	поно�люєть�я	за	клопотанням	о�іб,	які	беруть	уча�ть	
у	�пра�і,	або	за	ініціати�ою	�уду,	якщо	�ідпадуть	об�та�ини,	які	були	під
�та�ою	для	зупинення	про�адження.	Про�адження	у	�пра�і	продо�жуєть
�я	зі	�тадії,	на	якій	�оно	було	зупинене.

Суд	закри�ає	про�адження	у	�пра�і:
якщо	�пра�у	не	належить	розглядати	�	порядку	адміні�трати�ного	

�удочин�т�а	(одноча�но	�уд	по�инен	роз’я�нити	пози�аче�і,	до	юри�дик
ції	якого	�уду	�ідне�ено	розгляд	таких	�пра�);

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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якщо	 пози�ач	 �ідмо�и��я	 �ід	 адміні�трати�ного	 позо�у	 і	 �ідмо�а	
прийнята	�удом;

якщо	�торони	до�ягли	примирення;
якщо	є	такі,	що	набрали	законної	�или,	по�тано�а	чи	ух�ала	�уду	з	

того	�амого	�пору	і	між	тими	�амими	�торонами;
у	разі	�мерті	або	оголошення	�	у�тано�леному	законом	порядку	по

мерлою	о�оби,	яка	була	�тороною	у	�пра�і,	якщо	�пірні	пра�о�ідно�ини	не	
допу�кають	пра�она�тупницт�а,	або	лік�ідації	підприєм�т�а,	 у�тано�и,	
організації,	які	були	�тороною	у	�пра�і.

Ух�ала	�уду	про	закриття	про�адження	у	�пра�і	може	бути	о�каржена.	
По�торне	з�ернення	з	тією	�амою	позо�ною	зая�ою	не	допу�каєть�я.

Судо�е	рішення,	яким	�уд	�ирішує	�пір	по	�уті,	�икладаєть�я	у	формі	
по�тано�и.

Судо�е	рішення,	яким	�уд	зупиняє	чи	закри�ає	про�адження	у	�пра
�і,	залишає	позо�ну	зая�у	без	розгляду	або	приймає	рішення	щодо	проце
�уальних	дій,	клопотань,	�икладаєть�я	у	формі	ух�али.

По�тано�а	приймаєть�я,	�кладаєть�я	і	підпи�уєть�я	�	нарадчій	кімна
ті	�кладом	�уду,	який	розгляда�	�пра�у.

У	�инятко�их	�ипадках	залежно	�ід	�кладно�ті	�пра�и	�кладення	по
�тано�и	у	по�ному	об�язі	може	бути	�ідкладене	на	�трок	не	більше	ніж	
п’ять	дні�	з	дня	закінчення	розгляду	�пра�и.	При	цьому	��тупна	та	резо
люти�на	ча�тини	по�тано�и	підпи�ують�я	��ім	�кладом	�уду,	проголошу
ють�я	�	тому	�амому	за�іданні,	�	якому	закінчи��я	розгляд	�пра�и.

Ух�али,	які	�икладають�я	окремим	документом,	по�тано�ляють�я	�	на
радчій	кімнаті.	Ух�али,	по�тано�лені	без	�иходу	до	нарадчої	кімнати,	за
но�ять�я	�екретарем	�удо�ого	за�ідання	до	журналу	�удо�ого	за�ідання.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 У	яких	�ипадках	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	може	з�ернути�я	до	�у
ду	з	адміні�трати�ним	позо�ом?

2.	 �ким	�имогам	по�инна	�ідпо�ідати	позо�на	зая�а?
3.	 Чи	�плачуєть�я	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	�удо�ий	збір	при	з�ер

ненні	до	адміні�трати�ного	�уду	з	позо�ною	зая�ою?
4.	 Чи	може	бути	з�ільненим	пози�ач	�ід	�плати	�удо�ого	збору?
5.	 У	яких	�ипадках	�уд	першої	ін�танції	по�ертає	позо�ну	зая�у,	а	у	яких	

�ідмо�ляє	у	�ідкритті	про�адження?
6.	 З	якою	метою	�удом	про�одить�я	попереднє	�удо�е	за�ідання?
7.	 В	яких	�ипадках	�уд	приймає	ух�алу	про	�життя	заході�	забезпечення	

адміні�трати�ного	позо�у?
8.	 Стадії	розгляду,	на	які	можна	поділити	�удо�ий	розгляд	�пра�и	�	�уді	

першої	ін�танції.
9.	 Хто	є	голо�уючим	у	�удо�ому	за�іданні	�	�уді	першої	ін�танції?
10.	У	яких	�ипадках	�уд	першої	ін�танції	�ідкладає	розгляд	�пра�и?

•

•
•

•
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11.	У	якій	формі	�икладаєть�я	�удо�е	рішення,	яким	�уд	�ирішує	�пір	по	
�уті?

12.	У	якій	формі	�икладаєть�я	�удо�е	рішення,	яким	�уд	зупиняє	чи	закри
�ає	про�адження	у	�пра�і,	залишає	позо�ну	зая�у	без	розгляду	або	приймає	
рішення	щодо	проце�уальних	дій,	клопотань?

13.	Чи	можуть	�удом	першої	ін�танції	приймати�я	ух�али,	які	по�тано�ля
ють�я	без	�иходу	до	нарадчої	кімнати?

Глава 2
ПРОвАдження 

в АдміністРАтивних сПРАвАх 
в АПеляційній інстАнції

Відпо�ідно	до	зазначених	принципі�	КАС	України	о�обам,	які	беруть	
уча�ть	у	�пра�і,	а	також	о�обам,	які	не	брали	уча�ті	у	�пра�і,	якщо	�уд	�и
ріши�	питання	про	їхні	пра�а,	��ободи,	інтере�и	чи	обо�’язки,	забезпечу
єть�я	пра�о	на	апеляційне	та	ка�аційне	о�карження	рішень	адміні�трати�
ного	�уду	у	�ипадках	та	порядку,	��тано�лених	цим	Кодек�ом.

Судом	апеляційної	 ін�танції	�	адміні�трати�них	�пра�ах	є	апеляцій
ний	адміні�трати�ний	�уд,	у	межах	територіальної	юри�дикції	якого	зна
ходить�я	мі�це�ий	адміні�трати�ний	�уд,	що	ух�али�	рішення.

Разом	із	тим,	�удом	апеляційної	ін�танції	у	�пра�ах,	розглянутих	�ідпо
�ідно	до	ч.	3	�т.	172	КАС	України	окружним	адміні�трати�ним	�удом,	те
риторіальна	юри�дикція	якого	поширюєть�я	на	м.	Киї�,	є	Вищий	адміні
�трати�ний	�уд	України.

Пра�о	на	апеляційне	о�карження	по�тано�и	�уду	першої	ін�танції	ма
ють	�торони	та	інші	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	а	також	о�оби,	які	
не	брали	уча�ті	у	�пра�і,	якщо	�уд	�иріши�	питання	про	їхні	пра�а,	��о
боди,	 інтере�и	чи	обо�’язки.	Пра�ом	на	апеляційне	о�карження	наділе
ні	пред�та�ники	цих	о�іб	і	не	обо�’язко�о,	щоб	пред�та�ник	бра�	уча�ть	
у	�пра�і	під	ча�	її	розгляду	�удом	першої	ін�танції.	Пред�та�ник,	який	бе
ре	уча�ть	�	адміні�трати�ній	�пра�і	на	о�но�і	дого�ору,	може	о�каржу
�ати	�удо�і	рішення,	якщо	таке	пра�о	обумо�лене	у	�иданій	йому	до�і
рено�ті.

В	апеляційному	порядку	може	бути	о�каржено	будьяку	по�тано�у	�у
ду,	яка	не	набрала	законної	�или.	Виняток	��тано�лено	лише	для	деяких	
по�тано�	адміні�трати�ного	�уду	у	�иборчих	�порах	та	�порах,	по�’язаних	
з	проце�ом	референдуму	(ча�тини	3	і	4	�т.	177	КАС).

В	адміні�трати�них	�пра�ах	щодо	о�карження	нормати�нопра�о�их	
акті�	запро�аджене	обо�’язко�е	по�ідомлення	�	офіційному	�иданні	про	
�ідкриття	про�адження.	Це	потрібно	для	того,	щоб	кожна	заінтере�о�ана	
о�оба	могла	�зяти	уча�ть	у	розгляді	�пра�и	�удом	першої	ін�танції.	Однак	



230

Розділ V. Провадження в адміністративних справах

якщо	така	о�оба	не	�ия�ила	бажання	�зяти	уча�ть	у	�пра�і,	�она	�трачає	
пра�о	на	апеляційне	о�карження,	незалежно	�ід	того,	зачіпає	чи	ні	�удо�е	
рішення	її	інтере�и.	Апеляційна	�карга	такої	о�оби	залишаєть�я	без	розгля
ду	(ч.	6	�т.	171	КАС).

Окремо	�ід	по�тано�и	�уду	першої	ін�танції	у	�ипадках,	передбачених	
КАС,	можуть	бути	о�каржені	ух�али:

про	передачу	адміні�трати�ної	�пра�и	з	одного	адміні�трати�ного	
�уду	до	іншого;

про	залишення	позо�ної	зая�и	без	розгляду;
про	закриття	про�адження	у	�пра�і;
про	зупинення	про�адження	у	�пра�і;
про	забезпечення	адміні�трати�ного	позо�у;
про	�ідмо�у	у	�ідкритті	про�адження	�	адміні�трати�ній	�пра�і;
про	по�ернення	позо�ної	зая�и;
про	залишення	позо�ної	зая�и	без	руху;
про	�ідмо�у	�	поно�ленні	чи	продо�женні	пропущеного	проце�уаль

ного	�троку;
про	забезпечення	доказі�;
про	�ідмо�у	�	ух�аленні	додатко�ого	�удо�ого	рішення;
про	�не�ення	�ипра�лень	у	�удо�е	рішення	та	інші	ух�али.

У	 по�тано�і	 Пленуму	 Вищого	 адміні�трати�ного	 �уду	 України	 «Про	
практику	за�то�у�ання	адміні�трати�ними	�удами	окремих	положень	Ко
дек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	під	ча�	розгляду	адміні�тра
ти�них	�пра�»	�ід	6	березня	2008	р.	�	п.	22	зазначаєть�я,	що,	за	пра�ила
ми	ч.	2	�т.	185	КАС,	ух�али	�уду	першої	ін�танції	можуть	бути	о�каржені	
�	апеляційному	порядку	у	�ипадках,	��тано�лених	цим	Кодек�ом.	А	тому,	
якщо	подано	апеляційну	�каргу	на	ух�алу	�уду,	о�карження	якої	не	перед
бачено	КАС,	�уддядопо�ідач	�уду	апеляційної	ін�танції	�ідмо�ляє	у	�ід
критті	про�адження,	керуючи�ь	�ідпо�ідно	�таттями	185,	186	КАС.	У	разі	
надходження	апеляційної	�карги	на	ух�алу	�уду	першої	ін�танції,	яка	не	
підлягає	 о�карженню	 або	 не	 є	 перешкодою	 для	 про�адження	 розгляду	
�пра�и,	�уд	першої	ін�танції,	не	зупиняючи	про�адження	у	�пра�і,	напра�
ляє	таку	апеляційну	�каргу	до	�уду	апеляційної	ін�танції	разом	із	копіями	
�ідпо�ідної	ух�али	та	документі�,	о�кільки	питання	щодо	прийняття	апе
ляційної	�карги	�ирішує	�уд	апеляційної	ін�танції.

Спочатку	подаєть�я	зая�а	про	апеляційне	о�карження	по�тано�и	�уду	
першої	ін�танції	протягом	де�яти	дні�	із	дня	її	проголошення.	�кщо	�	�у
до�ому	за�іданні	проголошу�али�я	��тупна	та	резолюти�на	ча�тини	по
�тано�и,	такий	�трок	обчи�люєть�я	з	дня	�кладання	�	по�ному	об�язі	�ід
по�ідного	рішення	�уду.

Обґрунту�ання	моти�і�	о�карження	і	�имоги	до	�уду	апеляційної	ін
�танції	�икладають�я	�	апеляційній	�карзі,	яка	подаєть�я	протягом	д�а
дцяти	дні�	пі�ля	подання	зая�и.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Що	�то�уєть�я	о�карження	ух�ал	�уду	першої	ін�танції,	то	такі	�троки	є	
більш	�короченими.	�ак,	зая�а	подаєть�я	протягом	п’яти	дні�	з	дня	прого
лошення	ух�али.	�кщо	ух�алу	було	по�тано�лено	без	�иклику	о�оби,	яка	її	
о�каржує,	то	�трок	подання	зая�и	про	апеляційне	о�карження	обчи�люєть�я	
з	дня	отримання	нею	копії	ух�али.	Відпо�ідно	апеляційна	�карга	на	ух�алу	
�уду	першої	ін�танції	подаєть�я	протягом	де�яти	дні�	пі�ля	подання	зая�и.

КАС	передбачено,	що	апеляційна	�карга	може	бути	подана	без	подання	
зая�и	про	апеляційне	о�карження,	якщо	�карга	подаєть�я	у	�трок,	��та
но�лений	для	подання	зая�и	про	апеляційне	о�карження.

Через	�уд	першої	ін�танції,	який	ух�али�	о�каржу�ане	рішення,	пода
єть�я	зая�а	про	апеляційне	о�карження	та	апеляційна	�карга.	Копія	апе
ляційної	�карги	над�илаєть�я	о�обою,	яка	її	подала,	до	�уду	апеляційної	
ін�танції.

У	разі	неподання	жодної	зая�и	про	апеляційне	о�карження	у	�троки,	
�изначені	КАС,	�удо�е	рішення	набирає	законної	�или	і	надає	можли�о�ті	
�торонам	при�корити	�иконання	�удо�ого	рішення.

�кщо	зая�а	про	апеляційне	о�карження	чи	апеляційна	�карга	подані	
пі�ля	закінчення	��тано�лених	�т.	186	КАС	�трокі�,	�уд	апеляційної	ін�тан
ції	залишає	їх	без	розгляду.	За	зая�ою	о�оби,	яка	їх	подала,	�уд	апеляцій
ної	ін�танції	може	поно�ити	пропущений	�трок,	про	що	по�тано�ляєть�я	
ух�ала.

У	 по�тано�і	 Пленуму	 Вищого	 адміні�трати�ного	 �уду	 України	 «Про	
практику	за�то�у�ання	адміні�трати�ними	�удами	окремих	положень	Ко
дек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	під	ча�	розгляду	адміні�тра
ти�них	�пра�»	�ід	6	березня	2008	р.	�	п.	23	зазначаєть�я,	що,	�иходячи	зі	
змі�ту	ч.	6	�т.	186	КАС,	апеляційні	�уди	по�инні	мати	на	у�азі,	що	�уддя	
(одноо�обо�о)	по�ертає	апеляційну	�каргу,	подану	пі�ля	закінчення	�троку	
на	її	подання,	якщо	�ід�утні	зая�и	про	поно�лення	такого	�троку.	У	разі	
подання	зазначеної	зая�и	�она	�ирішуєть�я	колегією	у	�кладі	трьох	�удді�	
�уду	апеляційної	ін�танції,	і	за	результатами	цього	розгляду	ух�алюєть�я	
рішення	про	задо�олення	зая�и	про	поно�лення	�троку	на	подання	апеля
ційної	�карги	або	про	�ідмо�у	�	задо�оленні	такої	зая�и	та	про	залишення	
апеляційної	�карги	без	розгляду.

Зая�а	про	апеляційне	о�карження	по�тано�и	чи	ух�али	�уду	першої	
ін�танції	по�инна	�ідпо�ідати	�имогам	�т.	187	КАС.	У	ній	зазначають�я:

—	наймену�ання	адміні�трати�ного	�уду	апеляційної	ін�танції,	до	яко
го	подаєть�я	зая�а;

—	ім’я	(наймену�ання),	пошто�а	адре�а	о�оби,	яка	подає	зая�у,	а	та
кож	номер	за�обу	з�’язку,	адре�а	електронної	пошти,	якщо	такі	є;

—	по�тано�а	або	ух�ала,	що	о�каржуєть�я.
До	апеляційної	�карги	�та�лять�я	ті	�амі	�имоги,	що	і	до	зая�и.	Крім	

того:
дата	подання	зая�и	про	апеляційне	о�карження;•
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�имоги	о�оби,	яка	подає	апеляційну	�каргу,	до	�уду	апеляційної	ін
�танції;

обгрунту�ання	�имог	о�оби,	яка	подала	апеляційну	�каргу,	із	зазна
ченням	 того,	 у	 чому	 полягає	 непра�ильні�ть	 чи	 непо�нота	 до�ліджен
ня	доказі�	і	��тано�лення	об�та�ин	у	�пра�і	та	(або)	за�то�у�ання	норм	
пра�а;

у	разі	необхідно�ті	—	клопотання	о�оби,	яка	подає	апеляційну	�кар
гу,	про	�итребу�ання	но�их	доказі�,	про	�иклик	��ідкі�	тощо;

перелік	матеріалі�,	які	додають�я.
�кщо	�	апеляційній	�карзі	на�одять�я	но�і	докази,	які	не	були	надані	

�уду	першої	ін�танції,	то	у	ній	зазначаєть�я	причина,	з	якої	ці	докази	не	бу
ли	надані.

До	апеляційної	�карги	додають�я:	документ	про	�плату	�удо�ого	збору,	
копії	�карги	та	доданих	до	неї	пи�ьмо�их	матеріалі�	�ідпо�ідно	до	кілько
�ті	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.

У	�карзі	також	зазначаєть�я,	чи	бажає	о�оба	�зяти	уча�ть	у	�удо�ому	
за�іданні	�уду	апеляційної	ін�танції,	чи	�она	про�ить	�уд	розглядати	�пра
�у	за	її	�ід�утно�ті.

Пі�ля	одержання	��іх	апеляційних	�карг	у	�пра�і	�ід	о�іб,	які	подали	
зая�и	про	апеляційне	о�карження,	або	через	три	дні	пі�ля	закінчення	�тро
ку	на	подання	апеляційної	�карги	�уд	першої	ін�танції	над�илає	їх	разом	
зі	�пра�ою	до	адміні�трати�ного	�уду	апеляційної	ін�танції.

Отрима�ши	апеляційну	�каргу,	�уддядопо�ідач	пере�іряє	її	�ідпо�ід
ні�ть	�имогам	�т.	187	КАС	і	за	�ід�утно�ті	перешкод	ух�алою	�ідкри�ає	
апеляційне	про�адження.	�акі	проце�уальні	дії	�уддею	про�одять�я	протя
гом	трьох	дні�	з	моменту	отримання	�карги.

�кщо	апеляційна	�карга	не	�ідпо�ідає	�имогам	�т.	187	КАС,	то,	як	і	�	
�уді	першої	ін�танції,	за�то�о�ують�я	пра�ила	�т.	108	КАС.	Суддядопо�і
дач	по�тано�ляє	ух�алу	про	залишення	�карги	без	руху.	В	ух�алі	�казуєть�я	
на	недоліки	апеляційної	�карги,	�по�іб	їх	у�унення	і	��тано�люєть�я	�трок,	
до�татній	для	у�унення	недолікі�.

Крім	того,	�уддядопо�ідач	��оєю	ух�алою	може	по�ернути	апеляційну	
�каргу,	якщо:

о�оба,	що	її	подала,	до	�ідкриття	апеляційного	про�адження	подала	
зая�у	про	�ідкликання	апеляційної	�карги;

апеляційну	�каргу	подано	о�обою,	яка	не	має	адміні�трати�ної	діє
здатно�ті;

апеляційну	�каргу	�ід	імені	о�оби,	яка	бере	уча�ть	у	�пра�і,	подано	
о�обою,	яка	не	має	по�но�ажень	на	�едення	�пра�и;

�пра�а	не	під�удна	цьому	 адміні�трати�ному	 �уду	 апеляційної	 ін
�танції.

�ак	�амо,	за	аналогією	із	проце�ом	у	�уді	першої	ін�танції	�уддядопо
�ідач	по�тано�ляє	ух�алу	про	�ідмо�у	у	�ідкритті	апеляційного	про�аджен
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ня,	якщо	на�тала	�мерть	фізичної	о�оби	чи	припинено	юридичну	о�обу,	
які	з�ернули�ь	із	апеляційною	�каргою,	якщо	�пірні	пра�о�ідно�ини	не	до
пу�кають	пра�она�тупницт�а.

Пі�ля	�ідкриття	апеляційного	про�адження	�уддядопо�ідач	протягом	
де�яти	дні�	по�инен	про�е�ти	підгото�чі	дії,	а	�аме:

з’я�у�ати	�клад	уча�никі�	адміні�трати�ного	проце�у;
наді�лати	копії	ух�али	про	�ідкриття	апеляційного	про�адження	о�о

бам,	які	 беруть	уча�ть	у	 �пра�і,	разом	 з	копіями	 зая�и	про	апеляційне	
о�карження	та	апеляційні	�карги,	інформацію	про	їхні	пра�а	та	обо�’язки	
і	��тано�ити	�трок,	протягом	якого	можуть	бути	подані	заперечення	на	
�каргу	(�т.	191	КАС);

з’я�у�ати	об�та�ини,	на	які	по�илають�я	о�оби,	що	беруть	уча�ть	у	
�пра�і,	як	на	під�та�у	��оїх	�имог	і	заперечень;

запропону�ати	о�обам,	що	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	надати	но�і	дока
зи,	на	які	�они	по�илають�я,	або	�итребу�ати	їх	за	клопотаннями	о�оби,	
що	подала	апеляційну	�каргу,	або	з	�ла�ної	ініціати�и;

�ирішити	інші	пи�ьмо�о	зая�лені	клопотання,	а	також	інші	питан
ня,	необхідні	для	апеляційного	розгляду.

При	підгото�ці	�пра�и	до	апеляційного	розгляду	�уддядопо�ідач	може	
�ирішити	питання	про	можли�і�ть	пи�ьмо�ого	про�адження	у	�уді	апеля
ційної	ін�танції,	якщо	��і	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	зая�или	клопо
тання	про	�ирішення	�пра�и	за	їхньої	�ід�утно�ті	(�т.	197	КАС).	�аке	про
�адження	передбачає	�и�чення	колегією	�удді�	апеляційної	�карги,	запе
речень	на	неї,	інших	матеріалі�	адміні�трати�ної	�пра�и	й	ух�алення	ними	
�удо�ого	рішення	без	про�едення	�удо�ого	за�ідання.

Пі�ля	про�едення	підгото�чих	дій	�уддядопо�ідач	допо�ідає	про	них	
колегії	�удді�,	яка	по�тано�ляє	ух�алу	про	закінчення	підгото�ки	та	при
значення	�пра�и	до	апеляційного	розгляду.

О�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	а	також	о�оби,	які	не	брали	уча�ті	у	
�пра�і,	якщо	�уд	�иріши�	питання	про	їхні	пра�а,	��ободи,	 інтере�и	чи	
обо�’язки,	у	будьякий	ча�	до	закінчення	апеляційного	розгляду	мають	пра
�о	приєднати�я	до	апеляційної	�карги,	підтрима�ши	її	�имоги.

О�оба,	що	подала	апеляційну	�каргу,	може	�ідмо�ити�я	�ід	апеляцій
ної	�карги	або	змінити	її	до	закінчення	апеляційного	розгляду.

�кщо	по�тано�а	або	ух�ала	�уду	першої	 ін�танції	не	були	о�каржені	
іншими	о�обами	або	�	разі	�ід�утно�ті	заперечень	інших	о�іб,	які	подали	
апеляційну	�каргу	чи	приєднали�я	до	неї,	проти	закриття	про�адження	у	
з�’язку	з	�ідмо�ою	�ід	апеляційної	�карги,	�уд	апеляційної	ін�танції	��оєю	
ух�алою	закри�ає	апеляційне	про�адження.

Пози�ач	може	�ідмо�ити�я	�ід	адміні�трати�ного	позо�у,	 а	 �торони	
можуть	примирити�я	у	будьякий	ча�	до	закінчення	апеляційного	розгля
ду.	Суд	апеляційної	ін�танції,	розгляну�ши	таку	зая�у,	по�тано�ляє	ух�а
лу	�ідпо�ідно	до	�имог	�татей	112,	113	КАС	України.

•
•

•

•

•
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Перегляд	�удо�ого	рішення	�уду	першої	ін�танції	�ідбу�аєть�я	�	межах	
апеляційної	�карги.	Разом	із	тим,	�уд	апеляційної	ін�танції	може	�ийти	за	
межі	до�оді�	апеляційної	�карги	�	разі	��тано�лення	порушень,	допуще
них	 �удом	 першої	 ін�танції,	 які	 приз�ели	 до	 непра�ильного	 �ирішення	
�пра�и.	Для	цього	�уд	апеляційної	ін�танції	може	до�лідити	но�і	докази,	
які	не	до�ліджу�али�я	�удом	першої	ін�танції,	або	до�ліджу�али�я	з	пору
шенням	�имог	КАС.	До�лідження	таких	доказі�	�ідбу�аєть�я	з	ініціати�и	
�уду	або	за	клопотанням	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.

У	�уді	апеляційної	ін�танції	не	можуть	розглядати�я	позо�ні	�имоги,	
що	не	були	зая�лені	�	�уді	першої	ін�танції.

Апеляційний	розгляд	�пра�и	�ідбу�аєть�я	у	�удо�ому	за�іданні	колегі
єю	�удді�	за	пра�илами	розгляду	�пра�и	�удом	першої	ін�танції	з	ураху
�анням	о�обли�о�тей,	��тано�лених	�т.	196	КАС.

Голо�уючий	�	�удо�ому	за�іданні	�ідкри�ає	його,	�екретар	�удо�ого	
за�ідання	по�ідомляє,	хто	з	уча�никі�	�удо�ого	розгляду	з’я�и��я	чи	ні	та	
по�ідомляє	про	причини	нея�ки,	якщо	такі	�ідомі.

Неприбуття	у	�удо�е	за�ідання	�торін	або	інших	о�іб,	які	беруть	уча�ть	
у	�пра�і,	належним	чином	по�ідомлених	про	дату,	ча�	і	мі�це	розгляду,	не	
перешкоджає	�удо�ому	розгляду	�пра�и.

Суд	апеляційної	ін�танції	може	�ідкла�ти	розгляд	�пра�и,	якщо	�	�удо�е	
за�ідання	не	 з’я�или�ь	 о�оби,	 уча�ть	яких	�изнана	 �удом	обо�’язко�ою.

Пі�ля	�ирішення	клопотань	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	�уддядо
по�ідач	допо�ідає	�	необхідному	об�язі	змі�т	�удо�ого	рішення,	що	о�кар
жуєть�я,	апеляційної	�карги	та	заперечення	до	неї.

Першій	надаєть�я	 �ло�о	 для	поя�нень	 о�обі,	 яка	подала	 апеляційну	
�каргу.	�кщо	апеляційну	�каргу	подали	обид�і	�торони,	першим	дає	поя�
нення	пози�ач.	За	ними	дають	поя�нення	о�оби,	які	приєднали�я	до	апе
ляційної	�карги,	а	потім	інші	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.	В	такому	
�амому	порядку	ці	о�оби	і	�и�тупають	�	дебатах.

Пі�ля	 закінчення	 апеляційного	 розгляду	 �пра�и	колегія	 �удді�	 �ихо
дить	до	нарадчої	кімнати	для	ух�алення	�удо�ого	рішення.

�кщо	апеляційний	розгляд	�пра�и	�ідбу�а��я	�	порядку	пи�ьмо�ого	
про�адження,	то	копія	рішення	�уду	апеляційної	 ін�танції	над�илаєть�я	
о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	протягом	трьох	дні�	із	моменту	підпи
�ання	�удо�ого	рішення.

За	на�лідками	розгляду	апеляційної	�карги	на	по�тано�у	або	ух�алу	�у
ду	першої	ін�танції	�уд	апеляційної	ін�танції	має	пра�о:

залишити	апеляційну	�каргу	без	задо�олення,	а	по�тано�у	чи	ух�а
лу	—	без	змін;

змінити	по�тано�у	або	ух�алу	�уду;
�ка�у�ати	по�тано�у	та	прийняти	но�у	або	�ка�у�ати	ух�алу	�уду	і	

по�тано�ити	но�у	з	напра�ленням	�пра�и	до	�уду	першої	ін�танції	для	про
до�ження	розгляду	�пра�и;

•

•
•
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�ка�у�ати	по�тано�у	чи	ух�алу	і	залишити	позо�ну	зая�у	без	розгля
ду	або	закрити	про�адження	у	�пра�і;

�изнати	по�тано�у	чи	ух�алу	�уду	нечинною	і	закрити	про�адження	
у	�пра�і;

�ка�у�ати	по�тано�у	або	ух�алу	і	напра�ити	�пра�у	на	но�ий	роз
гляд	до	�уду	першої	ін�танції.

�кщо	при	розгляді	�пра�и	�уд	апеляційної	ін�танції	�изнає,	що	�уд	пер
шої	 ін�танції	пра�ильно	��тано�и�	об�та�ини	�пра�и	та	ух�али�	�удо�е	
рішення	з	додержанням	норм	матеріального	і	проце�уального	пра�а,	�	та
кому	�ипадку	апеляційна	�карга	залишаєть�я	без	задо�олення,	а	по�тано
�а	чи	ух�ала	�уду	першої	ін�танції	—	без	змін.

Під�та�ами	для	зміни	по�тано�и	або	ух�али	�уду	першої	ін�танції	є:
пра�ильне	по	�уті	�ирішення	�пра�и	чи	питання,	але	із	помилко�им	

за�то�у�анням	норм	матеріального	чи	проце�уального	пра�а;
�ирішення	не	��іх	позо�них	�имог	або	питань.

Під�та�ами	для	�ка�у�ання	�удо�ого	рішення	�уду	першої	ін�танції	з	
ух�аленням	но�ого	є:

непо�не	з’я�у�ання	�удом	об�та�ин,	що	мають	значення	для	�пра�и;
недо�едені�ть	об�та�ин,	що	мають	значення	для	�пра�и,	які	�уд	пер

шої	ін�танції	��ажає	��тано�леними;
не�ідпо�ідні�ть	�и�но�кі�	�уду	об�та�инам	�пра�и;
порушення	норм	матеріального	або	проце�уального	пра�а,	що	при

з�ело	до	непра�ильного	�ирішення	�пра�и	або	питання.
�кщо	�удом	першої	ін�танції	ух�алено	законне	та	обґрунто�ане	рішен

ня,	а	об�та�ини,	які	�тали	під�та�ою	для	закриття	про�адження	у	�пра�і,	
�иникли	пі�ля	його	ух�алення,	�уд	апеляційної	ін�танції	�изнає	таке	рішен
ня	нечинним	і	закри�ає	про�адження	у	�пра�і.

Рішення	�уду	першої	ін�танції	може	бути	�ка�о�ане	апеляційною	ін
�танцією	із	закриттям	про�адження	у	�пра�і	або	залишенням	позо�ної	за
я�и	без	розгляду	з	під�та�,	зазначених	у	�таттях	155,	157	КАС.

По�но�аження	�уду	апеляційної	ін�танції	щодо	до�лідження	й	оцінки	
доказі�	практично	ті	�амі,	що	і	�	�уді	першої	ін�танції.	У	з�’язку	з	цим	об
�яг	по�но�ажень	апеляційної	ін�танції	є	до�татнім,	щоб	�ирішити	адміні
�трати�ну	�пра�у	по	�уті	�имог	адміні�трати�ного	позо�у,	не	по�ертаючи	
її	на	но�ий	розгляд.

КАС	передбачено	лише	три	під�та�и,	за	якими	�уд	апеляційної	ін�тан
ції	може	�ка�у�ати	рішення	�уду	першої	ін�танції	і	напра�ити	�пра�у	на	
но�ий	розгляд,	а	�аме:

якщо	�пра�у	розглянуто	 і	�ирішено	непо�но�ажним	�кладом	�уду;
�	ух�аленні	�удо�ого	рішення	бра�	уча�ть	�уддя,	якому	було	зая�ле

но	�ід�ід	на	під�та�і	об�та�ин,	які	�икликали	�умні�	у	неупереджено�ті	
�удді,	і	зая�у	про	його	�ід�ід	�изнано	�удом	апеляційної	ін�танції	обґрун
то�аною;
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�удо�е	рішення	ух�алене	чи	підпи�ане	не	тим	�уддею,	який	розгля
ну�	�пра�у.

За	на�лідками	розгляду	апеляційної	�карги	�уд	апеляційної	 ін�танції	
по�тано�ляє	��оє	рішення	у	формі	по�тано�и	або	ух�али.	Ух�ала	по�тано�
ляєть�я	у	разі:

залишення	апеляційної	�карги	без	задо�олення,	а	�удо�ого	рішення	
без	змін;

зміни	ух�али	�уду	першої	ін�танції;
�ка�у�ання	�удо�ого	рішення	і	по�тано�лення	но�ої	ух�али;
�ка�у�ання	�удо�ого	рішення	і	залишення	позо�ної	зая�и	без	розгля

ду	або	закриття	про�адження	у	�пра�і;
�изнання	 �удо�ого	 рішення	 нечинним	 і	 закриття	 про�адження	 у	

�пра�і;
�ка�у�ання	ух�али	�уду	і	напра�лення	�пра�и	на	но�ий	розгляд	до	

�уду	першої	ін�танції.
Крім	того,	з	у�іх	проце�уальних	питань	�уд	апеляційної	ін�танції	по�та

но�ляє	ух�али.
С�оєю	по�тано�ою	�уд	апеляційної	ін�танції	може	змінити	по�тано�у	

�уду	першої	ін�танції	або	прийняти	но�у	про	задо�олення	або	незадо�олен
ня	позо�них	�имог	та	�ідпо�ідно	до	�имог	�т.	94	КАС	�изначити�я	з	роз
поділом	�удо�их	�итрат.

Змі�т	ух�али	та	по�тано�и	�уду	апеляційної	ін�танції	по�инен	�ідпо�і
дати	�имогам	�татей	206,	207	КАС	України.

Рішення	�уду	апеляційної	ін�танції	ух�алюють�я,	проголошують�я,	�и
дають�я	та	над�илають�я	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	�	порядку,	
��тано�леному	�таттями	160,	167	КАС.

У	�ипадках,	��тано�лених	�т.	166	КАС,	�уд	апеляційної	ін�танції	може	
по�тано�ити	окрему	ух�алу.

Пі�ля	закінчення	апеляційного	про�адження	�пра�а	напра�ляєть�я	не	
пізніше	як	у	�емиденний	�трок	до	адміні�трати�ного	�уду	першої	ін�тан
ції,	який	її	розгляну�.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Хто	має	пра�о	на	апеляційне	окарження	рішення	�уду	першої	ін�тан
ції?

2.	 �кі	�уди	і	�	яких	�ипадках	є	�удами	апеляційної	ін�танції?
3.	 �кі	ух�али	�уду	першої	ін�танції	можуть	бути	окремо	о�каржені	�ід	по

�тано�и?
4.	 �кі	�троки	та	порядок	о�карження	по�тано�	та	ух�ал	�уду	першої	ін

�танції?
5.	 На�едіть	�ипадки,	�	яких	�уддядопо�ідач	по�ертає	апеляційну	�каргу.
6.	 В	яких	межах	�ідбу�аєть�я	перегляд	рішення	�уду	першої	ін�танції?

•

•

•
•
•

•

•
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7.	 Чи	може	�уд	апеляційної	ін�танції	�ийти	за	межі	до�оді�	апеляційної	
�карги?

8.	 Чи	можуть	розглядати�ь	�	апеляційній	ін�танції	позо�ні	�имоги,	які	не	
були	зая�лені	�	�уді	першої	ін�танції?

9.	 �ке	рішення	може	прийняти	�уд	апеляційної	 ін�танції	за	на�лідками	
розгляду	апеляційної	�карги?

10.	Чи	може	�уд	апеляційної	 ін�танції	�ирішити	адміні�трати�ну	�пра�у	
по	�уті	�имог	апеляційного	позо�у	не	по�ертаючи	її	на	но�ий	розгляд?

Глава 3
ПРОвАдження 

в АдміністРАтивних сПРАвАх 
У кАсАційній інстАнції

Ка�аційне	про�адження	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і	—	це	пере
гляд	�удо�их	рішень	�уді�	першої	і	апеляційної	ін�танцій	у	межах	��тано�
лених	законом	по�но�ажень	�удом	ка�аційної	ін�танції	пі�ля	перегляду	
їх	у	порядку	апеляційного	про�адження	за	ка�аційними	�каргами	�торін	
та	інших	о�іб,	які	брали	уча�ть	у	�пра�і,	а	також	о�іб,	які	не	брали	уча�ті	
у	�пра�і,	якщо	�уд	�иріши�	питання	про	їхні	пра�а,	��ободи,	інтере�и	та	
обо�’язки.

У	�т.	129	Кон�титуції	України	до	о�но�них	за�ад	�удочин�т�а	�ідне�е
но	апеляційне	та	ка�аційне	о�карження	рішення	�уду,	яке	не	має	тоталь
ного	 характеру,	 о�кільки	 �оно	 за�тережене	 �инятками	 «крім	 �ипадкі�,	
��тано�лених	законом».	Відпо�ідно	до	цієї	за�ади	�	загальних	положеннях	
(�т.	13	першого	розділу),	а	також	у	гла�ах	1	і	2	розділу	IV	КАС	України	пе
редбачено	можли�і�ть	�ідпо�ідно	апеляційного	та	ка�аційного	о�каржен
ня	 �удо�их	 рішень	 �	 адміні�трати�ному	 проце�і.	 З	 ураху�анням	наз�и	
цього	розділу	�	ньому	�	подальшому	буде	йти�я	лише	про	ка�аційне	о�кар
ження.

Ка�аційне	о�карження	є	кон�титуційною	за�адою	�удочин�т�а,	о�кіль
ки	його	��тано�лено	у	Кон�титуції	—	О�но�ному	Законі	України.	�ому	для	
його	змі�ту	�изначальними	є	ті	припи�и	Кон�титуції,	які	у	першу	чергу	
�то�ують�я	�удо�ої	�лади	�загалі	і	�	яких	йдеть�я	про	о�но�ні	за�ади	�удо
чин�т�а,	тобто	здій�нення	�удо�ої	�лади,	зокрема.

Щодо	о�карження	�удо�их	рішень	з�ертає	на	�ебе	у�агу	окрема	думка	
�удді	М.	Са�енка	щодо	�и�но�ку	Кон�титуційного	Суду	України	у	рішенні	
у	�пра�і	про	Ди�циплінарний	�татут	прокуратури	(рішення	�ід	22	чер�ня	
2004	р.),	у	якому	�уддя	зазначи�,	що	«О�но�ний	Закон	України	допу�кає	
обмеження	пра�а	на	апеляційне	та	ка�аційне	о�карження	рішення	�уду…».	
До	�казаного	�лід	додати,	що	�	тек�ті	Кон�титуції	ка�аційне	о�карження	
рішень	�уду	не	наз�ане	пра�ом,	а	здій�нено	це	у	�ідпо�ідних	проце�уаль
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них	кодек�ах.	�ак	�амо	не	дає	можли�о�ті	зробити	�и�но�ок	про	цей	ін
�титут	як	про	кон�титуційне	пра�о	його	�и�тематичне	тлумачення,	тобто	
�и�но�ок	про	�пі��ідношення	з	 іншими	нормами	 і	мі�це	�	Кон�титуції.	
Стаття	129	є	ча�тиною	розділу	VIII	Кон�титуції,	наз�ою	якого	є	пра�о�уд
дя,	тобто	здій�нення	ча�тиною	органі�	держа�ної	�лади	—	�удами	—	��о
єї	функції.	І	хоча	�	ч.	1	�т.	22	Кон�титуції	й	передбачена	не�ичерпні�ть	
пра�	і	��обод	людини,	у	�т.	129	Кон�титуції	нічого	не	��ідчить	про	те,	що	
ка�аційне	о�карження	є	кон�титуційним	пра�ом,	хай	на�іть	пра�ом,	що	
поширюєть�я	лише	на	про�адження	�	�уді.

�аким	чином,	о�карження	рішень	у	ка�аційному	про�адженні	не	є	кон
�титуційним	пра�ом,	а	�ідтак	не	може	�аме	по	�обі	бути	об’єктом	кон�ти
туційного	 захи�ту.	 Відпо�ідно	 й	 пере�ірка	 законі�	 на	 кон�титуційні�ть	
має	здій�ню�ати�ь	�иходячи	з	того,	що	йдеть�я	не	про	пра�а,	а	про	пе�ні	
проце�уальні	механізми,	які	покликані	забезпечити	належну	які�ть	�удо
�их	рішень.	Цей	�и�но�ок	підкріплюєть�я	також	�инятком,	який	��тано�
лено	у	тій	�амій	ч.	3	�т.	129	Кон�титуції,	що	��тано�лює	можли�і�ть	«апе
ляційного	та	ка�аційного	о�карження	рішення	�уду»,	але	не	за�жди,	а	за	
�инятком	«крім	�ипадкі�,	��тано�лених	законом».	�обто	передбачено,	що	
законом	можна	у�у�ати	�аму	можли�і�ть	ка�аційного	про�адження.	Крім	
того,	�удо�ий	проце�,	�	якій	би	�тадії	�ін	не	знаходи��я,	означає	�ід�ут
ні�ть	�удо�ого	рішення.	А	�	�итуації	оче�идно�ті	того,	яким	має	бути	�и
�но�ок	�уду,	таке	чекання	не	додає	нічого	до	пра�о�ої	яко�ті	рішення,	на
томі�ть	�оно	забирає	ча�	і	�т�орює	�итуацію	непе�но�ті	у	�торін	�пору.

�акий	�и�но�ок	непрямо	підт�ерджуєть�я	й	рішенням	Кон�титуційно
го	Суду	України	у	�пра�і	про	Ка�аційний	�уд	України	�ід	11	грудня	2003	р.,	
де	�ін	зазначає,	що	«побудо�а	�и�теми	�уді�	загальної	юри�дикції	узгоджу
єть�я	зі	�тадіями	�удочин�т�а,	�ідпо�ідними	формами	про�адження	(зокре
ма	�	апеляційній	і	ка�аційній	ін�танціях)».	З�ід�и	�ипли�ає,	що	ка�аційне	
о�карження	�аме	по	�обі	є	�тадією	�удочин�т�а.	�ому	конкретизація	змі�
ту	ка�аційної	�тадії	проце�у	і	наділення	�торін	пра�ами	на	цій	�тадії	�	КАС	
України	(�татті	13,	211)	має	розглядати�ь	як	такі,	що	но�ять	проце�уаль
ний	характер	і	�амі	по	�обі	(без	матеріального	змі�ту)	не	можуть	бути	пред
метом	окремого	про�адження,	тобто	�они	не	мають	характеру	матеріаль
них	чи,	більше	того,	кон�титуційних	пра�.	Цей	�и�но�ок	також	�ипли�ає	
з	принципі�	�кінченно�ті	проце�у	і	пра�о�ої	пе�но�ті.

О�кільки	�еред	�изначальних	для	загального	змі�ту	Кон�титуції	поло
жень	�т.	8	передбачена	лише	гарантія	на	�удо�ий	розгляд,	а	ч.	2	�т.	55	
Кон�титуції	конкретизує	це	пра�о	щодо	�то�ункі�	з	органами	�лади,	не	пе
редбачаючи	пра�о	на	кілька	�тадій	�удо�ого	розгляду,	то	ка�аційне	о�кар
ження	�лід	��ажати	лише	проце�уальними	пра�ами,	а	не	гарантіями	за
хи�ту	пра�.

У	 �ищезазначеному	 йдеть�я	 не	 про	 обмеження	 о�оби	 на	 ка�аційне	
о�карження	�удо�их	рішень,	з	якими	�она	не	погоджуєть�я.	О�карження	
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�удо�их	рішень	є	за�обом	пере�ірки	рішення,	ух�аленого	на	попередніх	
�тадіях	проце�у.	КАС	передбачає	низку	критерії�,	які	�то�ують�я	змі�ту	
рішення,	дії	чи	бездіяльно�ті	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень.	Отже,	о�кар
ження	дає	змогу	здій�нити	як	пере�ірку	додержання	цих	критерії�,	так	і	
пра�ильні�ть	цієї	пере�ірки	(по�торну	пере�ірку).

Обмеження	ка�ації	здатні	�прияти	під�ищенню	функціональної	�про
можно�ті	та	ефекти�но�ті	діяльно�ті	ка�аційного	�уду,	а	�ідтак	і	під�и
щенню	яко�ті	пра�о�уддя	�	цілому	та	захи�ту	пра�,	��обод	та	 інтере�і�	
о�оби	зокрема.

З�ід�и	�ипли�ає,	що	закон	може	у�у�ати	зі	�тадії	про�адження	ка�а
ційну	�тадію	з	огляду	на	те,	що	за	�ідпо�ідних	об�та�ин	роз�’язання	�по
ру	�аме	у	такому	обмеженому	проце�і	буде	найбільш	ефекти�ним	та	��оє
ча�ним.

Принцип	�кінченно�ті	о�карження	означає,	що	разом	з	о�таточним	рі
шенням	по	�уті	�пра�и	припиняють�я	��і	проце�уальні	дії,	що	означає	�ід
мо�у	�ід	«�ічного	перегляду».

По�ертаючи�ь	до	необхідно�ті	��едення	проце�уальних	фільтрі�	допу�
ку	до	ка�ації	�лід	зау�ажити,	що	законода�цем	�же	зроблені	перші	кроки	
�	цьому	напрямі.

16	березня	2006	р.	прийнято	Закон	№	3550IV	«Про	�не�ення	змін	до	
Кодек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України».	У	�т.	6	наз�аного	Кодек
�у	�тару	редакцію	ч.	3	«Ніхто	не	може	бути	позба�лений	пра�а	на	уча�ть	
у	розгляді	��оєї	�пра�и	�	адміні�трати�ному	�уді	будьякої	ін�танції»	замі
нено	но�ою	редакцією	«Кожен	має	пра�о	на	уча�ть	у	розгляді	��оєї	�пра�и	
�	адміні�трати�ному	�уді	будьякої	 ін�танції	�	порядку,	передбаченому	
цим	Кодек�ом».	У	роз�иток	цього	�казаний	проце�уальний	закон	допо�не
ний	ін�титутом	попереднього	розгляду,	про	о�обли�о�ті	якого	буде	йти�я	
нижче.

Слід	зазначити,	що	чинна	редакція	�т.	211	КАС,	яка	�изначає	пра�о	
на	ка�аційне	о�карження	�удо�их	рішень	�уду	першої	 ін�танції	пі�ля	 їх	
перегляду	�	апеляційному	порядку,	а	також	�удо�их	рішень	�уду	апеляцій
ної	ін�танції,	не	передбачає	обмежень	для	�торін	та	інших	о�іб,	які	беруть	
уча�ть	у	�пра�і,	а	також	для	о�іб,	які	не	брали	уча�ті	у	�пра�і,	якщо	�уд	
�иріши�	 питання	 про	 їхні	 пра�а,	 ��ободи,	 інтере�и	 та	 обо�’язки,	щодо	
о�карження	цих	рішень	у	ка�аційному	порядку.

Нез�ажаючи	на	те,	що	Вищим	адміні�трати�ним	�удом	України	�жи
�ають�я	заходи	для	якнайш�идшого	розгляду	переданої	йому	для	розгля
ду	�еликої	кілько�ті	адміні�трати�них	�пра�,	�т�ерджу�ати	про	до�ягнен
ня	позити�них	результаті�	у	зменшенні	кілько�ті	нерозглянутих	�пра�	не	
можна.

Практика	Верхо�ного	Суду	України	з	перегляду	�	ка�аційному	поряд
ку	�удо�их	рішень	у	ци�ільних	�пра�ах	та	практика	Вищого	адміні�трати�
ного	�уду	України	з	перегляду	�	ка�аційному	порядку	�удо�их	рішень	�	
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адміні�трати�них	�пра�ах	показує,	що	ін�титут	попереднього	ка�аційного	
розгляду	�пра�	не	�ирішує	наз�аної	проблеми	�	цілому.	З	метою	покращен
ня	операти�но�ті	кінце�ого	�ирішення	�пра�	та	покращення	яко�ті	�удо
чин�т�а	ін�титут	допу�ку	�пра�	до	ка�ації	має	бути	запро�аджений.

Порядок	та	�троки	ка�аційного	о�карження	�удо�их	рішень	�	адміні
�трати�них	�пра�ах,	а	також	порядок	розгляду	таких	�пра�	передбачений	
у	гл.	2	розд.	ІV	КАС,	яка	має	наз�у	«Ка�аційне	про�адження».

За�данням	ка�аційного	про�адження	є	перегляд	за	ка�аційною	�кар
гою	�удо�их	рішень	�уду	першої	ін�танції	пі�ля	їх	перегляду	�	апеляційно
му	порядку,	а	також	�удо�их	рішень	�уду	апеляційної	ін�танції	на	предмет	
пра�ильно�ті	за�то�у�ання	норм	матеріального	і	проце�уального	пра�а,	а	
також	пра�о�ої	оцінки	об�та�ин	у	�пра�і.

Зазначене	��ідчить	про	те,	що	�уд	ка�аційної	ін�танції	пере�іряє	�удо
�і	рішення	�	адміні�трати�ній	�пра�і	щодо	пра�ильно�ті	за�то�у�ання	�у
дами	норм	матеріального	і	проце�уального	пра�а,	а	також	щодо	їх	обґрун
то�ано�ті.

На	�ідміну	�ід	�уду	апеляційної	ін�танції,	�уд	ка�аційної	ін�танції	не	
може	до�ліджу�ати	докази,	��тано�лю�ати	та	�изна�ати	до�еденими	об�та
�ини,	що	не	були	��тано�лені	�	�удо�ому	рішенні,	та	�ирішу�ати	питання	
про	до�то�ірні�ть	того	чи	іншого	доказу.	Із	практики	Вищого	адміні�тра
ти�ного	�уду	України	�идно,	що	мало	мі�це	�ка�у�ання	�удо�их	рішень	і	
напра�лення	�пра�и	на	но�ий	розгляд,	о�кільки	у	рішеннях	не	було	зазна
чено	��тано�лених	�удом	об�та�ин	із	по�иланням	на	докази,	а	також	мо
ти�і�	не�раху�ання	окремих	доказі�.

У	�т.	210	Кодек�у	�изначено,	що	�удом	ка�аційної	ін�танції	�	адміні
�трати�них	�пра�ах	є	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України.

Законом	України	«Про	�удоу�трій	�	Україні»	�ід	7	лютого	2002	р.	закріп
лене	положення	про	те,	що	для	забезпечення	��ебічного,	по�ного	та	об’єк
ти�ного	розгляду	�пра�,	законно�ті	�удо�их	рішень	�	Україні	діють	�уди	
першої,	апеляційної	та	ка�аційної	ін�танцій.	Ка�аційна	ін�танція	є	третьою	
�удо�ою	ін�танцією	з	розгляду	адміні�трати�них	�пра�.

Переглядаючи	по�тано�и	та	ух�али	адміні�трати�них	�уді�	першої	та	
апеляційної	ін�танцій	у	ка�аційному	порядку	�ище�тоящий	�уд,	який	пе
ре�іряє	законні�ть	і	обґрунто�ані�ть	�казаних	�удо�их	рішень,	у	�изначе
них	законом	межах	та	у	�ищезазначений	�по�іб	�ипра�ляє	допущені	по
милки	та	формує	�удо�у	практику.

Чинна	�и�тема	ка�ації	�изначаєть�я	низкою	о�обли�о�тей:	�уд	ка�ацій
ної	ін�танції	пере�іряє	адміні�трати�ну	�пра�у	�	юридичному	та	фактич
ному	а�пектах,	тобто	пере�іряє	законні�ть	та	обґрунто�ані�ть	рішень,	а	не	
зно�у	 розглядає	 �пра�у;	 �ін	 обмежений	межами	 ка�аційної	 �карги,	 але	
при	цьому	може	��тано�лю�ати	порушення	норм	матеріального	чи	проце
�уального	пра�а,	на	які	не	було	по�илання	�	ка�аційній	�карзі;	про�аджен
ня	у	�пра�і	здій�нюєть�я	�	о�обли�ій	проце�уальній	формі.
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Адміні�трати�ний	проце�	у	�уді	ка�аційної	ін�танції	можна	умо�но	по
ділити	на	�тадії:	ка�аційне	о�карження;	прийняття	ка�аційної	�карги;	під
гото�ка	адміні�трати�ної	�пра�и	до	ка�аційного	розгляду;	ка�аційний	роз
гляд	�пра�и;	ух�алення	�удо�ого	рішення.

касаційне оскарження
Пра�о	на	подання	�карги	до	ка�аційного	�уду	мають	�торони	та	інші	

о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	а	також	о�оби,	які	не	брали	уча�ті	у	�пра
�і,	якщо	�уд	�иріши�	питання	про	їхні	пра�а,	��ободи,	інтере�и	та	обо�’яз
ки.	Вказані	о�оби	мають	пра�о	о�каржити	�	ка�аційному	порядку	�удо�і	
рішення	�уду	першої	ін�танції	пі�ля	їх	перегляду	�	апеляційному	порядку,	
а	також	�удо�і	рішення	�уду	апеляційної	ін�танції	по�ні�тю	або	ча�тко�о.

Предметом	ка�аційного	о�карження	можуть	бути	по�тано�и	та	ух�али	
�уді�	першої	та	(або)	апеляційної	ін�танції.	Під�та�ами	ка�аційного	о�кар
ження	є	порушення	�удом	норм	матеріального	чи	проце�уального	пра�а,	
�	тому	чи�лі	й	пра�о�ої	оцінки	об�та�ин	у	�пра�і.

Порушення	або	непра�ильне	за�то�у�ання	норм	матеріального	пра�а	
полягає	�	тому,	що	при	прийнятті	по�тано�и	�уд	помилко�о	за�то�у�а�	не	
той	закон,	який	потрібно	було	за�то�у�ати,	а	інший	або	ж	�ка�о�аний	чи	
той,	який	не	набра�	чинно�ті;	�уд	непра�ильно	�итлумачи�	матеріальну	
норму	пра�а,	тобто	�ибра�	�аме	ту	норму,	що	регулює	дані	пра�о�ідно�ини,	
але	непра�ильно	з’я�у�а�	її	�уть.

Порушення	або	непра�ильне	за�то�у�ання	норм	проце�уального	пра�а	
полягає	у	тому,	що	�уд	першої	чи/та	апеляційної	ін�танції	допу�ти�	пору
шення	порядку	�едення	�удо�ого	проце�у,	передбаченого	КАС	України.

Ух�али	�уду	першої	ін�танції	пі�ля	їх	перегляду	�	апеляційному	поряд
ку,	а	також	ух�али	�уду	апеляційної	ін�танції	можуть	бути	о�каржені	�	ка
�аційному	порядку	�амо�тійно	за	умо�и,	що	�они	перешкоджають	подаль
шому	про�адженню	у	�пра�і.	Це	ух�али:	про	залишення	позо�ної	зая�и	
(апеляційної	�карги)	без	руху;	про	по�ернення	позо�ної	зая�и	(апеляційної	
�карги);	про	�ідмо�у	у	�ідкритті	про�адження	�	адміні�трати�ній	�пра�і	
(апеляційного	про�адження);	про	залишення	позо�ної	зая�и	(зая�и	про	апе
ляційне	о�карження,	апеляційної	�карги)	без	розгляду;	про	зупинення	про
�адження	у	�пра�і;	про	закриття	про�адження	у	�пра�і.

КАС	передбачає	низку	обмежень	щодо	ка�аційного	о�карження	�удо
�их	рішень	�	адміні�трати�них	�пра�ах:

—	ч.	9	�т.	177	КАС	�изначає,	що	рішення	�уду	апеляційної	ін�танції	
у	�пра�ах,	по�’язаних	з	�иборчим	проце�ом	чи	проце�ом	референдуму,	є	
о�таточними.	Вони	не	можуть	бути	о�карженими	у	ка�аційному	порядку.	
�акий	порядок	по�’язаний	із	ш�идкоплинні�тю	�иборчого	проце�у	та	про
це�у	референдуму;

—	ух�алені	Вищим	адміні�трати�ним	�удом	України	по	першій	ін�тан
ції	рішення	щодо	рішень,	дій	або	бездіяльно�ті	Центральної	�иборчої	комі
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�ії	�то�о�но	��тано�лення	нею	результаті�	�иборі�	чи	��еукраїн�ького	ре
ферендуму	(ч.	3	�т.	172	КАС),	є	о�таточними	і	о�карженню	не	підлягають.

Ка�аційна	�карга	подаєть�я	безпо�ередньо	до	адміні�трати�ного	�уду	
ка�аційної	ін�танції.	На	�ідміну	�ід	деяких	інших	проце�уальних	кодек�і�	
України	(наприклад	ГПК	України,	де	ка�аційні	�карги	подають�я	до	�уду	
ка�аційної	ін�танції	через	мі�це�ий	го�подар�ький	�уд),	у	Кодек�і	адміні�
трати�ного	�удочин�т�а	передбачена	 імперати�на	норма,	�ідпо�ідно	до	
якої	ка�аційна	�карга	напра�ляєть�я	до	�уду	тієї	ін�танції,	яка	буде	безпо
�ередньо	�ирішу�ати	питання	щодо	прийняття,	розгляду	та	по�тано�лен
ня	рішення	у	�пра�і.

Ка�аційна	�карга	на	�удо�і	рішення	подаєть�я	протягом	одного	мі�яця	
пі�ля	набрання	законної	�или	�удо�им	рішенням	�уду	апеляційної	ін�танції.

КАС	передбачає,	що	залежно	�ід	�кладно�ті	�пра�и,	�кладання	�удо�о
го	рішення	�	по�ному	об�язі	може	бути	�ідкладене	на	�трок	не	більше	ніж	
п’ять	дні�	із	дня	закінчення	�пра�и.	�кщо	�уд	апеляційної	ін�танції	оголо
�и�	у	�удо�ому	за�іданні	лише	��тупну	і	резолюти�ну	ча�тини	ух�али	чи	
по�тано�и,	перебіг	терміну	на	подачу	ка�аційної	�карги	на	�удо�і	рішен
ня	починаєть�я	з	дня	�кладання	�казаного	�удо�ого	рішення	�	по�ному	
об�язі.

Ка�аційна	�карга	на	�удо�і	рішення,	що	подана	пі�ля	закінчення	��та
но�леного	законом	�троку,	залишаєть�я	без	розгляду.

Під�та�ою	для	�ирішення	�удом	ка�аційної	ін�танції	питання	про	по
но�лення	�троку	на	ка�аційне	о�карження	�удо�их	рішень	�	адміні�трати�
ній	�пра�і	може	бути	�ідпо�ідна	зая�а.	�кщо	о�обою,	яка	подала	ка�ацій
ну	�каргу,	буде	подано	зая�у	про	поно�лення	пропущеного	�троку	на	ка
�аційне	о�карження	з	�икладенням	об�та�ин	пропу�ку	цього	�троку,	�уд	
ка�аційної	ін�танції	може	прийняти	ка�аційну	�каргу	до	розгляду.	Проте	
прийняття	�удом	ка�аційної	ін�танції	ка�аційної	�карги	пі�ля	�пли�у	�тро
ку	на	ка�аційне	о�карження	є	пра�ом,	а	не	обо�’язком	Вищого	адміні�тра
ти�ного	�уду	України.	Лише	за	ная�но�ті	під�та�	для	поно�лення	пропу
щеного	�троку	�уд	ка�аційної	ін�танції	може	прийняти	ка�аційну	�каргу	
до	��ого	про�адження	з	на�тупним	�ирішенням	�пра�и.	Однак	на�іть	за	
ная�но�ті	об’єкти�них	причин	пропу�ку	�троку	на	ка�аційне	о�карження	
�	КАС	не	передбачена	можли�і�ть	�уду	ка�аційної	ін�танції	за	��оєю	ініціа
ти�ою	поно�ити	�трок	на	ка�аційне	о�карження.

Зая�а	 про	 поно�лення	 �троку	 на	 ка�аційне	 о�карження	 �удо�их	 рі
шень	може	бути	розглянута,	якщо	�она	надійшла	до	�ине�ення	ух�али	про	
по�ернення	ка�аційної	�карги.	Відпо�ідно	до	�т.	100	КАС	України,	поно�
лення	пропущеного	проце�уального	�троку	здій�нюєть�я	�удом	ка�аційної	
ін�танції	за	ная�но�ті	по�ажної	причини	цього	пропу�ку.	Зазначена	зая�а	
розглядаєть�я	колегією	�удді�	у	порядку,	передбаченому	�т.	102	КАС.

Пропущений	з	по�ажних	причин	проце�уальний	�трок,	��тано�лений	
законом,	може	бути	поно�лений,	а	проце�уальний	�трок,	��тано�лений	�у
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дом,	—	продо�жений	�удом	за	клопотанням	о�оби,	яка	бере	уча�ть	у	�пра
�і.	Питання	про	поно�лення	чи	продо�ження	пропущеного	�троку	�уд	�и
рішує	з	по�ідомленням	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.	Неприбуття	у	�удо
�е	за�ідання	о�іб,	які	були	належним	чином	по�ідомлені,	не	перешкоджає	
розгляду	клопотання.	За	результатами	розгляду	зая�и	про	поно�лення	про
пущеного	�троку	�ино�ить�я	ух�ала.

Пра�о	на	з�ернення	до	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	реалізу
єть�я	шляхом	подачі	ка�аційної	�карги,	яка	подаєть�я	у	пи�ьмо�ій	формі.

Законом	регламенто�ано	�имоги	до	форми	і	змі�ту	ка�аційної	�карги,	
недодержання	яких	по�ні�тю	або	ча�тко�о	є	під�та�ами	для	по�ернення	
ка�аційної	�карги.

У	ка�аційній	�карзі	має	бути	зазначено:	наймену�ання	адміні�трати�
ного	�уду	ка�аційної	ін�танції;	ім’я	(наймену�ання),	пошто�а	адре�а	о�оби,	
яка	подає	ка�аційну	�каргу,	та	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	а	також	їх	
номери	за�обу	з�’язку,	адре�а	електронної	пошти,	якщо	такі	є;	�удо�і	рі
шення,	що	о�каржують�я;	обґрунту�ання	�имог	о�оби,	що	подає	ка�ацій
ну	�каргу,	із	зазначенням	того,	у	чому	полягає	порушення	норм	матеріаль
ного	чи	проце�уального	пра�а;	�имоги	о�оби,	що	подає	ка�аційну	�каргу,	
до	�уду	ка�аційної	ін�танції;	у	разі	необхідно�ті	—	клопотання	о�оби,	що	
подає	ка�аційну	�каргу;	перелік	матеріалі�,	які	додають�я.

Ка�аційна	�карга	може	мі�тити	клопотання	о�оби	про	розгляд	�пра�и	
за	її	уча�тю.	За	�ід�утно�ті	такого	клопотання	��ажаєть�я,	що	о�оба	не	
бажає	�зяти	уча�ть	у	�удо�ому	за�іданні	�уду	ка�аційної	ін�танції	і	�каза
на	об�та�ина	дає	�уду	ка�аційної	ін�танції	розглядати	�пра�у	�	порядку	
пи�ьмо�ого	про�адження.

Ка�аційна	�карга	підпи�уєть�я	о�обою,	яка	її	подає,	або	її	пред�та�ни
ком,	який	додає	оформлений	належним	чином	документ	про	��ої	по�но�а
ження.

До	ка�аційної	�карги	додають�я	документ	про	�плату	�удо�ого	збору,	
а	також	копії	ка�аційної	 �карги	�ідпо�ідно	до	кілько�ті	о�іб,	які	беруть	
уча�ть	у	�пра�і,	та	копії	о�каржу�аних	рішень	�уді�	першої	та	апеляцій
ної	ін�танцій.

Відпо�ідно	до	підпункту	2	п.	3	розділу	VII	«Прикінце�і	та	перехідні	поло
ження»	КАС	до	набрання	чинно�ті	законом,	який	регулює	порядок	�плати	
і	розміри	�удо�ого	збору,	�удо�ий	збір	при	з�ерненні	до	адміні�трати�но
го	�уду	�плачуєть�я	у	порядку,	��тано�леному	законода��т�ом	для	держа�
ного	мита.	Розмір	�удо�ого	збору	щодо	позо�них	�имог	при	о�карженні	рі
шень	 дій	 та	 бездіяльно�ті	 �уб’єкті�	 �ладних	по�но�ажень	 �ідпо�ідно	 до	
підпункту	«б»	п.	1	�т.	3	Декрету	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	держа�не	
мито»	�тано�ить	0,2	неоподатко�у�аного	мінімуму	доході�	громадян.	Розмір	
�удо�ого	збору	щодо	майно�их	�имог	про	�тягнення	грошо�их	кошті�	�та
но�ить	один	�ід�оток	�ід	розміру	таких	�имог,	але	не	більше	1700	гри�ень.	
При	подачі	ка�аційної	�карги	розмір	�удо�ого	збору	�кладає	50	�ід�откі�	



244

Розділ V. Провадження в адміністративних справах

�та�ки,	що	підлягає	�платі	у	разі	подання	позо�ної	зая�и	для	розгляду	�по
ру	�	першій	ін�танції,	а	зі	�порі�	майно�ого	характеру	—	50	�ід�откі�	�та�
ки,	обчи�леної	�иходячи	з	о�порю�аної	�уми	(підпункт	3	п.	1	�т.	3	Декрету	
«Про	держа�не	мито»).

Слід	зазначити,	що	хибною	є	думка	про	те,	що	при	�ирішенні	питань	
�удо�ого	збору	мають	за�то�о�у�ати�ь	лише	�ище�казані	положення	КАС	
і	не	за�то�о�у�ати�ь	згадана	норма	Декрету	«Про	держа�не	мито».	Ця	нор
ма	є	чинною,	і	під�та�	для	її	не	за�то�у�ання	немає.

Прийняття касаційної скарги
Ка�аційна	�карга	має	реє�тру�ати�я	у	день	її	надходження	до	адмі

ні�трати�ного	�уду	ка�аційної	ін�танції	та	не	пізніше	на�тупного	дня	пе
реда�ати�я	�	порядку	черго�о�ті	�уддідопо�ідачу.	Суддядопо�ідач	у	п’я
тиденний	 �трок	 по�инен	 �ирішити	 питання	 про	 �ідкриття	 ка�аційно
го	про�адження,	про	що	по�тано�ити	�ідпо�ідну	ух�алу	та	�итребу�ати	
�пра�у.

�кщо	ка�аційну	�каргу	та	додатки	до	неї	подано	без	додержання	��та
но�лених	законом	�имог	щодо	її	форми	та	змі�ту	або	не	�плачено	�удо�ий	
збір,	�уддядопо�ідач	по�тано�ляє	ух�алу	про	залишення	�карги	без	руху.	
В	ух�алі	мають	бути	зазначені	недоліки	ка�аційної	�карги,	�по�іб	їх	у�у
нення	і	��тано�лено	�трок,	до�татній	для	у�унення	недолікі�.	У	разі	неу�у
нення	недолікі�	у	��тано�лений	�трок	�уддядопо�ідач	по�тано�ляє	ух�алу	
про	по�ернення	ка�аційної	�карги.

Подану	 пі�ля	 закінчення	 �троку	 ка�аційного	 о�карження	 ка�аційну	
�каргу	�уддядопо�ідач	по�ертає	о�обі,	яка	її	подала,	якщо	�она	не	пору
шує	питання	про	поно�лення	цього	�троку.

Суддядопо�ідач	 наділений	 по�но�аженнями	 �ідмо�ити	 у	 �ідкритті	
ка�аційного	про�адження	у	�пра�і,	якщо:	�пра�а	не	підлягає	ка�аційному	
розгляду	�	порядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а;	�пра�а	не	перегляда
ла�я	�	апеляційному	порядку;	є	ух�ала	про	закриття	ка�аційного	про�а
дження	у	з�’язку	з	�ідмо�ою	цієї	о�оби	�ід	ка�аційної	�карги	на	це	�аме	
�удо�е	рішення;	є	ух�ала	про	�ідхилення	ка�аційної	�карги	цієї	о�оби	або	
про	�ідмо�у	у	�ідкритті	ка�аційного	про�адження	за	ка�аційною	�каргою	
на	це	�аме	�удо�е	рішення;	на�тала	�мерть	фізичної	о�оби	чи	припинено	
юридичну	о�обу,	які	з�ернули�я	із	ка�аційною	�каргою,	а	�пірні	пра�о�ід
но�ини	не	допу�кають	пра�она�тупницт�а.

За	аналогією	із	проце�ом	�	�уді	першої	ін�танції,	�уддядопо�ідач	��о
єю	ух�алою	може	по�ернути	ка�аційну	�каргу	також,	якщо:	о�оба,	що	її	
подала,	до	�ідкриття	ка�аційного	про�адження	подала	зая�у	про	�ідкли
кання	ка�аційної	�карги;	ка�аційну	�каргу	подано	о�обою,	яка	не	має	адмі
ні�трати�ної	проце�уальної	дієздатно�ті;	ка�аційну	�каргу	�ід	імені	о�оби,	
яка	бере	уча�ть	у	�пра�і,	подано	о�обою,	яка	не	має	по�но�ажень	на	�е
дення	�пра�и.
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Копія	ух�али	про	по�ернення	ка�аційної	�карги	або	про	�ідмо�у	у	�ід
критті	ка�аційного	про�адження	разом	з	доданими	до	�карги	матеріалами	
напра�ляєть�я	о�обі,	яка	пода�ала	ка�аційну	�каргу,	а	ка�аційна	�карга	
залишаєть�я	у	�уді	ка�аційної	ін�танції.

За	�ід�утно�ті	зазначених	�ище	перешкод	�уддядопо�ідач	по�тано�
ляє	ух�алу	про	�ідкриття	ка�аційного	про�адження	і	одноча�но	�итребо
�ує	адміні�трати�ну	�пра�у	із	адміні�трати�ного	�уду,	�	якому	�она	зна
ходить�я.

Підготовка адміністративної справи 
до касаційного розгляду

Підгото�ку	�пра�и	до	ка�аційного	розгляду	про�одить	�уддядопо�і
дач.	Він	протягом	де�яти	дні�	пі�ля	�ідкриття	ка�аційного	про�адження:	
з’я�о�ує	�клад	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і;	над�илає	копії	ух�али	про	
�ідкриття	ка�аційного	про�адження	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	
разом	з	копіями	ка�аційної	�карги,	інформацією	про	їхні	пра�а	та	обо�’яз
ки	і	��тано�лює	�трок,	протягом	якого	можуть	бути	подані	заперечення	на	
ка�аційну	�каргу;	�ирішує	пи�ьмо�о	зая�лені	клопотання	о�іб,	які	беруть	
уча�ть	у	�пра�і;	�ирішує	питання	про	можли�і�ть	попереднього	розгляду	
�пра�и	або	пи�ьмо�ого	про�адження	у	�уді	ка�аційної	ін�танції;	�ирішує	
питання	про	зупинення	�иконання	�удо�их	рішень,	які	о�каржують�я;	�и
рішує	інші	питання,	необхідні	для	ка�аційного	розгляду	�пра�и.

Відкриття	ка�аційного	про�адження	оформлюєть�я	�ідпо�ідною	ух�а
лою	про	прийняття	ка�аційної	�карги	до	про�адження,	яка	�ино�ить�я	на	
під�та�і	розгляду	�карги,	доданих	до	неї	документі�	та	матеріалі�	�пра�и.

У�і	рішення,	ух�алені	�уддеюдопо�ідачем	під	ча�	підгото�ки	�пра�и	
до	ка�аційного	розгляду,	�икладають�я	у	формі	ух�али.	Зазначена	�таття	
мі�тить	загальне	пра�ило	про	те,	що	копії	ух�ал	над�илають�я	о�обам,	які	
беруть	уча�ть	у	�пра�і.

Пі�ля	про�едення	підгото�чих	дій	�уддядопо�ідач	допо�ідає	про	них	
колегії	�удді�,	яка	по�тано�ляє	ух�алу	про	закінчення	підгото�ки	та	при
значення	�пра�и	до	ка�аційного	розгляду,	�	якій	по�ідомляє	про	ча�	і	мі�
це	розгляду	�карги.

У	КАС	�ід�утня	імперати�на	норма	щодо	обо�’язко�о�ті	над�илання	
ух�али	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	про	закінчення	підгото�ки	
та	призначення	�пра�и	до	ка�аційного	розгляду	о�обам,	які	беруть	уча�ть	
у	�пра�і.	У	разі	призначення	�пра�и	до	розгляду	у	�удо�ому	за�іданні	�ка
зані	о�оби	пи�ьмо�о	по�ідомляють�я	про	ча�	та	мі�це	�удо�ого	за�ідання.

Крім	порядку	та	�трокі�	подачі	ка�аційної	�карги	КАС	передбачає	та
кож	і	порядок	заперечення	на	ка�аційну	�каргу,	приєднання	до	ка�ацій
ної	�карги,	�ідмо�у	�ід	ка�аційної	�карги	та	її	зміну	під	ча�	ка�аційного	
про�адження,	а	також	�ідмо�у	пози�ача	�ід	адміні�трати�ного	позо�у	та	
примирення	�торін	під	ча�	ка�аційного	про�адження.
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Сторона	у	�пра�і,	рішення	�	якій	о�каржуєть�я	�	ка�аційній	ін�танції	
іншою	�тороною,	�пра�і	наді�лати	�	о�танню	заперечення	на	ка�аційну	
�каргу.	Разом	з	тим,	надання	цією	�тороною	до	Вищого	адміні�трати�ного	
�уду	України	заперечення	на	ка�аційну	�каргу	є	її	пра�ом,	а	не	обо�’язком.	
Від�утні�ть	заперечення	на	ка�аційну	�каргу	не	є	перешкодою	для	розгля
ду	�пра�и.	Заперечення	на	ка�аційну	�каргу	надають�я	�	пи�ьмо�ій	фор
мі	до	�уду	ка�аційної	ін�танції	протягом	��тано�леного	ка�аційним	�удом	
�троку	для	їх	надання,	про	що	була	�ине�ена	�ідпо�ідна	ух�ала.	В	КАС	не	
передбачено	порядку	прийняття	заперечень	на	ка�аційну	�каргу	або	�ід
мо�и	у	їх	прийнятті.

До	оформлення	заперечення	на	ка�аційну	�каргу	��тано�лені	пе�ні	�и
моги,	яких	по�инна	дотриму�ати�я	о�оба,	яка	їх	надає.	Пра�о	надання	за
перечень	на	ка�аційну	�каргу	належить	кожній	о�обі,	 яка	бере	уча�ть	у	
�пра�і,	тобто	зазначені	о�оби	�амо�тійно	�ибирають	той	�аріант	по�едінки,	
який	�они	��ажають	необхідним	за	таких	об�та�ин	—	реалізо�у�ати	��оє	
пра�о	на	надання	заперечень	на	ка�аційну	�каргу	чи	ні.	Однак,	якщо	�то
рона	у	�пра�і	�ирішить	нада�ати	пи�ьмо�і	заперечення	на	ка�аційну	�кар
гу,	�они	по�инні	�ідпо�ідати	�имогам,	що	��тано�лені	зазначеною	�таттею.

У	запереченні	на	ка�аційну	�каргу	�лід	�казу�ати:	наймену�ання	адмі
ні�трати�ного	�уду	ка�аційної	ін�танції;	ім’я	(наймену�ання),	пошто�у	адре
�у	о�оби,	яка	подає	заперечення	на	ка�аційну	�каргу,	а	також	номер	�ід
ділення	з�’язку,	адре�у	електронної	пошти,	якщо	такі	є;	номер	адміні�тра
ти�ної	�пра�и	�	�уді	ка�аційної	 ін�танції,	якщо	�ін	по�ідомлений	�удом	
ка�аційної	ін�танції;	обґрунту�ання	заперечень	щодо	змі�ту	і	�имог	ка�а
ційної	�карги;	у	разі	необхідно�ті	—	клопотання	о�оби,	яка	подає	запере
чення	на	ка�аційну	�каргу.

Ная�ні�ть	заперечень	на	ка�аційну	�каргу	значно	полегшує	і	при�ко
рює	розгляд	�пра�и,	о�кільки	колегії	�удді�	�тають	�ідомі	по�илання	�ід
по�ідача	на	докази	та	нормати�ні	акти,	тобто	позиції	�торони	щодо	�ине
�ених	раніше	�удом	першої	та	апеляційної	ін�танцій	рішень	та	необхідно
�ті	задо�олення	ка�аційної	�карги	або	залишення	її	без	задо�олення.	Разом	
із	тим,	�ід�утні�ть	заперечень	на	ка�аційну	�каргу	не	є	перешкодою	для	
розгляду	�пра�и	ка�аційним	�удом.	Без	надання	заперечень	на	ка�аційну	
�каргу	�пра�а	може	бути	розглянута	за	матеріалами,	що	є	у	�пра�і.

О�кільки	уча�ть	�торін	у	розгляді	Вищим	адміні�трати�ним	�удом	Украї
ни	ка�аційної	�карги	не	є	обо�’язко�ою,	ка�аційна	�карга	може	розгляда
ти�я	як	за	уча�тю	зазначених	о�іб,	так	і	за	їх	�ід�утні�тю.	Брати	уча�ть	у	
�удо�ому	за�іданні	�уду	ка�аційної	ін�танції	чи	ні	—	це	пра�о	уча�никі�	
�удо�ого	проце�у,	яке	може	бути	реалізо�ане	лише	�	результаті	їх	�оле�ия�
лення	шляхом	надання	до	�уду	ка�аційної	ін�танції	клопотання	про	уча�ть	
у	�удо�ому	за�іданні.

Заперечення	на	ка�аційну	�каргу	підпи�уєть�я	�тороною,	яка	його	по
дає.	Проте	законом	передбачена	можли�і�ть	делегу�ання	цього	по�но�а
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ження	іншій	о�обі	(пред�та�нику)	згідно	зі	�таттями	56—61	КАС	України.	
�кщо	пред�та�ник	бра�	уча�ть	у	 �удо�их	 за�іданнях	адміні�трати�ного	
�уду	та/або	�уду	апеляційної	ін�танції,	та/або	підпи�у�а�	�удо�і	докумен
ти	і	�	матеріалах	адміні�трати�ної	�пра�и	є	документ,	що	підт�ерджує	його	
по�но�аження,	додатко�о	нада�ати	належним	чином	оформлений	доку
мент	про	по�но�аження	пред�та�ника	не	є	обо�’язко�им,	а	лише	у	�ипадку	
�ід�утно�ті	�	матеріалах	�пра�и	документа	щодо	по�но�ажень	пред�та�
ника.

До	ка�аційної	�карги	можуть	приєднати�я	як	о�оби,	які	беруть	уча�ть	
у	�пра�і,	так	і	о�оби,	які	не	брали	уча�ті	у	�пра�і,	якщо	�уд	�иріши�	пи
тання	про	їхні	пра�а,	��ободи,	інтере�и	чи	обо�’язки,	у	будьякий	ча�	до	
закінчення	ка�аційного	розгляду,	підтрима�ши	її	�имоги.	При	цьому	о�о
би,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	�амо�тійно	�ирішують	питання	щодо	при
єднання	до	ка�аційної	�карги	і	підтримання	її	�имог,	тобто	для	приєднан
ня	зазначених	о�іб	до	ка�аційної	�карги	будьяких	додатко�их	об�та�ин	
не	потрібно.	О�оби,	які	не	брали	уча�ті	у	�пра�і,	мають	пра�о	приєднати�я	
до	ка�аційної	�карги	і	підтримати	її	�имоги	лише	у	тому	разі,	якщо	�уд	�и
ріши�	питання	про	їхні	пра�а,	��ободи,	інтере�и	чи	обо�’язки.	Приєднан
ня	до	ка�аційної	�карги	обмежене	пе�ними	�троками,	тобто	приєднати�я	
до	ка�аційної	�карги	можли�о	лише	до	закінчення	ка�аційного	розгляду.

За	подання	зая�и	про	приєднання	до	ка�аційної	�карги	і	підтримання	
її	�имог	�удо�ий	збір	не	�плачуєть�я.	І�ну�ання	зазначеного	положення	є	
цілком	�ипра�даним,	о�кільки	при	подачі	ка�аційної	�карги	згідно	з	�имо
гами	�татей	87—89	КАС	України	о�оба,	яка	подала	ка�аційну	�каргу,	�же	
�платила	у�і	необхідні	�удо�і	збори	для	забезпечення	�удо�ого	проце�у.

Брати	уча�ть	у	�удо�ому	за�іданні	�уду	ка�аційної	ін�танції	чи	ні	—	це	
пра�о	уча�никі�	�удо�ого	проце�у,	яке	може	бути	реалізо�ане	лише	�	ре
зультаті	 їх	 �оле�ия�лення	шляхом	надання	 до	 �уду	 ка�аційної	 ін�танції	
клопотання	про	уча�ть	у	�удо�ому	за�іданні.	Зая�а	про	приєднання	до	ка
�аційної	�карги	може	мі�тити	клопотання	о�оби	про	розгляд	�пра�и	за	її	
уча�тю.	За	�ід�утно�ті	такого	клопотання	��ажаєть�я,	що	о�оба	не	бажає	
�зяти	уча�ть	 у	 �удо�ому	 за�іданні	 �уду	ка�аційної	 ін�танції	 і	 ка�аційна	
�карга	буде	розглядати�я	колегією	�удді�	без	її	уча�ті.

Пра�о	о�оби,	яка	подала	ка�аційну	�каргу,	�ідмо�ити�я	�ід	неї	до	за
кінчення	ка�аційного	розгляду	�ипли�ає	з	принципу	ди�позити�но�ті	�то
рін	у	�удо�ому	проце�і,	який	полягає	у	їх	можли�о�ті	на	��ій	роз�уд	�ико
ри�то�у�ати	��ої	проце�уальні	пра�а.

О�оба,	яка	з�ернула�я	зі	�каргою,	має	пра�о	протягом	перегляду	�пра
�и	по	�уті	на	будьякій	�тадії	проце�у	до	закінчення	ка�аційного	розгляду	
�ідмо�ити�ь	�ід	зая�леної	�карги,	що	є	її	одно�тороннім	�оле�ия�ленням.	
Суд	ка�аційної	 ін�танції	по�инен	пере�ірити	законні�ть	такої	�ідмо�и	 і	
��тано�ити,	чи	не	порушують�я	при	цьому	пра�а	інших	о�іб	або	держа�и.	
Ка�аційна	ін�танція	�пра�і	не	прийняти	�ідмо�у	�ід	�карги,	якщо	�она	бу
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де	�уперечити	законода��т�у	або	порушить	чиї�ь	пра�а,	��ободи	чи	інте
ре�и	(�т.	51	КАС	України).

Відмо�а	�каржника	�ід	ка�аційної	�карги	здебільшого	�икладаєть�я	�	
адре�о�аній	ка�аційному	�уду	пи�ьмо�ій	зая�і,	що	додаєть�я	до	�пра�и.	
Однак	�лід	зазначити,	що	закон	не	�имагає	подання	пи�ьмо�ої	зая�и	про	
�ідмо�у	�ід	ка�аційної	�карги	або	її	зміну.

Про	 прийняття	 �ідмо�и	 �ід	 ка�аційної	 �карги	 �уд	 �ино�ить	 ух�алу,	
якою	одноча�но	закри�ає	про�адження	у	�пра�і,	якщо	по�тано�а	або	ух�а
ла	�уду	не	була	о�каржена	�	ка�аційному	порядку	іншими	о�обами.	В	іншо
му	�ипадку	ка�аційне	про�адження	продо�жуєть�я	розглядом	ка�аційної	
�карги	протилежної	�торони.

Відпо�ідно	до	 �татей	49,	51	КАС	�торони	мають	рі�ні	проце�уальні	
пра�а,	 одним	з	яких	є	пра�о	�каржника	на	 зміну	ка�аційної	 �карги	до	
прийняття	рішення	у	�пра�і	�удом	ка�аційної	ін�танції.	При	цьому	одно
ча�но	забезпечуєть�я	реалізація	передбачених	законом	проце�уальних	пра�	
іншими	уча�никами	�пра�и,	зокрема	пра�о	на	ознайомлення	з	матеріала
ми	�пра�и	та	надання	на	них	��оїх	заперечень.	У	разі	зміни	ка�аційної	
�карги	�уд	ка�аційної	ін�танції	за	клопотанням	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	
�пра�і,	надає	їм	ча�,	до�татній	для	�и�чення	змінених	ка�аційних	�имог	
і	надання	заперечення	на	ка�аційну	�каргу.

Сторони	�	�удо�ому	за�іданні	кори�тують�я	рі�ними	матеріальними	і	
проце�уальними	пра�ами,	тому	�	проце�і	розгляду	�пра�и	�они	�ільно	розпо
ряджають�я	ними.	Пози�ач	має	пра�о	протягом	розгляду	�пра�и	�ідмо�и
ти�ь	�ід	позо�у,	що	є	його	�оле�ия�ленням.	Слід	мати	на	у�азі,	що	�	подібній	
�итуації	ка�аційний	�уд	не	діє	а�томатично,	�ін	по�инен	пере�ірити	закон
ні�ть	такої	�ідмо�и,	чи	не	порушені	при	цьому	пра�а	інших	о�іб,	держа�и.

Прийняття	�удом	�ідмо�и	пози�ача	�ід	позо�у	тягне	за	�обою	припи
нення	про�адження	у	�пра�і	та	�иключає	можли�і�ть	з�ернення	�	майбут
ньому	до	�уду	з	тим	�амим	позо�ом.	Про	прийняття	�ідмо�и	пози�ача	�ід	
позо�у	�уд	�ино�ить	ух�алу,	якою	припиняє	про�адження	у	�пра�і.	Анало
гічні	пра�ила	за�то�о�ують�я	і	до	�ідмо�и	�каржника	�ід	ка�аційної	�карги.

Проя�ом	принципу	рі�нопра�но�ті	�торін	є	пра�о	�ідпо�ідача	�изнати	
позо�	або	ка�аційну	�каргу	по�ні�тю	або	ча�тко�о,	при	цьому	�ідпо�ідний	
�уд	по�инен	пере�ірити	законні�ть	�изнання	такого	позо�у	або	�карги.	�к
що	позо�ні	�имоги	або	ка�аційна	�карга	�изнана	�ідпо�ідачем,	ка�ацій
ний	�уд	не	має	пра�а	задо�ольнити	позо�,	перш	ніж	�ін	з’я�ує	д�а	питан
ня:	чи	не	�уперечать	дії	�ідпо�ідача	законода��т�у	та	чи	не	порушують	
�они	пра�,	��обод	чи	інтере�і�	інших	о�іб.	Пози�ач	може	�ідмо�ити�ь	�ід	
адміні�трати�ного	позо�у,	�торони	можуть	примирити�я	у	будьякий	ча�	
до	закінчення	ка�аційного	розгляду.

Відмо�а	пози�ача	�ід	позо�у	чи	пози�ача	або	�ідпо�ідача	�ід	ка�ацій
ної	�карги,	а	також	примирення	�торін	�икладають�я	�	адре�о�аних	�уду	
ка�аційної	ін�танції	пи�ьмо�их	зая�ах,	які	додають�я	до	�пра�и.
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Про	прийняття	�ідмо�и	�ід	адміні�трати�ного	позо�у	�уд	по�тано�ляє	
ух�алу,	якою	закри�ає	про�адження	у	�пра�і.	У	разі	ча�тко�ої	�ідмо�и	по
зи�ача	�ід	адміні�трати�ного	позо�у	�уд	по�тано�ляє	ух�алу,	якою	закри
�ає	про�адження	у	�пра�і	щодо	ча�тини	позо�них	�имог.

Сторони	можуть	по�ні�тю	або	ча�тко�о	�регулю�ати	�пір	на	о�но�і	�за
ємних	по�тупок,	при	цьому	примирення	 �торін	може	 �то�у�ати�я	 лише	
пра�	та	обо�’язкі�	�торін	і	предмета	адміні�трати�ного	позо�у.	За	клопо
танням	�торін	�уд	може	зупинити	про�адження	у	�пра�і	на	ча�,	необхід
ний	їм	для	примирення.

У	разі	примирення	�торін	�уд	по�тано�ляє	ух�алу	про	закриття	ка�а
ційного	про�адження	у	�пра�і,	у	якій	фік�ують�я	умо�и	примирення,	які	
не	по�инні	�уперечити	закону	або	порушу�ати	чиї�ь	пра�а,	��ободи	або	
інтере�и.	У	�ипадку	не�иконання	умо�	примирення	однією	із	�торін,	�уд	
за	клопотанням	іншої	�торони	поно�лює	про�адження	у	�пра�і.

касаційний розгляд справи
КАС	передбачає	три	�иди	ка�аційного	розгляду	адміні�трати�ної	�пра

�и:	1)	попередній	розгляд;	2)	�	порядку	пи�ьмо�ого	про�адження;	3)	�	�у
до�ому	за�іданні.	При	цьому	�	попередньому	розгляді,	а	також	у	порядку	
пи�ьмо�ого	про�адження	�пра�а	розглядаєть�я	без	по�ідомлення	та	�икли
ку	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.	Фік�у�ання	�удо�ого	проце�у	�	цих	�и
падках	технічними	за�обами	або	�	протоколі	�удо�ого	за�ідання	не	про�о
дить�я,	о�кільки	немає	необхідно�ті	фік�у�ати	�ідомо�ті	щодо	о�іб,	які	бе
руть	уча�ть	у	�пра�і,	змі�т	їх	поя�нень,	клопотань,	наданих	доказі�	тощо.	
Незалежно	�ід	�иду	ка�аційного	розгляду	перегляд	�удо�их	рішень	�	адмі
ні�трати�них	�пра�ах	у	ка�аційному	порядку	здій�нюєть�я	колегією	�уд
ді�	у	�кладі	не	менше	п’яти	�удді�.

З	метою	дотримання	розумних	�трокі�	розгляду	ка�аційних	�карг	та	
з�ажаючи	на	значну	їх	кількі�ть,	у	ка�аційному	про�адженні	запро�адже
но	ін�титут	попереднього	розгляду	�пра�и.	Попередній	розгляд	�пра�и	має	
бути	про�едений	протягом	п’яти	дні�	пі�ля	�кладення	допо�іді	�уддеюдо
по�ідачем	без	по�ідомлення	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.	Необхідними	
умо�ами	для	попереднього	розгляду	адміні�трати�ної	�пра�и	є	або	�ід�ут
ні�ть	під�та�	для	�ка�у�ання	�удо�ого	рішення,	або	ная�ні�ть	під�та�,	які	
тягнуть	за	�обою	обо�’язко�е	�ка�у�ання	�удо�ого	рішення.

�кщо	�уд	ка�аційної	ін�танції	у	попередньому	�удо�ому	за�іданні	не	
може	дійти	одно�тайного	�и�но�ку	про	�ід�утні�ть	під�та�	для	�ка�у�ан
ня	або	зміни	�удо�ого	рішення	або	про	ная�ні�ть	під�та�,	які	тягнуть	за	
�обою	обо�’язко�е	�ка�у�ання	�удо�ого	рішення,	�уд	призначає	�пра�у	до	
ка�аційного	розгляду.	Для	цього	до�татньо,	щоб	хоч	один	�уддя	зі	�кладу	
�уду	дійшо�	�и�но�ку	про	необхідні�ть	ка�аційного	розгляду.	Саме	можли
�і�ть	призначити	�пра�у	до	розгляду	�	�удо�ому	за�іданні	пі�ля	поперед
нього	розгляду	дає	під�та�у	один	із	�иді�	ка�аційного	розгляду	�пра�и	на
з�ати	попереднім.
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Пи�ьмо�е	про�адження	про�одить�я,	 якщо	жодна	 з	 о�іб,	 які	 беруть	
уча�ть	у	�пра�і,	не	зая�ила	клопотання	про	�ирішення	�пра�и	за	її	уча�
тю	у	�удо�ому	за�іданні.	Воно	передбачає	�и�чення	колегією	�удді�	ка�а
ційної	�карги,	заперечень	на	неї,	якщо	такі	надійшли,	 інших	матеріалі�	
адміні�трати�ної	�пра�и	й	ух�алення	ними	�удо�ого	рішення	без	про�еден
ня	�удо�ого	за�ідання.	На	�ідміну	�ід	ка�аційної	ін�танції,	у	першій	і	апе
ляційній	 ін�танціях	розгляд	�пра�и	�	порядку	пи�ьмо�ого	про�адження	
можли�ий,	якщо	клопотання	про	розгляд	�пра�и	за	їх	�ід�утно�ті	зая�или	
��і	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.

Ка�аційний	розгляд	у	�удо�ому	за�іданні	здій�нюєть�я	за	пра�илами	
розгляду	�пра�и	�удом	першої	ін�танції	з	ураху�анням	о�обли�о�тей,	��та
но�лених	для	ка�аційної	ін�танції.	�акі	о�обли�о�ті	полягають,	зокрема,	у:	
змі�ті	допо�іді	�уддідопо�ідача	—	�ін	по�ідомляє	�	необхідному	об�язі	про	
змі�т	о�каржених	�удо�их	рішень	ка�аційної	�карги	та	заперечень	на	неї,	
якщо	�они	надійшли;	порядку	�и�тупу	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	для	
надання	поя�нень	—	першій	надаєть�я	�ло�о	о�обі,	що	подала	ка�аційну	
�каргу	(якщо	ка�аційні	�карги	подали	обид�і	�торони,	першим	дає	поя�
нення	пози�ач);	далі	�ло�о	надаєть�я	о�обам,	які	приєднали�я	до	ка�ацій
ної	�карги;	а	потім	—	іншим	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і;	на�лідках	
неприбуття	у	�удо�е	за�ідання	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	належним	
чином	по�ідомлених	про	дату,	ча�	і	мі�це	ка�аційного	розгляду	—	таке	не
прибуття	не	перешкоджає	ка�аційному	розглядо�і.

Суд	ка�аційної	ін�танції	переглядає	�удо�і	рішення	лише	на	предмет	
додержання	норм	пра�а,	а	тому	�	�уді	ка�аційної	ін�танції	докази	не	до
�ліджують�я	 і	 �удо�і	дебати	не	про�одять�я.	О�оби,	які	 беруть	уча�ть	у	
�пра�і,	�	межах	о�карження	мають	пра�о	да�ати	поя�нення.	Суд	може	об
межити	три�алі�ть	поя�нень,	��тано�и�ши	для	��іх	о�іб,	які	беруть	уча�ть	
у	�пра�і,	рі�ний	проміжок	ча�у,	але	про	це	необхідно	оголо�ити	на	почат
ку	�удо�ого	за�ідання.

Суд	ка�аційної	ін�танції	переглядає	�удо�і	рішення	�уді�	попередніх	
ін�танцій	у	межах	ка�аційної	�карги,	але	при	цьому	може	��тано�лю�ати	
порушення	норм	матеріального	чи	проце�уального	пра�а,	на	які	не	було	
по�илання	�	ка�аційній	�карзі.	Водноча�	�уд	ка�аційної	ін�танції,	як	і	�уд	
апеляційної	ін�танції,	не	може	розглядати	позо�ні	�имоги	о�іб,	які	беруть	
уча�ть	у	�пра�і,	що	не	були	зая�лені	у	�уді	першої	ін�танції.

Суд	ка�аційної	ін�танції	пере�іряє	пра�ильні�ть	за�то�у�ання	�удами	
першої	та	апеляційної	ін�танцій	норм	матеріального	та	проце�уального	
пра�а	й	пра�ильні�ть	пра�о�ої	оцінки	об�та�ин	у	�пра�і	і	не	може	до�лі
джу�ати	 докази,	 ��тано�лю�ати	 та	 �изна�ати	 до�еденими	 об�та�ини,	
що	не	були	��тано�лені	�	�удо�их	рішеннях	попередніх	ін�танцій	та	�и
рішу�ати	питання	про	до�то�ірні�ть	того	чи	 іншого	доказу.	Однак	�ін	
може	��тано�ити,	що	�уд	першої	чи	апеляційної	ін�танції	��упереч	зако
ну	�ідхили�	або	�раху�а�	той	чи	інший	доказ.	Це	може	�тати	під�та�ою	
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для	�ка�у�ання	�удо�ого	рішення	і	напра�лення	�пра�и	на	но�ий	розгляд	
до	адміні�трати�ного	�уду	тієї	 ін�танції,	яка	першою	припу�тила�я	по
милки.

Судо�е	рішення	ка�аційної	ін�танції	ух�алюєть�я	і	оприлюднюєть�я	за	
пра�илами,	що	��тано�лені	для	�уду	першої	ін�танції.

Суд	ка�аційної	ін�танції,	задо�ольняючи	ка�аційну	�каргу	на	кінце�е	
рішення	у	�пра�і,	заз�ичай	по�инен	�ирішити	�пра�у	по	�уті,	якщо	об�та
�ини	�пра�и	��тано�лені	по�но	і	пра�ильно,	але	�уди	першої	та	апеляцій
ної	ін�танцій	порушили	норми	матеріального	чи	проце�уального	пра�а,	що	
приз�ело	до	ух�алення	незаконного	�удо�ого	рішення.	Однак,	якщо	�уд	
ка�аційної	ін�танції	��тано�и�	порушення	норм	матеріального	чи	проце
�уального	пра�а,	що	приз�ели	або	могли	приз�е�ти	до	непра�ильного	�ирі
шення	�пра�и	і	не	можуть	бути	у�унені	�удом	ка�аційної	ін�танції,	адміні
�трати�ну	�пра�у	належить	�пряму�ати	на	но�ий	�удо�ий	розгляд.	Спра�а	
напра�ляєть�я	до	�уду	апеляційної	 ін�танції,	якщо	порушення	допущені	
лише	 цим	 �удом.	 �кщо	 порушення	 допущене	 і	 �удом	 першої	 ін�танції,	
�пра�а	напра�ляєть�я	до	�уду	першої	ін�танції.	Ви�но�ки	і	моти�и,	з	яких	
�ка�о�ані	рішення,	є	обо�’язко�ими	для	�уду	першої	чи	апеляційної	ін�тан
ції	при	розгляді	�пра�и.

Під�та�ою	для	напра�лення	�пра�и	на	но�ий	розгляд,	як	пра�ило,	є	по
рушення	норм	пра�а,	по�’язані	з	процедурою	до�лідження	доказі�,	оцінкою	
доказі�	та	��тано�ленням	об�та�ин	у	�пра�і.	Саме	такі	порушення	не	мо
жуть	бути	у�унуті	�удом	ка�аційної	ін�танції.

У	КАС	(ч.	3	�т.	227)	��тано�лено	�ипадки,	коли	�удо�і	рішення	обо�’яз
ко�о	належить	�ка�у�ати,	а	�пра�у	напра�ити	на	но�ий	розгляд:	1)	розгляд	
і	�ирішення	�пра�и	непо�но�ажним	�кладом	�уду;	2)	уча�ть	�	ух�аленні	
�удо�ого	рішення	�удді,	якому	було	зая�лено	�ід�ід	на	під�та�і	об�та�ин,	
що	�икликали	�умні�	неупереджено�ті	�удді	(у	разі,	якщо	зая�у	про	його	
�ід�ід	�изнано	�удом	апеляційної	ін�танції	обґрунто�аною);	3)	ух�алення	
чи	підпи�ання	�удо�ого	рішення	не	тим	�уддею,	який	розгляда�	�пра�у;	
4)	розгляд	�пра�и	за	�ід�утно�ті	будького	з	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра
�і,	належним	чином	не	по�ідомлених	про	дату,	ча�	і	мі�це	�удо�ого	за�і
дання;	5)	�ирішення	�удом	питань,	що	�то�ують�я	пра�,	��обод	інтере�і�	
та	обо�’язкі�	о�іб,	які	не	були	по�ідомлені	про	можли�і�ть	��тупити	у	�пра
�у;	6)	розгляд	і	�ирішення	�удом	не	��іх	�имог	(за	умо�и,	що	цей	недолік	
не	бу�	або	не	може	бути	у�унений	ух�аленням	додатко�ого	рішення,	тоб
то,	якщо	�уд	не	до�ліджу�а�	докази	і	не	��тано�лю�а�	об�та�ини	�то�о�
но	цих	�имог.

Пі�ля	закінчення	ка�аційного	про�адження	�пра�а	не	пізніш	як	у	�е
миденний	�трок	напра�ляєть�я	до	адміні�трати�ного	�уду	першої	ін�тан
ції,	який	її	розгляну�,	якщо	інше	не	�ипли�ає	із	�удо�ого	рішення	�уду	ка
�аційної	ін�танції,	тобто,	якщо	�пра�у	не	�прямо�ано	на	розгляд	�уду	апе
ляційної	ін�танції.
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Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Чи	належить	ка�аційне	о�карження	до	кон�титуційних	за�ад	�удочин
�т�а?

2.	 Ка�аційне	о�карження	�лід	��ажати	лише	проце�уальними	пра�ами	чи	
гарантіями	захи�ту	пра�?

3.	 �кий	�уд	є	�удом	ка�аційної	ін�танції	�	адміні�трати�них	�пра�ах?
4.	 Хто	має	пра�о	на	ка�аційне	о�карження?
5.	 �кий	порядок	і	�троки	ка�аційного	о�карження?
6.	 �кі	дії	може	�чинити	�уддядопо�ідач	при	�ирішенні	питання	про	�ід

криття	ка�аційного	про�адження?
7.	 �кі	дії	може	�чинити	�уддядопо�ідач	при	підгото�ці	�пра�и	до	ка�а

ційного	розгляду?
8.	 Хто	може	подати	заперечення	на	ка�аційну	�каргу,	приєднати�я	до	ка

�аційної	�карги,	�ідмо�ити�ь	�ід	неї	або	змінити	її?
9.	 Чи	можли�а	�ідмо�а	пози�ача	�ід	адміні�трати�ного	позо�у,	примирен

ня	�торін	під	ча�	ка�аційного	про�дження?
10.	 �кі	межі	перегляду	�удом	ка�аційної	ін�танції	адміні�трати�ної	�пра�и?
11.	 �кі	�иди	ка�аційного	розгляду	адміні�трати�ної	�пра�и	передбачені	за

коном	і	�	чому	їх	�ідмінно�ті?
12.	 �кі	по�но�аження	�уду	ка�аційної	ін�танції	за	на�лідками	розгляду	ка

�аційної	�карги?
13.	 �кі	�удо�і	рішення	може	по�тано�ити	�уд	ка�аційної	ін�танції?
14.	 Де	зберігаєть�я	адміні�трати�на	�пра�а	пі�ля	її	ка�аційного	перегляду?

Глава 4
ПеРегляд сУдОвих Рішень 

ЗА виняткОвими ОбстАвинАми 
тА ЗА нОвОвиявленими ОбстАвинАми

Провадження 
за винятковими обставинами

Стаття	47	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»	покладає	на	Вер
хо�ний	 Суд	 України,	 який	 є	 най�ищим	 �удо�им	 органом	 у	 �и�темі	 �у
ді�	загальної	юри�дикції,	обо�’язок	здій�нення	пра�о�уддя	та	забезпечен
ня	однако�ого	за�то�у�ання	законода��т�а	у�іма	�удами	загальної	юри�
дикції.

Функції	здій�нення	пра�о�уддя	�	�пра�ах	адміні�трати�ної	юри�дик
ції	у	Верхо�ному	Суді	України,	�ідпо�ідно	до	�т.	48	Закону	України	«Про	
�удоу�трій	України»,	�иконує	Судо�а	палата	�	адміні�трати�них	�пра�ах,	
по�но�аження	щодо	допу�ку	�пра�	до	про�адження	та	за	на�лідками	про
�адження	�изначено	ч.	4	�т.	20,	та	�таттями	235—244	КАС	України.



253

Глава 4. Перегляд судових рішень …

Про�адження	зі	здій�нення	пра�о�уддя	у	Верхо�ному	Суді	України,	
згідно	з	гла�ою	третьою	розділу	чет�ертого	КАС,	но�ить	наз�у	«Про�аджен
ня	за	�инятко�ими	об�та�инами».

О�кільки	Кон�титуція	України	(п.	8	ч.	3	�т.	129),	Закон	України	«Про	
�удоу�трій	України»	(ч.	2	�т.	6,	�т.	25,	�т.	39,	�т.	47)	та	КАС	України	(�тат
ті	185,	211),	передбачають	лише	д�а	�иди	о�карження	—	апеляційне	і	ка
�аційне,	а	�ідпо�ідно	і	д�а	�иди	про�аджень	з	перегляду	пра�ильно�ті	(за
конно�ті	та	обґрунто�ано�ті)	рішень	�уду	першої	ін�танції	—	апеляційного	
і	ка�аційного,	які	здій�нюють�я	�удами	апеляційної	та	ка�аційної	ін�тан
цій,	перегляд	�удо�их	рішень	за	�инятко�ими	об�та�инами	є	ек�траорди
нарним	про�адженням,	яке	«�монто�ано»	�	процедуру	�удочин�т�а	з	ме
тою	реалізації	Верхо�ним	Судом	України	функцій	здій�нення	пра�о�уддя	
та	забезпечення	однако�ого	за�то�у�ання	законода��т�а	у�іма	�удами	за
гальної	юри�дикції.	Законода�ець	наз�а�	це	про�адження	різно�идом	ка
�аційного	про�адження.

Однак	�оно	має	пе�ні	і�тотні	�ідмінно�ті	та	о�обли�о�ті	(�инятки).	Ці	
�инятки	�то�ують�я	пра�о�их	під�та�	такого	про�адження,	процедури	по
рушення	про�адження,	�ла�не	�амого	про�адження	та	по�но�ажень	Вер
хо�ного	Суду	України	за	його	на�лідками.

Право на оскарження 
за винятковими обставинами

У	�т.	236	КАС	України	законода�ець	�изначи�	д�і	категорії	о�іб,	які	
мають	пра�о	о�каржити	до	Верхо�ного	Суду	України	за	�инятко�ими	об
�та�инами	�удо�і	рішення	�	адміні�трати�них	�пра�ах:

—	�торони та	інші	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і;
—	о�оби,	які	не	брали	уча�ті	у	�пра�і,	якщо	�уд	�иріши�	питання	про	

їхні	пра�а,	��ободи,	інтере�и	чи	обо�’язки.
До	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	законода�ець	�ідні�	�торони	(пози

�ачі�,	�ідпо�ідачі�),	їх	пред�та�никі�,	третіх	о�іб	та	їх	пред�та�никі�	(�т.	47	
КАС	України).	Слід	зау�ажити,	що	пред�та�ник,	який	бере	уча�ть	у	проце
�і	на	о�но�і	дого�ору,	може	подати	�каргу	за	�инятко�ими	об�та�инами	
лише	у	�ипадку,	коли	пра�о	на	�чинення	цієї	дії	�пеціально	обумо�лене	у	
�иданій	йому	до�ірено�ті	(ч.	2	�т.	59	КАС	України).	Стаття	60	КАС	Украї
ни	�изначає	�пеціальне	коло	органі�	та	о�іб,	яким	у	передбачених	законом	
�ипадках	надане	пра�о	захищати	пра�а,	��ободи	та	інтере�и	інших	о�іб	
шляхом	з�ернення	до	адміні�трати�ного	�уду	з	позо�ом.	Ці	органи	та	о�о
би	також	мають	пра�о	на	о�карження	�удо�их	рішень	за	�инятко�ими	об
�та�инами	тільки	�	тому	�ипадку,	коли	�они	з�ертали�я	з	�ідпо�ідними	
позо�ами,	або	брали	уча�ть	у	�пра�і	за	ч.	3	�т.	60	КАС.

Прокурор,	який	не	бра�	уча�ті	у	�пра�і,	з	метою	пред�та�ницт�а	інте
ре�і�	громадян	або	держа�и	�	�уді	�	порядку,	��тано�леному	цим	Кодек
�ом	або	іншими	законами,	має	пра�о	на	о�карження	�удо�их	рішень	за	



254

Розділ V. Провадження в адміністративних справах

�инятко�ими	об�та�инами	на�іть	якщо	�ін	не	бра�	уча�ті	у	�пра�і	 (ч.	2	
�т.	60;	ч.	4	�т.	61	КАС).

У	�пра�ах	щодо	о�карження	нормати�нопра�о�их	акті�	�карги	заін
тере�о�аних	о�іб,	які	не	брали	уча�ті	у	�пра�і,	залишають�я	без	розгляду	
(ч.	6	�т.	171	КАС	України).	Законода�ець	не	��і�	прямої	заборони	на	пода
чу	такими	о�обами	�карг	за	�инятко�ими	об�та�инами,	але	пра�о�ого	�ен
�у	�	цьому	немає,	о�кільки	ці	�карги	залишають�я	без	розгляду	незалежно	
�ід	формальної	ная�но�ті	під�та�	для	про�адження	за	�инятко�ими	об�та
�инами,	а	питання	про	допу�к	до	про�адження	за	такими	�каргами	—	не	
�ирішуєть�я.

До	Верхо�ного	Суду	можна	о�каржити	рішення	адміні�трати�них	�у
ді�	першої	та	апеляційної	ін�танцій	лише	пі�ля	їх	перегляду	�	ка�аційно
му	порядку,	 з	на�лідками,	передбаченими	�т.	223	КАС	України	 (�т.	236	
КАС).	�ому	�удо�і	рішення,	які	не	переглядали�я	Вищим	адміні�трати�ним	
�удом	України,	не	можуть	о�каржу�ати�я	за	�инятко�ими	об�та�инами.

За	�инятко�ими	об�та�инами	можна	о�каржити	рішення	�уду	ка�а
ційної	 ін�танції.	Відпо�ідно	до	ч.	6	�т.	177,	та	ч.	2	�т.	184	КАС	України	
Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України,	за	окремими	категоріями	�иборчих	
�пра�,	є	�удом	апеляційної	ін�танції.	У	�ипадку,	передбаченому	ч.	4	�т.	18	
та	ч.	3	�т.	177	КАС	України,	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України	здій�
нює	�удочин�т�о	як	�уд	першої	ін�танції.	Рішення	Вищого	адміні�трати�
ного	�уду	України,	ух�алені	ним	як	�удом	першої	або	апеляційної	ін�тан
цій,	є	�одноча�	рішеннями	�уду	о�танньої	ін�танції.

Прямих	обмежень	у	перегляді	таких	рішень	за	�инятко�ими	об�та�ина
ми	законода�ець	не	��тано�и�,	однак,	о�обли�о�ті	розгляду	�иборчих	�пра�	
�удами,	по�’язані	зі	ш�идкоплинні�тю	�иборчого	проце�у,	його	етапні�тю	
та	узгоджені�тю	з	на�танням	пе�ної	події,	передбачені	�таттями	172—177,	
179	КАС,	рі�ною	мірою	поширюють�я	і	на	про�адження	за	�инятко�ими	
об�та�инами.	О�кільки	�карги	у	�иборчих	�пра�ах	надходять	до	Верхо�но
го	Суду	пізніше	за	на�тання	події,	до	якої	�уди	мають	пра�о	�ирішу�ати	
�пір,	�они	по�инні	залишати�я	без	розгляду.

�акі	рішення	можуть	бути	переглянуті	з	під�та�и,	передбаченої	п.	2	ч.	1	
�т.	237	цього	Кодек�у.

З	під�та�и,	��тано�леної	п.	2	ч.	1	�т.	237	цього	Кодек�у,	за	�инятко�и
ми	об�та�инами	можуть	бути	о�каржені	також	рішення	Верхо�ного	Суду	�	
адміні�трати�них	�пра�ах,	ух�алені	ним	раніше	за	на�лідками	про�аджен
ня	за	�инятко�ими	об�та�инами	(�т.	242	КАС).

Ух�али	Верхо�ного	Суду	України	по�тано�лені	 за	процедурою	прий
няття	�карг	та	допу�ку	їх	до	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами,	
не	можуть	о�каржу�ати�я	�	порядку,	передбаченому	�т.	236	КАС.

Пі�ля	надходження	ка�аційної	�карги	до	�уду	ка�аційної	ін�танції	�уд
деюдопо�ідачем	та	колегією	�удді�	�чиняють�я	пе�ні	проце�уальні	дії,	за	
на�лідками	яких	по�тано�ляють�я	ух�али:
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—	 про	 �ідкриття	 ка�аційного	 про�адження	 і	 �итребу�ання	 �пра�и	
(�т.	214	КАС);

—	про	підгото�ку	�пра�и	до	ка�аційного	розгляду,	про	призначення	
�пра�и	до	ка�аційного	розгляду	(�т.	215	КАС)	тощо.

Ці	ух�али	не	можуть	бути	окремо	о�каржені	за	�инятко�ими	об�та�и
нами	як	такі,	що	не	перешкоджають	про�адженню	у	�пра�і.	Заперечення	
проти	таких	ух�ал	можуть	бути	�ключені	до	�карги	на	�удо�е	рішення,	ух�а
лене	за	на�лідками	ка�аційного	про�адження.

Не	може	о�каржу�ати�я	за	�инятко�ими	об�та�инами	також	ух�ала	
ка�аційного	�уду	про	закриття	про�адження	у	�пра�і	у	з�’язку	з	примирен
ням	�торін	(�т.	219	КАС),	о�кільки,	�ідпо�ідно	до	�имог	ч.	4	�т.	113	цього	
Кодек�у,	переглядає	таку	ух�алу	�уд,	який	її	по�тано�и�.

Підстави для провадження 
за винятковими обставинами

Законода�ець	�изначи�	д�і	під�та�и	для	про�адження	за	�инятко�и
ми	об�та�инами.

Перша — це неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстан
ції однієї й тієї самої норми права.	Неоднако�і�ть	як	критерій	під�та�и	для	
про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами,	може	�то�у�ати�я	норм	як	ма
теріального,	так	і	проце�уального	пра�а.	Неоднако�і�ть	за�то�у�ання	од
нієї	й	тієї	�амої	норми	пра�а	��ідчить,	що	ця	норма	�	конкретних	�ипад
ках	є	конфліктною	для	пра�оза�то�у�ання.

В	о�но�у	критерію	неоднако�ого	за�то�у�ання	однієї	й	тієї	�амої	норми	
пра�а	покладено	метод	порі�няння,	�утні�тю	якого	є	�пі��та�лення	кіль
кох	об’єкті�	з	метою	�ия�лення	ри�	�ідмінно�ті.	�к	об’єкти	порі�няння	�и
�тупають:

—	з	одного	боку	—	о�каржу�ані	�удо�і	рішення;
—	з	іншого	боку,	�удо�і	рішення	(конфліктні	рішення),	які	�	ча�і	(хро

нологічно)	ух�алені	раніше	о�каржу�аного	рішення.	Об’єктом	порі�няння	
можуть	�и�тупати	і	�удо�і	рішення,	ух�алені	�	мі�ячний	термін	пі�ля	по
�тано�лення	о�каржу�аного	рішення.

Предметом	порі�няння	є	казуальне	тлумачення	�удами	цієї	конфлікт
ної	норми	пра�а.

Другою підставою є визнання судових рішень міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують 
міжнародні зобов’язання України.

Згідно	 із	 Законом	 України	 «Про	 ратифікацію	 Кон�енції	 про	 захи�т	
пра�	людини	і	о�но�оположних	��обод	1950	року,	Першого	протоколу	та	
протоколі�	№	2,	4,	7	та	11	до	Кон�енції»	�ід	17	липня	1997	р.	№	475/97ВР,	
міжнародною	�удо�ою	у�тано�ою,	юри�дикція	якої	�изнана	Україною,	є	
Є�ропей�ький	�уд	з	пра�	людини	у	м.	Стра�бург.

Слід	мати	на	у�азі,	що	Рекомендація	№	R	(2000)	2	з	перегляду	�пра�	і	по
но�лення	про�адження	�	�пра�і	на	�нутрішньодержа�ному	рі�ні	у	з�’язку	
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з	рішенням	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини,	ух�алена	Комітетом	Міні
�трі�	держа�	Ради	Є�ропи	19	�ічня	2000	року1,	�изначає,	що	для	поно�лен
ня	того	�тану,	�	якому	перебу�ала	о�оба	до	порушення	Кон�енції	(re�tit�tio	
in	integr��),	компетентні	органи	держа�и�ідпо�ідача	�амі	�ирішують,	які	
заходи	є	найбільш	�ідпо�ідними	для	до�ягнення	re�tit�tio	in	integr��,	бе
ручи	до	у�аги	заходи,	до�тупні	�ідпо�ідно	до	національної	пра�о�ої	�и�те
ми.	Врахо�уючи	обо�’язко�ий	характер	рішення	ЄСПЛ	для	�иконання	дер
жа�ою�ідпо�ідачем	�ладний	орган,	який	припу�ти��я	порушення	Кон
�енції,	 �пра�і	 �	 межах	 ��оєї	 компетенції	 переглянути	 �ла�не	 рішення	 і	
у�унути	це	порушення.	В	такому	�ипадку	перегляд	�удо�ого	рішення	на	
національному	рі�ні	не	є	обо�’язко�им.

Згідно	з	п.	а)	ч.	3	�т.	10	Закону	України	«Про	�иконання	рішень	та	за
�то�у�ання	практики	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини»2	�ідно�лення	по
переднього	юридичного	�тану	Стягу�ача	здій�нюєть�я,	зокрема,	шляхом	
по�торного	розгляду	�пра�и	�удом,	�ключаючи	�ідно�лення	про�адження	
у	�пра�і.	�аке	�ідно�лення	порушених	пра�	Стягу�ача	є	додатко�им	захо
дом	інди�ідуального	характеру	і	може	здій�ню�ати�я	�удом	не	інакше,	як	
за	його	�каргою,	поданою	згідно	з	п.	2	ч.	1	�т.	237	КАС.

�кщо	�карга	про	перегляд	такого	рішення	надійшла	пі�ля	добро�ільно
го	поно�лення	компетентним	держа�ним	органом	того	�тану,	�	якому	пере
бу�ала	о�оба	до	порушення	Кон�енції,	�уд	також	зобо�’язаний	його	пере
глянути,	нада�ши	цій	о�обі	тим	�амим	моральну	компен�ацію	�изнанням	
на	національному	рі�ні	помилко�о�ті	прийнятого	раніше	�удо�ого	рішення.

Строк оскарження 
за винятковими обставинами

Відпо�ідно	до	ч.	1	�т.	238	КАС	України	�карга	подаєть�я	протягом	одно
го	мі�яця	з	дня	�ідкриття	об�та�ин,	які	можуть	бути	під�та�ою	для	про�а
дження	за	�инятко�ими	об�та�инами.	Обчи�лення	мі�ячного	�троку	про
�одить�я	за	пра�илами	�т.	103	цього	Кодек�у.

Виходячи	з	пра�ил	ча�тин	1,	2	�т.	12	КАС	України,	днем	�ідкриття	об
�та�ин,	які	можуть	бути	під�та�ою	для	про�адження	за	�инятко�ими	об
�та�инами	за	п.	1	ч.	1	�т.	237	цього	Кодек�у,	є	день	проголошення	о�кар
жу�аного	рішення	�удом	ка�аційної	ін�танції.

Проблеми,	по�’язані	з	можли�і�тю	фактичного	ознайомлення	з	рішен
ням,	перешкодами	для	��оєча�ного	його	отримання	та	інші	казуальні	об
�та�ини	можуть	�рахо�у�ати�я	при	�ирішенні	питання	про	по�ажні�ть	
причин	поно�лення	пропущеного	�троку,	але	ніяк	не	можуть	�лугу�ати	точ
кою	�ідліку	дня	�ідкриття	об�та�ин.

1	Reco��endation	No.	R	(2000)	2	on	the	reexa�ination	or	reopening	of	certain	ca�e�	at	
do�e�tic	level	follo�ing	��dg�ent�	of	the	E�ropean	Co�rt	of	���an Right� [Електронний���an	Right�	[Електронний	
ре�ур�].	—	Режим	до�тупу	:	�e�:	http�://�cd.coe.int/Vie�Doc.��p?id=334147&Bac��Color	
Internet	=9999CC&Bac��ColorIntranet=FFBB55&Bac��Color�ogged=FF�C75

2	Офіційний	�і�ник	України.	—	2006.	—	№	30.	—	Ст.	260.
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Днем	�ідкриття	об�та�ин,	які	можуть	бути	під�та�ою	для	про�аджен
ня	за	�инятко�ими	об�та�инами	за	п.	2	ч.	1	�т.	237	цього	Кодек�у,	є	день,	
коли	 рішення	 міжнародної	 �удо�ої	 у�тано�и,	 юри�дикція	 якої	 �изнана	
Україною,	�тає	о�таточним.

Згідно	зі	�т.	44	Є�ропей�ької	кон�енції	з	пра�	людини	о�таточними	�у
до�ими	рішеннями	є:

1.	Рішення	Великої	палати.
2.	Рішення	палати:
a)	якщо	�торони	зая�ляють	про	те,	що	�они	не	з�ертатимуть�я	із	кло

потанням	про	переда�ання	�пра�и	на	розгляд	Великої	палати;	або
�)	через	три	мі�яці	�ід	дати	по�тано�лення	рішення,	якщо	клопотання	

про	передання	�пра�и	на	розгляд	Великої	палати	не	було	зая�лене;	або
c)	 якщо	 колегія	 Великої	 палати	 �ідхиляє	 клопотання	 про	 передання	

�пра�и	на	розгляд	Великої	палати	згідно	зі	�т.	43	Є�ропей�ької	кон�енції	
з	пра�	людини1.

Слід	зазначити,	що	�еред	практикуючих	юри�ті�	побутує	точка	зору,	
за	якою	пропонуєть�я	��ажати	днем	�ідкриття	об�та�ин,	які	можуть	бути	
під�та�ою	для	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами,	день, коли	о�о
би,	які	мають	пра�о	на	о�карження	�удо�их	рішень	за	�инятко�ими	об�та
�инами,	дізнали�я	про	ная�ні�ть	конфліктного	рішення.

�ака	точка	зору	�бачаєть�я	неприйнятною	�иходячи	з	на�тупного.
Одними	 з	 о�но�оположних	 гарантій	 �удочин�т�а,	 закріплених	 у	 §	 1	

�т.	6	Є�ропей�ької	кон�енції	з	пра�	людини,	є	дотримання	національними	
�удами	принципі�	правової визначеності	(пра�о�ої	пе�но�ті,	о�таточно�
ті),	та	обов’язковості судових рішень.	Змі�т	цих	принципі�	полягає	�	тому,	
що	о�оба,	яка	бере	уча�ть	у	�пра�і,	по�инна	мати	пе�ні�ть	у	тому,	що	рі
шення	яке	набрало	чинно�ті,	є	о�таточним,	обо�’язко�им	до	�иконання	і	
не	може	бути	переглянутим.	Сто�о�но	рішень,	ух�алених	національними	
�удами	України,	це	означає,	що	рішення,	які	набрали	чинно�ті	й	проходи
ли	гаранто�ані	Кон�титуцією	України	�тадії	апеляційного	та	ка�аційного	
про�адження,	є	о�таточними	і	обо�’язко�ими	до	�иконання.

О�оба,	яка	має	пра�о	на	о�карження	�удо�их	рішень	за	�инятко�ими	
об�та�инами,	може	дізнати�я	про	ная�ні�ть	конфліктного	рішення	через	
мі�яць,	рік,	д�а,	три	роки	пі�ля	ух�алення	о�каржу�аного	рішення	�удом	ка
�аційної	ін�танції.	Спроба	по�’язати	день	�ідкриття	об�та�ин,	які	можуть	
бути	під�та�ою	для	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами	з	днем, ко
ли	о�оби,	які	мають	пра�о	на	о�карження	�удо�их	рішень	за	�инятко�ими	
об�та�инами,	дізнали�я	про	ная�ні�ть	конфліктного	рішення,	фактично	
перет�орює	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами	на	наглядо�е	про
�адження,	яке	і�ну�ало	�	�удочин�т�і	України	до	чер�ня	2001	р.

Між	тим,	Є�ропей�ький	�уд	з	пра�	людини	�	��оїх	рішеннях	ух�алених	
у	�пра�ах	«�регубенко	проти	України»,	«Науменко	проти	України»,	«Полто

1	Офіційний	�і�ник	України.	—	1998.	—	№	13.
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раченко	проти	України»	та	у	цілій	низці	інших	�пра�	�изна�	порушенням	
�удами	України	положень	§	1	�т.	6	Є�ропей�ької	кон�енції	з	пра�	людини	
�то�о�но	принципі�	пра�о�ої	�изначено�ті	(пе�но�ті)	і	обо�’язко�о�ті	�удо
�их	рішень,	та	можли�і�ть	перегляду	таких	рішень	пі�ля	набрання	ними	
чинно�ті1.

Скарга,	подана	пі�ля	закінчення	�троку,	��тано�леного	ч.	1	цієї	�татті,	
по�инна	мі�тити	по�илання	на	причини	пропу�ку	�троку	о�карження	і	за
я�у	про	поно�лення	�троку.	До	�карги	прикладають�я	документи,	що	під
т�ерджують	по�ажні�ть	причини	пропу�ку	�троку.

За	�ід�утно�ті	зая�и	про	поно�лення	�троку	на	о�карження	така	�кар
га	залишаєть�я	без	розгляду,	про	що	�уддею	по�тано�ляєть�я	ух�ала.

Скарга	залишаєть�я	без	розгляду,	якщо	Верхо�ний	Суд	за	зая�ою	о�о
би,	яка	подала	�каргу,	не	знайде	під�та�	для	поно�лення	�троку,	про	що	
також	по�тано�ляєть�я	ух�ала.

Порядок подання скарги 
до Верховного Суду України

Скарга	про	перегляд	�пра�и	за	�инятко�ими	об�та�инами	подаєть�я	
безпо�ередньо	до	Верхо�ного	Суду	через	приймальню	або	поштою.	Пода
ча	�карги	через	�уди	першої	чи	апеляційної	ін�танцій	або	через	інші	дер
жа�ні	органи,	у�тано�и	та	організації,	через	їх	по�адо�их	о�іб	не	допу�ка
єть�я.	Подаєть�я	�она	з	копіями	�ідпо�ідно	до	кілько�ті	о�іб,	які	беруть	
уча�ть	у	�пра�і.	До	�карги	по�инні	бути	додані	копії	�удо�их	рішень,	які	
о�каржують�я.

Хоча	законода�ець	цього	прямо	і	не	зазначи�,	але	при	поданні	�карги	
з	під�та�и,	передбаченої	п.	1	ч.	1	�т.	237	КАС,	до	неї	по�инні	бути	додані	
копії	і	тих	�удо�их	рішень,	�	яких,	на	думку	�каржника,	�уд	поіншому	за
�то�у�а�	конфліктну	норму	пра�а.	Пра�о	на	отримання	копій	�удо�их	рі
шень	�изначене	�т.	12	цього	Кодек�у.

При	поданні	�карги	з	під�та�и,	передбаченої	п.	2	ч.	1	�т.	237	КАС,	до	неї	
по�инна	бути	додана	копія	рішення	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини.

Копії	��іх	документі�,	що	додають�я	до	�карги,	по�инні	бути	належ
ним	чином	по��ідчені.

Відпо�ідно	до	ч.	1	�т.	89	КАС,	о�оба,	яка	з�ертаєть�я	до	адміні�трати�
ного	�уду	зі	�каргою	за	�инятко�ими	об�та�инами,	по�инна	�платити	�у
до�ий	збір,	тому	одноча�но	зі	�каргою	подаєть�я	документ	про	�плату	�у
до�ого	збору.	До	набрання	чинно�ті	закону,	який	регулює	порядок	�плати	
і	розміри	�удо�ого	збору,	�удо�ий	збір	зі	�карги	за	�инятко�ими	об�та�и
нами	�плачуєть�я	у	розмірі	50	�ід�откі�	�та�ки,	що	підлягає	�платі	при	по
данні	позо�ної	зая�и,	а	з	майно�их	�порі�	(�т.	21	цього	Кодек�у)	—	�та�
ки,	обчи�леної	�иходячи	зі	�пірної	�уми.

1	Офіційний	�і�ник	України.	—	2005.	—	№	21.	—	Ст.	1183.	—	С.	278;	Ст.	1184.	—	
С.	291;	Ст.	1186.	—	С.	296.
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За	подання	і	розгляд	�карги	з	під�та�и,	��тано�леної	п.	2	ч.	1	�т.	237	
цього	Кодек�у,	�удо�ий	збір	не	�плачуєть�я.

Зазначаючи	у	ч.	3	�т.	239	КАС,	що	до	форми	і	змі�ту	�карги,	яка	пода
єть�я	до	Верхо�ного	Суду	України,	за�то�о�ують�я	пра�ила,	��тано�лені	
цим	Кодек�ом	для	ка�аційної	�карги,	законода�ець	ма�	на	у�азі	загальні	
�имоги.	Разом	із	тим,	ця	�карга	за	формою	і	змі�том	по�инна	мі�тити	й	
інші	�ідомо�ті,	�икликані	о�обли�о�тями	про�адження	за	�инятко�ими	
об�та�инами,	що	закладені	у	�амому	законі.	О�но�ні	�имоги	щодо	форми	
і	змі�ту	�карги	за	�инятко�ими	об�та�инами	на�тупні.

Скарга	подаєть�я	у	пи�ьмо�ій	формі.
У	�карзі	зазначають�я:
1)	наймену�ання	�уду;
2)	ім’я	(наймену�ання),	пошто�а	адре�а	о�оби,	яка	подає	ка�аційну	�кар

гу,	а	також	номер	за�обу	з�’язку,	адре�а	електронної	пошти,	якщо	такі	є.
3)	ім’я	(наймену�ання),	пошто�і	адре�и	інших	о�іб,	які	брали	уча�ть	у	

�пра�і,	а	також	їх	номери	за�обі�	з�’язку,	адре�и	електронної	пошти,	як
що	такі	є.	Вказані	дані	беруть�я	�каржником	з	матеріалі�	�пра�и	при	під
гото�ці	 �карги.	 Їх	 �ід�утні�ть	 унеможли�лює	 �ирішення	 �удом	 питання	
про	допу�к	�карги	до	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами	і	�ико
нання	�имог	ч.	4	�т.	240	КАС;

4)	�удо�і	рішення,	що	о�каржують�я,	номер	�пра�и	та	предмет	�пору;
5)	змі�т	о�каржу�аного	�удо�ого	рішення,	передбачені	�т.	237	КАС	під

�та�и	з�ернення	зі	�каргою;	�иклад	того,	як	�удами	першої,	апеляційної	
та	ка�аційної	ін�танцій	за�то�о�ана	конфліктна	норма	пра�а,	�	чому	по
лягає	помилка	�уду;	обґрунту�ання	пра�ильного,	на	думку	�каржника,	за
�то�у�ання	цієї	норми	матеріального	чи	проце�уального	пра�а;

6)	�удо�і	рішення,	предмет	�пору	та	номер	�пра�и,	�	якій	конфліктна	
норма	пра�а	за�то�о�ана	�удом	ка�аційної	ін�танції	неоднако�о	�	порі�
нянні	з	тим,	як	це	зроблено	�	о�карженому	рішенні;

7)	обґрунту�ання	неоднако�ого	за�то�у�ання	�удом	(�удами)	ка�ацій
ної	ін�танції	однієї	й	тієї	�амої	норми	пра�а;

У	�карзі	поданій	з	під�та�и,	передбаченої	п.	2	ч.	1	�т.	237	КАС,	зазна
чаєть�я,	яким	рішенням	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини	рішення	на
ціональних	�уді�	�изнані	такими,	що	порушують	міжнародні	зобо�’язання	
України;	�	чому	полягають	ці	порушення;

8)	день	�ідкриття	об�та�ин,	які	можуть	бути	під�та�ою	для	про�аджен
ня	за	�инятко�ими	об�та�инами;

9)	до	чого	з�одять�я	�имоги	о�оби,	що	подає	�каргу,	які	�ипли�ають	
зі	змі�ту	ча�тин	1,	2	�т.	236	та	ч.	2	�т.	243	КАС	України.

10)	у	разі	необхідно�ті	—	клопотання	о�оби,	що	подає	�каргу	(про	зупи
нення	�иконання	�ідпо�ідного	рішення,	про	розгляд	�пра�и	за	її	уча�тю).	
За	�ід�утно�ті	такого	клопотання	��ажаєть�я,	що	о�оба	не	бажає	�зяти	
уча�ть	у	�удо�ому	за�іданні	Верхо�ного	Суду;

11)	перелік	матеріалі�,	які	додають�я.
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Скарга	підпи�уєть�я	о�обою,	яка	її	подає,	або	пред�та�ником,	який	до
дає	оформлений	належним	чином	документ	про	��ої	по�но�аження.	Ная�
ні�ть	такого	документа	у	матеріалах	�пра�и	не	з�ільняє	таку	о�обу	�ід	цьо
го	обо�’язку,	о�кільки	�ама	�пра�а	з	документом	може	бути	�итребу�ана	
лише	при	допу�ку	�карги	до	про�адження	і	лише	за	�каргою	по�но�ажної	
о�оби.

При	надходженні	�карги,	оформленої	без	дотримання	зазначених	�имог,	
�уддя	протягом	де�яти	дні�	із	дня	отримання	�карги	по�тано�ляє	ух�алу	
про	залишення	�карги	без	руху,	у	якій	зазначають�я	недоліки	цієї	�карги,	
�по�іб	їх	у�унення	і	��тано�лює	�трок,	до�татній	для	у�унення	недолікі�.	
Копія	ух�али	не�ідкладно	над�илаєть�я	о�обі,	що	з�ернула�я	зі	�каргою.

�кщо	о�оба,	що	з�ернула�я	зі	�каргою,	не	у�унула	недоліки	�карги,	яку	
залишено	без	руху	�	�трок,	��тано�лений	�уддею,	�карга	по�ертаєть�я	цій	
о�обі.	Копія	ух�али	про	по�ернення	�карги	не�ідкладно	над�илаєть�я	о�о
бі,	яка	її	подала,	разом	зі	�каргою	й	у�іма	доданими	до	неї	матеріалами	
(�т.	108	КАС).

Допуск скарги до провадження 
за винятковими обставинами

�кщо	�карга	�ідпо�ідає	�имогам	закону	щодо	форми	та	змі�ту	і	по	ній	
�плачено	�удо�ий	збір,	то	протягом	п’ятнадцяти	дні�	пі�ля	її	надходження	
здій�нюєть�я	процедура	допу�ку	�карги	до	про�адження	за	�инятко�ими	
об�та�инами.	При	цьому	потрібно	мати	на	у�азі,	що	Верхо�ний	Суд	не	по
�’язаний	жор�тко	зі	�троками,	�	межах	яких	по�инно	приймати�я	рішення	
про	допу�к	�карги	до	про�адження.	Скарга	може	знаходити�я	у	Верхо�но
му	Суді	без	руху	до	того	ча�у,	доки	не	буде	розглянута	по	�уті	однотипна	
�пра�а,	�	якій	�уд	прийме	однозначне	рішення	щодо	пра�ильного	за�то�у
�ання	�удами	ка�аційної	ін�танції	пе�ної	норми	пра�а.

Допу�к	�карги	до	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами	здій�ню
єть�я	без	�иклику	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	колегією	�удді�	Судо�ої	
палати	�	адміні�трати�них	�пра�ах	Верхо�ного	Суду	України	за	уча�ті	не	
менше	д�ох	третин	її	чи�ельно�ті	(але	не	менше	п’яти	�удді�).	Одноча�но	
може	бути	�ирішене	питання	про	поно�лення	�троку	на	о�карження	за	�и
нятко�ими	об�та�инами.

Вирішення	питання	про	допу�к	�карги	до	про�адження	за	�инятко�и
ми	об�та�инами	не	є	�уто	формальною	процедурою.	Сам	по	�обі	факт	не
однако�ого	за�то�у�ання	�удом	(�удами)	ка�аційної	ін�танції	однієї	й	тієї	
�амої	норми	пра�а,	не	��ідчить	про	те,	що	колегія	�удді�	а�томатично	по
�инна	допу�тити	�каргу	до	про�адження.

�реба	мати	на	у�азі,	що	однако�е	за�то�у�ання	�удами	однієї	й	тієї	�а
мої	норми	пра�а	може	мати	мі�це	тільки	за	однако�их	об�та�ин	�пра�и,	
що	підт�ерджені	належними	та	допу�тимими	доказами.	В�е	інше	буде	�и
падком	(казу�ом),	при	якому	�уд,	який	має	пра�о	казуального	тлумачення	
законі�,	залежно	�ід	фактичних	об�та�ин	може	неоднако�о	за�то�о�у�ати	
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одну	й	ту	�аму	норму	пра�а.	�ака	неоднако�і�ть	не	може	бути	під�та�ою	
для	допу�ку	�карги	до	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами.

Допу�к	�карги	до	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами	можли
�ий	за	�укупні�тю	д�ох	умо�:

1) наявності підстави, передбаченої п. 1 ст. 237 КАС України;
2) висновку хоча б трьох суддів зі складу колегії про необхідність цього 

допуску.
Законода�ець	не	зобо�’язує	�уд	обо�’язко�о	допу�кати	�карги	до	про

�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами	у	��іх	�ипадках,	коли	має	мі�це	
неоднако�е	за�то�у�ання	�удами	ка�аційної	 ін�танції	однієї	й	тієї	 �амої	
норми	пра�а,	а	по�’язує	допу�к	з	необхідні�тю.

Необхідність	як	один	із	критерії�	�и�но�ку	�удді�	є	оціночним	понят
тям.	Складо�ими	необхідно�ті	можуть	бути:	�елика	�у�пільна	значимі�ть	
�пра�и;	 значна	кількі�ть	 однотипних	 �пра�	 у	про�адженні	 �уді�;	 �пли�	
конкретного	�удо�ого	рішення	на	форму�ання	єдиної	практики	за�то�у
�ання	�удами	пе�ної	норми	пра�а;	можли�а	загроза	подальшого	і�ну�ан
ня	чи	функціону�ання	уча�ника	у	�пра�і	тощо.

Верхо�ний	Суд	по�инен	прийняти	рішення	у	одній	з	типо�их	�пра�	і	
тим	�амим	�казати,	що	«о�ь	так	за�то�о�уєть�я	пра�ильно	ця	норма	пра
�а».	Помилки,	по�’язані	з	неоднако�им	за�то�у�ання	того	�амого	закону	
�удами	ка�аційної	ін�танції	�	інших,	аналогічних	�пра�ах,	по�инні	у�у�а
ти	�амі	�уди	ка�аційної	ін�танції.	В	іншому	�ипадку	роль	Верхо�ного	Су
ду	з�едеть�я	до	функцій	�уду	ка�аційної	ін�танції	(різно�ид	нагляду,	обме
женого	тільки	�троками)	і	через	кілька	рокі�	�ін	буде	заблоко�аний	де�ят
ками	ти�яч	�пра�,	які	чекатимуть	розгляду	�	порядку	по�торної	ка�ації.

Судо�а	палата	�	адміні�трати�них	�пра�ах	Верхо�ного	Суду	України	
не	є	�удом	по�торної	ка�ації,	як	помилко�о	��ажають	деякі	практикуючі	
юри�ти.

Питання	про	допу�к	�ирішуєть�я	�	порядку	пи�ьмо�ого	про�адження,	
протокол	�удо�ого	за�ідання	не	�едеть�я.	Ви�луха�ши	допо�ідача	та	обго
�ори�ши	на�едені	у	�карзі	моти�и	колегія	�удді�	по�тано�ляє	ух�алу,	яка	
не	може	бути	о�каржена.	Ух�ала	про	допу�к	�карги	і	�итребу�ання	�пра
�и	над�илаєть�я	до	�ідпо�ідного	�уду.

Копія	ух�али	про	допу�к	�карги	і	�итребу�ання	�пра�и	над�илаєть�я	
разом	з	копією	�карги	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	а	�	разі	�ідмо�и	
у	допу�ку	—	о�обі,	яка	подала	�каргу.

О�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	протягом	��тано�леного	�удом	�тро
ку	можуть	приєднати�я	до	�карги	або	подати	до	Верхо�ного	Суду	України	
��ої	заперечення	чи	поя�нення	у	�карзі.

Суд	за	клопотанням	�каржника	чи	за	�ла�ною	ініціати�ою	може	зупи
нити	�иконання	�ідпо�ідних	рішень.

�кщо	 �карга	подана	 з	 під�та�и,	 ��тано�леної	 п.	 2	 ч.	 1	 �т.	 237	КАС	
України,	процедура	допу�ку	не	про�одить�я.	Суддядопо�ідач,	пере�іри�
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ши	її	на	�ідпо�ідні�ть	�имогам	закону,	по�тано�ляє	ух�алу	про	�итребу
�ання	�пра�и.	Копії	ух�али	про	�итребу�ання	�пра�и	напра�ляють�я	до	
�уду,	де	знаходить�я	�пра�а,	та	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.	Одно
ча�но	цим	о�обам	пропонуєть�я	протягом	��тано�леного	�удом	�троку	на
дати	��ої	поя�нення	чи	заперечення.

Порядок провадження 
за винятковими обставинами

Пі�ля	надходження	�итребу�аної	�пра�и	до	Верхо�ного	Суду	України,	
�уддядопо�ідач	про�одить	підгото�ку	�пра�и	до	�удо�ого	розгляду.	Законо
да�ець	не	��тано�и�	�трок	на	підгото�ку	�пра�и	до	розгляду	за	�инятко
�ими	об�та�инами,	а	положення	�т.	215	КАС	України	щодо	де�ятиденного	
�троку	на	підгото�ку	�пра�и	до	ка�аційного	розгляду	�	даному	�ипадку	
не	є	прийнятним,	о�кільки	�ідлік	ча�у	на	підгото�ку	�пра�и	до	ка�аційно
го	розгляду	йде	з	моменту	�ідкриття	про�адження,	а	не	з	моменту	надхо
дження	�пра�и	до	�уду.

Врахо�уючи	о�обли�у	значимі�ть	розгляду	�пра�	за	�инятко�ими	об
�та�инами,	на�лідком	чого	може	бути	докорінна	зміна	�удами	практики	
�ирішення	пе�ної	категорії	�порі�,	�лід	зазначити,	що	передумо�ою	прий
няття	пра�ильного,	обґрунто�аного	та	�и�аженого	рішення	по�инна	бути	
кропітка	аналітична	робота,	яка	потребує	пе�ного	ча�у.	�ому	єдиним	кри
терієм	�троку	на	підгото�ку	і	розгляд	�пра�и	�	порядку	про�адження	за	
�инятко�ими	об�та�инами	може	бути	тільки	його	розумні�ть.

Спра�а	�	порядку	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами	розгля
даєть�я	колегією	�удді�	Судо�ої	палати	�	адміні�трати�них	�пра�ах	Вер
хо�ного	Суду	України	за	уча�ті	не	менш	як	д�ох	третин	її	чи�ельно�ті	(але	
не	менше	п’яти	�удді�)	за	пра�илами,	��тано�леними	цим	Кодек�ом	для	
ка�аційного	про�адження,	з	ураху�анням	о�обли�о�тей,	��тано�лених	цією	
гла�ою.

�кщо	�ия�лено	неоднако�е	за�то�у�ання	�удами	ка�аційної	ін�танції	
(Вищим	адміні�трати�ним	�удом,	Вищим	го�подар�ьким	�удом,	колегією	
�удді�	Судо�ої	палати	�	ци�ільних	�пра�ах	Верхо�ного	Суду	України)	од
ного	і	того	�амого	положення	закону,	то	�пра�а	розглядаєть�я	колегією	�уд
ді�	 на	 �пільному	 за�іданні	 �ідпо�ідних	 �удо�их	 палат	 Верхо�ного	 Суду	
України.	Судо�ий	�клад	�пільного	за�ідання	палат	формуєть�я	голо�ами	
�ідпо�ідних	палат	у	рі�ній	кілько�ті.	Голо�ує	на	�пільному	за�іданні	почер
го�о	голо�а	�ідпо�ідної	палати.

За�ча�но,	до	дня	розгляду	�пра�и,	�уддям	колегії	(колегій)	роздають�я	
копії	о�но�них	матеріалі�,	необхідних	для	�ирішення	�карги.	Це	можуть	
бути:	копії	позо�ної	зая�и;	копії	��іх	�удо�их	рішень,	ух�алених	у	�пра�і;	
копії	�карги;	копії	�удо�их	рішень,	�	яких	�уд	ка�аційної	ін�танції	поін
шому,	у	порі�нянні	 з	о�карженим,	за�то�у�а�	конфліктну	норму	пра�а;	
�и�но�ки	науко�ці�;	проект	допо�іді;	�и�но�ок	�пі�допо�ідача;	�итяги	із	
законі�	та	інших	пра�о�их	акті�	тощо.
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�к	пра�ило,	розгляд	�пра�и	про�одить�я	�	порядку	пи�ьмо�ого	про�а
дження.	Це	�икликано	тим,	що	фактичні	об�та�ини	�пра�и	�удом	не	��та
но�люють�я,	 а	 ��ій	 коментар	щодо	проблеми	 за�то�у�ання	 конфліктної	
норми	пра�а	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	надають	�уду	за�ча�но.

Повноваження Верховного Суду України 
за наслідками провадження за винятковими обставинами

За	на�лідками	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами,	�	порядку,	
�изначеному	�т.	25	КАС	України,	більші�тю	голо�і�	колегії	�удді�	прийма
єть�я	одна	з	таких	по�тано�	Верхо�ного	Суду	України:

1)	про	по�не	або	ча�тко�е	задо�олення	�карги;
2)	про	�ідмо�у	�	задо�оленні	�карги.
Жоден	із	�удді�	Верхо�ного	Суду	України	не	має	пра�а	утриму�ати�я	

�ід	голо�у�ання	та	підпи�ання	�удо�ого	рішення.	Суддя,	не	згодний	із	по
�тано�ою,	може	пи�ьмо�о	�икла�ти	��ою	окрему	думку.	Зазначений	доку
мент	�	�удо�ому	за�іданні	не	оголошуєть�я,	а	лише	приєднуєть�я	до	�пра�и	
і	є	�ідкритим	для	ознайомлення.

Ніяких	пра�о�их	на�лідкі�	для	�торін	та	інших	о�іб,	які	беруть	уча�ть	
у	�пра�і,	окрема	думка	�удді�,	не	згодних	з	по�тано�ою,	не	тягне.	Не	є	�ек
ретом	та	об�та�ина,	що	прийняті	колегіальним	�кладом	рішення	з	пра�о
�ої	точки	зору	є	пра�ильними	не	за�жди,	про	що	��ідчить	�удо�а	практика.	
Без	�умні�у,	рішення,	прийняті	більші�тю	голо�і�,	є	законними	і	підляга
ють	безумо�ному	�иконанню.	Однак	а�пект	пра�ильно�ті	(але	не	законно�
ті)	такого	рішення,	з	позиції	за�то�у�ання	пе�ної	норми	пра�а,	може	бути	
предметом	науко�ої	ди�ку�ії	(але	не	критики).

Окрема	думка	як	документ	більшою	мірою	є	моральнопра�о�им	�ира
женням	точки	зору	�удді(і�),	що	залиши��я(ли�ь)	�	меншо�ті,	��ідченням	
його(їх)	пра�о�ої	позиції	 та	науко�опрактичного	обґрунту�ання	його(їх)	
точки	зору	з	питання	за�то�у�ання	конфліктної	норми	пра�а.

З	іншого	боку,	окрема	думка	може	бути	�и�ло�лена	�уддею	не	тільки	
з	питання	за�то�у�ання	конфліктної	норми	пра�а,	а	й	з	питання	пра�иль
но�ті	за�то�у�ання	норми	проце�уального	закону,	яка	не	�и�тупає	предме
том	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами.

Наприклад,	погоджуючи�ь	з	тим,	що	конфліктна	норма	матеріального	
пра�а,	можли�о,	за�то�о�ана	�удом	і	неоднозначно,	�уддя	принципо�о	за
перечує	проти	розгляду	цієї	�пра�и	�	порядку	про�адження	за	�инятко�и
ми	об�та�инами	колегією	�удді�	Судо�ої	палати	�	адміні�трати�них	�пра
�ах	Верхо�ного	Суду	України	з	тих	під�та�,	що	предмет	�пору	�иходить	за	
межі,	�изначені	�т.	21	КАС	України.	На	його	думку,	адміні�трати�ний	�уд	
�ийшо�	 за	 межі	 ��оєї	 компетенції	 і	 розгляну�	 �пра�у,	що	 підпадає	 під	
юри�дикцію	іншого	�пеціалізо�аного	�уду	(го�подар�ького	чи	ци�ільного).	
За	таких	об�та�ин	�пра�а	може	бути	допущеною	до	про�адження	за	�инят
ко�ими	об�та�инами	лише	з	питання	неоднако�ого	за�то�у�ання	ка�ацій
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ним	�удом	норми	проце�уального	закону	щодо	під�удно�ті	�пра�и	�удам	
різних	юри�дикцій.	�кщо	більші�ть	�удді�	не	при�лухаєть�я	до	точки	зору	
окремого	�удді	про	неможли�і�ть	розгляду	такої	�пра�и	по	�уті	за�то�у�ан
ня	 конфліктної	 норми	матеріального	 пра�а,	 цей	 �уддя	 �пра�і	 �икла�ти	
��ою	окрему	думку	з	питання	пра�ильно�ті	за�то�у�ання	норм	проце�уаль
ного	закону.

По�тано�а	Верхо�ного	Суду	за	на�лідками	про�адження	за	�инятко�и
ми	об�та�инами є	о�таточною	і	не	може	бути	о�каржена,	крім	�ипадкі�,	
передбачених	п.	2	ч.	1	�т.	237	КАС.

�к	і	кожна	�удо�а	по�тано�а,	�она	по�инна	бути	�моти�о�аною.	В	мо
ти�ах,	крім	��ього	іншого,	по�инні	знайти	�ідображення:

—	факт	неоднако�ого	за�то�у�ання	�удом	(�удами)	ка�аційної	ін�тан
ції	однієї	й	тієї	�амої	норми	пра�а	або	факт	�изнання	�удо�ого	рішення	
міжнародною	�удо�ою	у�тано�ою,	юри�дикція	якої	�изнана	Україною,	та
ким,	що	порушує	міжнародні	зобо�’язання	України;

—	змі�т	конфліктної	норми	пра�а	і	казуальне	тлумачення	її	пра�ильно
го	за�то�у�ання;

—	факт	незаконно�ті	о�каржених	�удо�их	рішень;
—	�и�но�ок	�уду	про	необхідні�ть	по�ного	чи	ча�тко�ого	�ка�у�ання	

незаконних	�удо�их	рішень	та	про	подальші	на�лідки	�ка�у�ання	(ух�ален
ня	но�ого	рішення,	напра�лення	�пра�и	на	но�ий	розгляд,	залишення	�	
�илі	рішення	�уду	пе�ної	ін�танції	тощо).

�кщо	за	результатами	розгляду	�пра�и	об�та�ини,	які	�тали	під�та�ою	
для	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами,	не	підт�ердили�я,	Верхо�
ний	Суд	України	�ідмо�ляє	�	задо�оленні	�карги.

Відмо�а	у	задо�оленні	�карги	може	бути	обумо�лена,	�	першу	чергу,	
�ід�утні�тю	�амого	факту	неоднако�ого	за�то�у�ання	�удом	(�удами)	ка
�аційної	ін�танції	одного	і	того	�амого	положення	закону.	За	��оєю	при
родою	кожен	пра�о�ий	�пір	є	казу�ом	(окремим	юридичним	�ипадком),	
тому	за	різних	фактичних	об�та�ин	у	кожній	конкретній	�пра�і,	�уд	�пра
�і	неоднако�о	за�то�о�у�ати	одну	й	ту	�аму	норму	пра�а.	�аке	неоднако
�е	за�то�у�ання	одного	і	того	�амого	положення	закону	�аме	по	�обі	не	
може	��ідчити	про	непра�ильне	за�то�у�ання	�удом	конфліктної	норми	
пра�а	при	ух�аленні	о�карженого	рішення	та	про	незаконні�ть	цього	рі
шення.

За	пра�илами	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами	Верхо�ний	
Суд	�пра�і	�итребу�ати	для	пере�ірки	законно�ті	о�карженого	рішення	
тільки	�пра�у,	�	якій	це	рішення	по�тано�лене	(ч.	3	�т.	240	КАС).	Витребу
�ання	та	до�лідження	�пра�,	�	яких	поіншому	за�то�о�ана	конфліктна	
норма	пра�а	—	законом	не	передбачено.	�ому	передбачене	ч.	2	�т.	244	КАС	
пра�о	�уду	кон�тату�ати	порушення,	допущене	�	іншому	�удо�ому	рішен
ні,	за	умо�и,	що	це	(інше)	рішення	не	було	о�каржене,	а	�ама	�пра�а	не	�и
требо�у�ала�ь	і	не	до�ліджу�ала�ь,	у	ліпшому	�ипадку	є	�умні�ним.
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На	наш	погляд,	мак�имум,	що	може	зробити	�уд	у	даному	�ипадку,	це	�ід
мо�ити	у	задо�оленні	�карги	з	тих	під�та�,	що	о�каржене	рішення	є	законним.

Відмова від скарги, зміна скарги 
під час провадження за винятковими обставинами

До	�ідкриття	�удом	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами	о�оба,	
яка	подала	�каргу,	�пра�і	�ідкликати	її,	�иходячи	з	пра�ил	ч.	3	�т.	11	КАС	
України.	Про	�ідкликання	�карги	�уддядопо�ідач	по�тано�ляє	ух�алу,	ко
пія	якої	разом	зі	�каргою	напра�ляєть�я	�каржнику.

Пі�ля	порушення	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами,	�иходя
чи	зі	змі�ту	�имог	ч.	3	�т.	241	КАС	України	та	�то�о�но	пра�ил	�т.	218	КАС	
України,	о�оба,	яка	подала	�каргу	за	�инятко�ими	об�та�инами,	може	�ід
мо�ити�я	�ід	�карги	або	змінити	її	до	закінчення	про�адження.

�кщо	�удо�і	рішення	не	були	о�каржені	за	�инятко�ими	об�та�инами	
іншими	о�обами	або	�	разі	�ід�утно�ті	заперечень	інших	о�іб,	які	подали	
�каргу	чи	приєднали�я	до	неї,	проти	закриття	про�адження	у	з�’язку	з	�ід
мо�ою	�ід	�карги,	колегія	�удді�	Верхо�ного	Суду	��оєю	ух�алою	закри�ає	
про�адження.	�кщо	зая�а	про	закриття	про�адження	у	�пра�і	надійшла	
до	розгляду	�пра�и	�	порядку	�инятко�ого	про�адження,	питання	про	за
криття	про�адження	за	�каргою	�ирішуєть�я	без	�иклику	о�іб,	які	беруть	
уча�ть	у	�пра�і.	Копія	ух�али	про	закриття	про�адження	напра�ляєть�я	
��ім	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.

О�кільки	під�та�и	допу�ку	�карги	до	про�адження	за	�инятко�ими	об
�та�инами	�изначають�я	до	порушення	про�адження	і	�	ході	про�аджен
ня	зміню�ати�я	не	можуть,	о�оба,	яка	подала	�каргу	за	�инятко�ими	об
�та�инами,	�пра�і	до	закінчення	про�адження	змінити	її	лише	�	ча�тині	
результаті�	за	на�лідками	задо�олення	�карги.

Відмова від адміністративного позову, 
визнання адміністративного позову та примирення сторін 

під час провадження за винятковими обставинами
Хоча	ч.	3	�т.	51	КАС	�казує	на	те,	що	�торони	можуть	до�ягнути	при

мирення	на	будьякій	�тадії	адміні�трати�ного	проце�у,	що	є	під�та�ою	
для	закриття	про�адження	�	адміні�трати�ній	�пра�і,	а	�т.	210	КАС	�изна
чає,	що	пози�ач	може	�ідмо�ити�я	�ід	адміні�трати�ного	позо�у	і	�торони	
можуть	примирити�я	у	будьякий	ча�	до	закінчення	ка�аційного	розгляду,	
зазначені	положення	закону	не	можуть	за�то�о�у�ати�я	на	�тадії	про�а
дження	за	�инятко�ими	об�та�инами,	о�кільки	�т.	242	КАС	України	чітко	
�изначила	�иключні	по�но�аження	Верхо�ного	Суду	України	за	на�лідка
ми	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами.

Вказані	обмеження	�икликані	о�обли�о�тями	проце�уальної	процеду
ри	примирення	�торін	�	адміні�трати�ному	проце�і,	та	на�лідкі�	такого	
примирення,	з	одного	боку,	і	по�но�аженнями	Верхо�ного	Суду	України	
за	на�лідками	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами	—	з	іншого.
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Провадження 
за нововиявленими обставинами

Про�адження	за	но�о�ия�леними	об�та�инами,	поряд	із	про�аджен
ням	за	�инятко�ими	об�та�инами,	є	також	ек�траординарним	�по�обом	
перегляду	�удо�их	рішень,	які	набрали	чинно�ті.	Не	піддаючи	критиці	за
кон	�пра�едли�о	зау�ажити,	що	з	точки	зору	техніки	напи�ання	пра�о�их	
норм	та	�по�обу	форму�ання	пра�о�ої	політики	�	держа�і,	а	це	питання	
є	�инятко�ою	компетенцією	парламенту,	окремі	норми	гла�и,	яка	регламен
тує	про�адження	за	но�о�ия�леними	об�та�инами,	�икладені	недо�кона
ло.	Ця	недо�коналі�ть	�т�орює	�удам	перепони	для	перегляду	�пра�	за	но
�о�ия�леними	об�та�инами	без	порушення	окремих	норм	КАС	України.

За�данням	про�адження	за	но�о�ия�леними	об�та�инами	є	перегляд	
�пра�и	з	фактичного	і	(або)	пра�о�ого	боку	у	з�’язку	з	�ия�ленням	об�та
�ин,	про	які	не	знала	і	не	могла	знати	о�оба, яка	з�ертаєть�я	із	зая�ою	про	
перегляд	�удо�ого	рішення.

Но�о�ия�леними	об�та�инами	є	(ч.	2	�т.	245	КАС):
—	і�тотні	об�та�ини,	що	не	були	і	не	могли	бути	�ідомі	на	ча�	розгля

ду	�пра�и	о�обі,	яка	з�ертаєть�я	із	зая�ою	про	перегляд	�удо�ого	рішення;
—	��тано�лення	�ироком	�уду,	що	набра�	законної	�или,	за�ідомо	не

пра�ди�их	показань	��ідка,	непра�ильного	�и�но�ку	ек�перта,	непра�иль
ного	перекладу;	фальши�о�ті	документі�	або	речо�их	доказі�,	що	потягло	
за	�обою	ух�алення	незаконного	або	необґрунто�аного	рішення;

—	��тано�лення	�ироком	�уду,	що	набра�	законної	�или,	�ини	�удді	у	
�чиненні	злочину,	�на�лідок	якого	було	ух�алено	незаконне	або	необґрун
то�ане	рішення;

—	�ка�у�ання	�удо�ого	рішення,	яке	�тало	під�та�ою	для	прийняття	
по�тано�и	чи	по�тано�лення	ух�али,	що	належить	переглянути;

—	��тано�лення	Кон�титуційним	Судом	України	некон�титуційно�ті	
закону,	іншого	пра�о�ого	акта	чи	їх	окремого	положення,	які	за�то�у�а�	
�уд	при	�ирішенні	�пра�и,	якщо	рішення	�уду	ще	не	�иконано.

Законода�ець	обмежи�	можли�і�ть	перегляду	�удо�их	рішень	за	но�о
�ия�леними	об�та�инами	�	разі	прийняття	но�их	законі�,	інших	нормати�
нопра�о�их	акті�,	якими	�ка�о�ані	закони	та	інші	нормати�нопра�о�і	
акти,	що	діяли	на	ча�	розгляду	�пра�и,	крім	�ипадкі�,	коли	�они	пом’як
шують	або	�ка�о�ують	�ідпо�ідальні�ть	фізичної	о�оби.

Пра�о	подати	зая�у	про	перегляд	�удо�ого	рішення	за	но�о�ия�лени
ми	об�та�инами	мають	о�оби,	які	брали	уча�ть	у	�пра�і,	а	також	о�оби,	
які	не	брали	уча�ті	у	�пра�і,	якщо	�уд	�иріши�	питання	про	їхні	пра�а,	
��ободи,	інтере�и	чи	обо�’язки,	мають	пра�о	подати	зая�у	про	перегляд	
�удо�ого	рішення	�уду	будьякої	ін�танції,	яке	набрало	законної	�или,	за	
но�о�ия�леними	об�та�инами.

Зая�а	про	перегляд	�удо�ого	рішення	за	но�о�ия�леними	об�та�ина
ми	може	бути	подана	�	пи�ьмо�ій	формі	протягом	одного	мі�яця	пі�ля	то



267

Глава 4. Перегляд судових рішень …

го,	як	о�оба,	яка	з�ертаєть�я	до	�уду,	дізнала�я	або	могла	дізнати�я	про	
ці	об�та�ини.

Вимоги	до	зая�и	�икладено	у	�т.	248	КАС.
Законода�ець	�изначи�,	що	зая�а	про	перегляд	�удо�ого	рішення	за	

но�о�ия�леними	об�та�инами	подаєть�я	до	�уду	тієї	ін�танції,	який	пер
шим	припу�ти��я	помилки	при	�ирішенні	�пра�и	�на�лідок	незнання	про	
і�ну�ання	цієї	об�та�ини.	Він	також	��тано�и�	пра�ило,	за	яким	зая�а	про	
перегляд	�удо�ого	рішення	за	но�о�ия�леними	об�та�инами	у	разі	��тано�
лення	�ироком	�уду,	що	набра�	законної	�или,	�ини	�удді	у	�чиненні	зло
чину,	�на�лідок	якого	було	ух�алене	незаконне	або	необґрунто�ане	рішен
ня,	подаєть�я	до	адміні�трати�ного	�уду	тієї	ін�танції,	�уддею	якого	�ін	бу�.

Визначи�ши,	що	у	перегляді	�удо�ого	рішення	за	но�о�ия�леними	об
�та�инами	не	може	брати	уча�ть	�уддя,	який	бра�	уча�ть	�	ух�аленні	�у
до�ого	рішення,	про	перегляд	якого	�та�ить�я	питання,	законода�ець	не	
�раху�а�,	що	ні	пра�о�их,	ні	моральних	під�та�	не	до�іряти	�удді	по�тор
ний	перегляд	цієї	�пра�и	не	 і�нує	 (за	�инятком	�ипадкі�,	передбачених	
пунктами	2,	3	ч.	2	�т.	245	КАС,	але	там	ця	о�оба	�же	не	є	�уддею).	Разом	
із	тим,	за	таких	умо�	малий	кількі�ний	�клад	�удді�	у	адміні�трати�них	
�удах	може	�загалі	�иключити	можли�і�ть	перегляду	�пра�и	цим	�удом.

Процедура	перегляду	�удо�их	рішень	за	но�о�ия�леними	об�та�инами	
�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і	і�тотно	�ідрізняєть�я	�ід	аналогічної	про
цедури	�	ци�ільному	�удочин�т�і.	Но�ели,	запропоно�ані	законода�цем,	
не	�про�тили,	а	у�кладнили	�удочин�т�о.

В�і�ши	процедуру	�ідкриття	про�адження	за	но�о�ия�леними	об�та
�инами	законода�ець	формалізу�а�	цей	�ид	про�адження,	змушуючи	�уд	
обо�’язко�о	проходити	процедуру	перегляду	�пра�и,	на�іть	за	я�ної	�ід�ут
но�ті	під�та�	для	цього,	тільки	б	форма	зая�и	�ідпо�ідала	�имогам	закону	
(�т.	250	КАС).

Но�елою	є	положення,	яке	базуєть�я	на	�умні�ному	за�то�у�анні	прин
ципу	проце�уальної	економії,	за	яким	�ирішення	питання	про	�ка�у�ання	
о�карженого	рішення,	�ам	перегляд	�пра�и	 і	ух�алення	но�ого	рішення	
про�одять�я	�	одному	за�іданні	(�татті	252—253	КАС).

Саме	о�танні	положення	�ходять	у	�уперечні�ть	зі	змі�том	принципу	зма
гально�ті	та	�имог	закону	про	безпо�ередні�ть,	��ебічні�ть,	по�ноту	та	об’єк
ти�ні�ть	до�лідження	доказі�,	о�кільки	пра�о�і	під�та�и	перегляду	�пра�и	
(�т.	245	КАС)	�	о�но�і	базують�я	на	необхідно�ті	з’я�у�ання	фактичних	об
�та�ин	�пра�и,	а	ч.	4	�т.	252	КАС	доз�оляє	не	до�ліджу�ати	докази,	які	не	
о�порюють�я.	А	як	бути	з	доказами,	які	о�порюють�я?	�к	�иглядатиме	�уд,	
що	�иклика�	цілий	ряд	��ідкі�	чи	�итребу�а�	но�і	пи�ьмо�і	докази,	не	�и
ріши�ши	до	цього	питання	про	законні�ть	�удо�ого	рішення	та	його	�ка
�у�ання?

Вбачаєть�я,	що	законода�цю	�лід	детально	доопрацю�ати	цей	�ид	про
�адження,	щоб	у�унути	недоречно�ті,	уніфіку�а�ши	його	з	ци�ільним	�у
дочин�т�ом.
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Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 �кі	і�нують	різно�иди	ка�аційного	про�адження?
2.	 Хто	є	�уб’єктом	о�карження	за	�инятко�ими	об�та�инами	до	ВСУ?
3.	 �кі	Ви	знаєте	під�та�и	для	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами?
4.	 �кими	є	о�но�ні	�имоги	щодо	порядку	подання	�карги	до	ВСУ.
5.	 �к	здій�нюєть�я	допу�к	�карги	до	про�адження	за	�инятко�ими	об�та

�инами?
6.	 �кий	порядок	про�адження	за	�инятко�ими	об�та�инами?
7.	 Наз�іть	по�но�аження	ВСУ	за	на�лідками	про�адження	за	�инятко�и

ми	об�та�инами.
8.	 Визначте	но�о�ия�лені	об�та�ини,	за	якими	можна	здій�ню�ати	про�а

дження.
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Розділ VI

РОЗгляд ОкРемих кАтегОРій 
АдміністРАтивних сПРАв

Глава 1
сУб’Єкти влАдних ПОвнОвАжень, 
їх види тА ОсОбливОсті РОЗглядУ 

сПРАв щОдО ОскАРження діянь 
(Рішень, дій чи беЗдіяльнОсті) 

cУб’Єктів влАдних ПОвнОвАжень

Поняття суб’єкта владних повноважень
Кон�титуція	України	гарантує	кожному	пра�о	на	захи�т	��оїх	пра�	і	

��обод	у	�уді,	а	також	на	о�карження	�	�уді	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	
органі�	держа�ної	�лади,	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�их	
і	�лужбо�их	о�іб.	Є�ропей�ька	Кон�енція	про	захи�т	пра�	людини	та	о�но
�оположних	��обод	кожному	гарантує	пра�о	на	ефекти�ний	за�іб	пра�о
�ого	захи�ту	��оїх	пра�	і	��обод	у	�ідпо�ідному	національному	органі.

Кон�титуційний	�уд	України	у	��оєму	рішенні,	щодо	офіційного	тлума
чення	ч.	2	�т.	55	Кон�титуції	України	роз’я�ни�,	що	�уд	не	може	�ідмо�и
ти	у	пра�о�удді,	якщо	о�оба	��ажає,	що	її	пра�а	і	��ободи	порушені	або	
порушують�я,	�т�орені	або	�т�орюють�я	перешкоди	для	їх	реалізації	або	
мають	мі�це	інші	ущемлення	пра�	і	��обод.	У	�уді	можуть	бути	о�каржені	
будьякі	рішення,	дії	та	бездіяльні�ть	органі�	держа�ної	�лади,	органі�	мі�
це�ого	�амо�ряду�ання,	по�адо�их	чи	�лужбо�их	о�іб.	Подання	�карги	до	
органу,	по�адо�ої	о�оби	�ищого	рі�ня	не	перешкоджає	о�карженню	цих	
рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	до	�уду.

На	реалізацію	цих	принципо�их	положень	�прямо�ані	й	норми	Кодек
�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України.	Вперше	у	КАС	��одить�я	уза
гальнюючий	термін	«�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень»,	який	�ключає	�уб’єкти,	
що	здій�нюють	�ладні	упра�лін�ькі	функції	�ідпо�ідно	до	законода��т�а,	
�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	по�но�ажень,	і	за�то�о�уєть�я	�ін	
з	метою	уникнення	переліку	таких	�уб’єкті�,	який	не	може	бути	�ичерп
ним.	Ча�тина	1	�т.	3	Кодек�у	до	таких	�уб’єкті�	�ідно�ить:	органи держав
ної влади; органи місцевого самоврядування; їх посадові чи службові осо
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би; інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій на 
основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повнова
жень.

�кщо	го�орити	про	здій�нення	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	на	о�но
�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	по�но�ажень,	то	
це	необхідно	розуміти	як	реалізацію	будьяких	�ладних	по�но�ажень	у	ме
жах	компетенції	(діяльно�ті)	органі�	держа�ної	�лади	чи	органі�	мі�це�ого	
�амо�ряду�ання,	що	не	належать	до	по�но�ажень,	по�’язаних	з	прийнят
тям	законі�	та	здій�ненням	пра�о�уддя,	а	тому	за	��оїм	змі�том	термін	
«�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень»,	передбачений	у	КАС,	�жи�аєть�я	у	�ужчо
му	значенні,	адже	�ладними	по�но�аженнями	парламенту	є	по�но�аження	
приймати	закони,	а	�удом	—	здій�ню�ати	пра�о�уддя.

Отже,	необхідною	та	єдиною	ознакою	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	
є	здій�нення	цим	�уб’єктом	�ладних	упра�лін�ьких	функцій,	при	цьому	ці	
функції	по�инні	здій�ню�ати�ь	�уб’єктом	�аме	у	тих	пра�о�ідно�инах,	у	
яких	�иник	�пір.	�обто	�ладні	по�но�аження	по�инні	бути	�прямо�ані	на	
�уб’єкт,	який	о�каржує	ці	дії.

Органи державної влади 
як суб’єкти владних повноважень

Відпо�ідно	до	Кон�титуції	України	(�т.	6)	держа�на	�лада	здій�нюєть
�я	на	за�адах	її	поділу	на	законодавчу, виконавчу та судову.

Єдиним	органом	законода�чої	�лади	�	Україні	є	парламент	—	Верхо�
на	Рада	України.	Відпо�ідно	до	Кон�титуції	України	(�т.	91)	Верхо�на	Ра
да	України	приймає	закони,	по�тано�и,	та	інші	акти	більші�тю	�ід	її	кон
�титуційного	�кладу.	Вирішення	питань	про	�ідпо�ідні�ть	законі�	та	ін
ших	 пра�о�их	 акті�	 Кон�титуції	 України	 здій�нюєть�я	 Кон�титуційним	
Судом	України	за	з�ерненнями	Президента	України,	не	менше	45	народ
них	депутаті�	України,	Верхо�ного	Суду	України,	Упо�но�аженого	Верхо�
ної	Ради	України	з	пра�	людини,	Верхо�ної	Ради	А�тономної	Ре�публіки	
Крим.

Питання	щодо	о�карження	рішень	Верхо�ної	Ради	України	як	дій	чи	
бездіяльно�ті	по�адо�их	чи	�лужбо�их	о�іб	органу	законода�чої	�лади	(як	
органу	держа�ної	�лади),	�	даному	�ипадку	—	голо�и	Верхо�ної	Ради	Украї
ни,	його	за�тупникі�,	голі�	комітеті�	КАС	чітко	не	�регульо�ано.	Щодо	за
конно�ті	 по�тано�	 Верхо�ної	 Ради	 України,	 то	 порядок	 розгляду	 таких	
адміні�трати�них	�пра�	урегульо�аний	�т.	171	КАС.	Суд	може	�изнати	по
�тано�у	Верхо�ної	Ради	України	незаконною	чи	такою,	що	не	�ідпо�ідає	
пра�о�ому	акту	�ищої	юридичної	�или,	по�ні�тю	або	�	окремій	її	ча�тині.

Викона�чу	�ладу	Кон�титуція	України	поділяє	за	критерієм	організа
ційнопра�о�ого	рі�ня	на	�ищі,	центральні,	мі�це�і	органи	�икона�чої	�ла
ди.	Органи	�икона�чої	�лади,	діючи	�ід	імені	та	за	дорученням	держа�и,	
мають	пе�ний	пра�о�ий	�тату�,	�и�тупають	но�іями	�ідпо�ідних	по�но�а
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жень	юридично�ладного	характеру,	реалізація	яких	забезпечує	їм	до�яг
нення	мети	�икона�чорозпорядчої	діяльно�ті.

До	вищого органу	�и�теми	органі�	�икона�чої	�лади	належить	Кабінет	
Міні�трі�	України,	який	забезпечує	держа�ний	�у�еренітет	 і	економічну	
�амо�тійні�ть	України,	здій�нення	�нутрішньої	і	зо�нішньої	політики	дер
жа�и,	�иконання	Кон�титуції	і	законі�	України,	акті�	Президента	України.

Стату�	Кабінету	Міні�трі�	України	як	�ищого	органу	�икона�чої	�лади	
підт�ерджуєть�я	п.	9	ч.	1	�т.	116	Кон�титуції	України,	згідно	з	яким	Кабі
нет	Міні�трі�	України	�прямо�ує	 і	координує	роботу	міні�тер�т�,	 інших	
органі�	�икона�чої	�лади.	Загальна	чи�ельні�ть	члені�	Кабінету	Міні�трі�	
України	 �ідпо�ідно	 до	 Закону	 України	 «Про	 Кабінет	Міні�трі�	 України»	
��тано�люєть�я	Верхо�ною	Радою	України.

По�ади	члені�	Кабінету	Міні�трі�	України	належать	до	політичних	по
�ад,	на	які	не	поширюєть�я	законода��т�о	про	держа�ну	�лужбу	та	трудо
�е	законода��т�о.

Кабінет	Міні�трі�	України	у	�ипадках,	передбачених	законами	Украї
ни,	може	переда�ати	для	тимча�о�ого	�иконання	окремі	�ла�ні	по�но�а
ження	іншим	органам	�икона�чої	�лади	з	одноча�ною	передачею	їм	фі
нан�о�их	 і	матеріальних	ре�ур�і�,	необхідних	для	належного	�иконання	
таких	по�но�ажень.

Кабінет	Міні�трі�	України	контролює	здій�нення	переданих	ним	по�
но�ажень,	не�е	�ідпо�ідальні�ть	за	результати	їх	здій�нення.	У	разі	нена
лежного	�иконання	по�но�аження,	переданого	іншому	органу	�икона�чої	
�лади,	Кабінет	Міні�трі�	України	може	�ка�у�ати	рішення	про	передачу	
цього	по�но�аження.

Для	координації	роботи	члені�	Кабінету	Міні�трі�	України,	узгодження	
та	підгото�ки	питань	для	розгляду	на	за�іданнях	уряду,	а	також	для	у�у
нення	 розбіжно�тей	 між	 членами	 уряду	 ут�орюють�я	 урядо�і	 комітети.	
Очолюють	ці	комітети,	як	пра�ило,	Прем’єрміні�тр	України,	�іцепрем’єр
міні�три.	До	�кладу	урядо�ого	комітету	з	пра�ом	дорадчого	голо�у	можуть	
�ходити	кері�ники	інших	органі�	�икона�чої	�лади,	за�тупники	міні�трі�.	
Порядок	організації	роботи	урядо�их	комітеті�	�изначаєть�я	Регламентом	
Кабінету	Міні�трі�	України.

На	за�іданні	урядо�их	комітеті�	приймають�я	узгодженні	рішення,	які	
оформляють�я	протоколами.	Рішення	урядо�их	комітеті�	но�ять	рекомен
даційний	характер,	о�таточне	рішення	приймаєть�я	Кабінетом	Міні�трі�	
України.

О�но�ною	організаційною	формою	діяльно�ті	Кабінету	Міні�трі�	Украї
ни	є	колегіальні	 за�ідання.	У	межах	��оєї	компетенції	Кабінет	Міні�трі�	
України	�идає	по�тано�и	і	розпорядження,	які	підпи�ують�я	Прем’єрмі
ні�тром	України.

Нормати�нопра�о�і	акти	Кабінету	Міні�трі�	України,	міні�тер�т�	та	
інших	центральних	органі�	�икона�чої	�лади	підлягають	реє�трації	�	по
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рядку,	��тано�леному	законом.	По�тано�и	та	розпорядження	Кабінету	Мі
ні�трі�	України	оприлюднюють�я	�	журналі	«Офіційний	�і�ник	України»	і	
є	обо�’язко�ими	для	�иконання.

Акти	Кабінету	Міні�трі�	України	можуть	бути	зупинені	або	�ка�о�ані	
Президентом	України,	якщо вони порушують права, свободи та інтереси 
фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб,	а	також	можуть	бути	
о�каржені	�	�удах	�	порядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.	Акти	Кабіне
ту	Міні�трі�	України	або	окремі	їх	положення	можуть	бути	�изнані	Кон�ти
туційним	Судом	України	некон�титуційними.

До	центральних органів	�икона�чої	�лади	належать	міні�тер�т�а,	дер
жа�ні	комітети,	центральні	органи	�икона�чої	�лади	зі	�пеціальним	�тату
�ом,	які	безпо�ередньо	підпорядко�ані	Кабінету	Міні�трі�	України.	Кон�ти
туція	України	неодноразо�о	�жи�ає	�ираз	«міні�тер�т�а	та	інші	централь
ні	органи	�икона�чої	�лади»,	що	дає	під�та�и	для	�изначення	міні�тер�т�а	
як	 о�но�ного	 �иду	 центральних	 органі�	 �икона�чої	 �лади.	Щодо	 інших	
центральних	органі�	�икона�чої	�лади,	то	такого	переліку	чи	�изначення	
Кон�титуція	України	не	має.	Сьогодні	�и�тема	та	�труктура	центральних	
органі�	�икона�чої	�лади	�изначають�я	Кабінетом	Міні�трі�	України	та	
указами	Президента	України	«Про	�и�тему	центральних	органі�	�икона�
чої	�лади»	�ід	15	грудня	1999	р.	№	1572	та	«Про	зміни	у	�труктурі	цент
ральних	органі�	�икона�чої	�лади»	�ід	15	грудня	1999	р.	№	1573.	Пра�о
�ий	�тату�	центральних	органі�	�икона�чої	�лади	�изначаєть�я	Загальним	
положенням	про	міні�тер�т�о,	 інший	центральний	 орган	 держа�ної	 �и
кона�чої	 �лади,	 зат�ердженим	 Указом	 Президента	 України	 12	 березня	
1996	р.,	а	також	положеннями	про	�ідпо�ідне	міні�тер�т�о,	інший	централь
ний	орган	�икона�чої	�лади.

Втілення	�	життя	політики	Уряду	здій�нюєть�я	�ідпо�ідними	міні�тер
�т�ами	у	доручених	їм	галузях.	Очолює	міні�тер�т�о	міні�тр,	який	безпо�е
редньо	бере	уча�ть	у	форму�анні	та	реалізації	держа�ної	політики	�	країні	
у	�изначених	�ферах	держа�ного	упра�ління,	координує	діяльні�ть	інших	
органі�	�икона�чої	�лади	з	питань,	�ідне�ених	до	�ідання	міні�тер�т�а.	
Міні�три	призначають	та	 з�ільняють	з	по�ади	праці�никі�	очолю�аних	
ними	міні�тер�т�,	кері�никі�,	за�тупникі�	кері�никі�	під�ідомчих	їм	орга
ні�	та	організацій.

Міні�тер�т�а	у	межах	��оїх	по�но�ажень	�идають	нормати�нопра�о
�і	акти	у	�игляді	наказі�	міні�тра.	Накази	міні�тра	щодо	призначення	
на	по�ади	та	з�ільнення	з	по�ад,	притягнення	до	ди�циплінарної	�ідпо
�ідально�ті	праці�никі�	міні�тер�т�а	чи	під�ідомчих	йому	органі�	та	ор
ганізацій	(накази	по�’язані	з	проходженням	публічної	�лужби),	а	також	
накази,	дії	чи	бездіяльні�ть	по�адо�их	о�іб	міні�тер�т�а,	які	порушують	
пра�а,	��ободи	та	інтере�и	фізичних	о�іб,	пра�а	та	інтере�и	юридичних	
о�іб	можуть	бути	о�каржені	�	�удах	у	порядку	адміні�трати�ного	�удо
чин�т�а.
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До	центральних	органі�	�икона�чої	�лади,	які	покликані	�прияти	міні
�тер�т�ам	та	Уряду	�	реалізації	 їх	політики	шляхом	�иконання	функцій	
держа�ного	 упра�ління	функціонального	 характеру,	 належать	держа�ні	
комітети	(держа�ні	�лужби).	�аких	комітеті�	(�лужб)	налічуєть�я	24,	�клю
чаючи	�ім	органі�,	�тату�	яких	прирі�нюєть�я	до	держа�ного	комітету,	а	
�аме:	Вища	ате�таційна	комі�ія	України,	Національне	ко�мічне	агент�т�о	
України,	Пен�ійний	фонд	України,	Голо�не	контрольноре�ізійне	упра�лін
ня	України,	Держа�не	казначей�т�о	України,	Держа�на	�лужба	а�томобіль
них	доріг	України,	Держа�на	тури�тична	адміні�трація	України.

Держа�ні	комітети	мають	між�ідомчий	або	надгалузе�ий	характер,	ко
ординує	їх	діяльні�ть	Кабінет	Міні�трі�	України	через	�ідпо�ідних	міні�трі�.	
У	межах	��оїх	по�но�ажень	�они	�идають	загальнообо�’язко�і	нормати�
нопра�о�і	акти,	які	можуть	бути	о�каржені	�	порядку	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а,	а	також	можуть	бути	о�каржені	дії	чи	бездіяльні�ть	по�адо
�их	о�іб	держкомітету,	які	порушують	пра�а,	��ободи	та	інтере�и	фізичних	
о�іб,	пра�а	та	інтере�и	юридичних	о�іб	�	�удах	у	порядку	адміні�трати�но
го	�удочин�т�а.

До	центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом	на
лежать	органи,	які	мають	о�обли�і	за�дання	та	по�но�аження,	�изначені	
Кон�титуцією	та	законода��т�ом	України.	�акими	органами	є:	Антимоно
польний	комітет,	Держа�на	комі�ія	з	цінних	папері�	та	фондо�ого	ринку,	
Держа�на	податко�а	адміні�трація	України,	Держа�на	�удо�а	адміні�тра
ція	України,	Служба	безпеки	України,	Фонд	держа�ного	майна	України,	
Адміні�трація	Держа�ної	 прикордонної	 �лужби	України	 та	 інші.	Нині	 �	
Україні	налічуєть�я	19	центральних	органі�	�икона�чої	�лади	зі	�пеціаль
ним	�тату�ом.

Кабінет	Міні�трі�	 України	 �ідпо�ідно	 до	 Указу	 Президента	 України	
«Про	�и�тему	центральних	органі�	�икона�чої	�лади»	�ід	15	грудня	1999	р.	
може	ут�орю�ати	урядо�і	органи	держа�ного	упра�ління	(департаменти,	
�лужби,	ін�пекції).	До	по�но�ажень	цих	органі�	належать	питання	упра�
ління	окремими	підгалузями	або	�ферами	діяльно�ті,	контрольнонаглядо
�і	функції,	регуляти�ні	та	доз�ільнореє�траційні	функції	щодо	фізичних	
і	юридичних	о�іб.	�аких	органі�	ут�орено	більше	30.	Ці	органи	�	межах	
��оїх	 по�но�ажень	 �идають	 нормати�нопра�о�і	 акти,	 які	можуть	 бути	
о�каржені	�	порядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	а	також	можуть	бу
ти	о�каржені	дії	чи	бездіяльні�ть	по�адо�их	о�іб	(департаменту,	�лужби,	
ін�пекції),	які	порушують	пра�а,	��ободи	та	інтере�и	фізичних	о�іб,	пра�а	
та	інтере�и	юридичних	о�іб.

До	місцевих органів виконавчої влади	належать	обла�ні,	районні,	Киї�
�ька	та	Се�а�тополь�ька	мі�ькі	держа�ні	адміні�трації,	 а	 також	мі�це�і	
(територіальні)	органи	центральних	органі�	�икона�чої	�лади.	Відпо�ідно	
до	�т.	118	Кон�титуції	України	очолює	мі�це�у	держа�ну	адміні�трацію	го
ло�а,	який	призначаєть�я	Президентом	України	за	поданням	Прем’єрмі
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ні�тра	України.	 Голо�а	не�е	 �ідпо�ідальні�ть	 за	 �иконання	 делего�аних	
по�но�ажень	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	(обла�ними,	районними	радами)	
�	об�ягах	і	межах,	передбачених	Законом	України	«Про	мі�це�е	�амо�ряду
�ання	�	Україні».

Відпо�ідно	до	Закону	України	«Про	мі�це�і	держа�ні	адміні�трації»	на	
�иконання	акті�	Президента	України,	Кабінету	Міні�трі�	України,	міні
�тер�т�	та	інших	центральних	органі�	�икона�чої	�лади,	�ла�них	і	делего
�аних	по�но�ажень	голо�а	мі�це�ої	держа�ної	адміні�трації	�	межах	��оїх	
по�но�ажень	 �идає	 розпорядження,	 а	 кері�ники	 �амо�тійних	 �ідділі�,	
упра�лінь	—	накази.

Розпорядження	голі�	мі�це�их	держа�них	адміні�трацій,	що	�упере
чать	Кон�титуції	та	законам	України,	іншим	актам	законода��т�а	Украї
ни,	можуть	бути	�ка�о�ані	Президентом	України	або	голо�ою	мі�це�ої	дер
жа�ної	адміні�трації	�ищого	рі�ня,	а	також	можуть	бути	о�каржені	до	�у
ду	�	порядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.

Обла�на	чи	районна	рада	може	�и�ло�ити	недо�іру	голо�і	�ідпо�ідної	
мі�це�ої	держа�ної	адміні�трації	і	якщо	за	недо�іру	�и�ло�или�я	д�і	тре
тини	депутаті�	�ід	�кладу	�ідпо�ідної	ради	Президент	України	приймає	
рішення	про	�ід�та�ку	голо�и	мі�це�ої	держа�ної	адміні�трації.	�аке	рішен
ня	може	бути	о�каржене	до	адміні�трати�ного	�уду.

Мі�це�і	держа�ні	адміні�трації	діють	у	�кладі	упра�лінь,	�ідділі�	та	ін
ших	�труктурних	підрозділі�,	перелік	яких	зат�ерджений	по�тано�ою	Ка
бінету	Міні�трі�	України	 «Про	 зат�ердження	рекомендаційних	перелікі�	
упра�лінь,	�ідділі�	та	інших	�труктурних	підрозділі�	мі�це�их	держа�них	
адміні�трацій»	�ід	1	�ерпня	2007	р.	№	996.	Упра�ління,	�ідділи	та	 інші	
�труктурні	підрозділи	мі�це�их	адміні�трацій	здій�нюють	галузе�і	по�но
�аження	щодо	упра�ління	�	галузі	бюджету,	фінан�і�	та	обліку,	упра�ління	
майном,	при�атизацією	тощо.	Для	реалізації	цих	по�но�ажень	мі�це�і	дер
жа�ні	адміні�трації	мають	пра�о	да�ати	обо�’язко�і	для	�иконання	розпо
рядження	кері�никам	підприєм�т�	та	у�тано�,	які	можуть	бути	о�каржені	
�	�удо�ому	порядку	�	разі	порушення	пра�	та	інтере�і�	цих	підприєм�т�	
чи	у�тано�.

Упра�ління,	�ідділи	та	інші	�труктурні	підрозділи	мі�це�их	адміні�тра
цій	по	горизонталі	підпорядко�ані	й	підз�ітні	голо�і	�ідпо�ідної	держа�ної	
адміні�трації,	а	по	�ертикалі	—	органам	�икона�чої	�лади	�ищого	рі�ня	
(щодо	упра�лінь,	�ідділі�	обла�ної	держа�ної	адміні�трації)	—	�ідпо�ідним	
упра�лінням,	�ідділам	та	іншим	�труктурним	підрозділам	обла�ної	держа�
ної	адміні�трації	(щодо	�ідділі�	інших	�труктурних	підрозділі�	районних	
держа�них	адміні�трацій).

До суб’єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються 
на всю територію України, рішення, дії чи бездіяльність яких можуть бути 
оскаржені в порядку адміністративного судочинства, належать Національ
ний банк України, Центральна виборча комісія.
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Національний	банк	України	�идає	нормати�нопра�о�і	акти,	які	є	обо
�’язко�ими	для	�иконання	органами	держа�ної	�лади,	мі�це�ого	�амо�ря
ду�ання,	банкі�,	підприєм�т�,	організацій	та	у�тано�	незалежно	�ід	форм	
�ла�но�ті,	а	також	для	фізичних	о�іб	і	можуть	бути	о�карженні	�	порядку	
адміні�трати�ного	�удочин�т�а.

Центральна	�иборча	комі�ія	є	по�тійно	діючим,	незалежним,	колегіаль
ним	держа�ним	органом,	який	забезпечує	організацію	підгото�ки	і	про�е
дення	�иборі�	Президента	України,	народних	депутаті�	України,	а	також	
��еукраїн�ьких	референдумі�.	Рішення	Центральної	�иборчої	комі�ії	під
лягають	обо�’язко�ому	�иконанню	органами	�икона�чої	�лади,	органами	
мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�ими	і	�лужбо�ими	о�обами,	підпри
єм�т�ами,	у�тано�ами,	організаціями.

Порядок	о�карження	рішень	Центральної	�иборчої	комі�ії,	дії	чи	безді
яльні�ть	голо�и	або	члені�	�иборчої	комі�ії	�изначаєть�я	�иборчим	законо
да��т�ом	та	КАС	України.

За	�прямо�ані�тю	��оїх	функцій	і	по�но�ажень	до	�уб’єкті�	�ладних	
по�но�ажень	можна	�ідне�ти	Рахунко�у	палату,	Упо�но�аженого	Верхо�ної	
Ради	України	з	пра�	людини,	Раду	національної	безпеки	і	оборони	Украї
ни,	закордонні	дипломатичні	чи	кон�уль�ькі	пред�та�ницт�а.	Рішення,	дії	
чи	бездіяльні�ть	цих	органі�	можуть	бути	о�каржені	�	порядку	адміні�тра
ти�ного	�удочин�т�а.

Органи місцевого самоврядування 
як суб’єкти владних повноважень

Стаття	7	Кон�титуції	України	��тано�лює,	що	�	Україні	�изнаєть�я	і	
гарантуєть�я	мі�це�е	�амо�ряду�ання.	Відпо�ідно	до	Закону	України	«Про	
мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»	до	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	
належать:	ради	—	пред�та�ницькі	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	(�іль
�ькі,	�елищні,	мі�ькі,	районні,	обла�ні	та	їх	по�тійні	комі�ії,	ут�орені	для	
здій�нення	контролю	за	�иконанням	рішень	ради	та	її	�икона�чих	органі�);	
виконавчі органи	(�икона�чі	комітети,	�ідділи,	упра�ління)	�іль�ьких,	�елищ
них,	мі�ьких	рад;	сільські, селищні, міські голови.	Стаття	5	Закону	України	
«Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»	�изначає	�и�тему	мі�це�ого	�амо
�ряду�ання,	до	якої	�ідно�ить	і	органи самоорганізації населення.	Закон	
України	 «Про	 органи	 �амоорганізації	 на�елення»	 (�ід	 11	 липня	 2001	 р.	
№	2625111)	�изначає	форми	уча�ті	члені�	територіальних	громад	�іл,	�елищ,	
районі�	у	мі�тах	у	�ирішенні	окремих	питань	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.

Ст�орення	органу	�амоорганізації	на�елення	за	територіальною	озна
кою	і	поширення	його	компетенції	на	територію,	яка	�изначаєть�я	рішен
ням	ради,	що	дала	доз�іл	на	�т�орення,	�изначає	і	наз�у	органу	�амоорга
нізації	на�елення,	а	�аме:	сільський, селищний комітет; будинковий, ву
личний, квартальний комітет; комітет мікрорайону; комітет району в 
місті.	�кщо	�ла�ні	по�но�аження	органу	�амоорганізації	на�елення	чітко	
�изначені	�	�т.	14	Закону	України	«Про	органи	�амоорганізації	на�елення»	
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і	проблеми	щодо	їх	�икори�тання	майже	немає,	то	щодо	переліку	по�но�а
жень	делего�аних	�ідпо�ідними	радами	органу	�амоорганізації	на�елення,	
на	законода�чому	рі�ні	чітко	не	�изначено,	що	�икликає	пе�ні	�кладно�ті	
щодо	за�то�у�ання	Закону	�	цій	ча�тині.	При	цьому	необхідно	мати	на	
у�азі	�имоги	ч.	2	�т.	15	Закону	України	«Про	органи	�амоорганізації	на�е
лення»,	яка	передбачає	обмеження	щодо	делегу�ання	�ідпо�ідними	рада
ми	окремих	по�но�ажень	органам	�амоорганізації	на�елення.	Не	можуть	
бути	делего�ані	органу	�амоорганізації	на�елення	по�но�аження,	�ідне�е
ні	�т.	26	Закону	України	«Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»	до	�и
ключної	компетенції	рад,	а	це	—	майже	53	�иди	по�но�ажень.

На	�иконання	більшо�ті	��оїх	по�но�ажень	орган	�амоорганізації	на
�елення	може	приймати	рішення	організаційнорозпорядчого	характеру.

Рішення	органу	�амоорганізації	на�елення,	що	не	�ідпо�ідають	чинно
му	законода��т�у	або	прийняті	з	питань,	не	�ідне�ених	до	його	по�но�а
жень,	зупиняють�я	�ідпо�ідною	�іль�ькою,	�елищною,	мі�ькою,	районною	
у	мі�ті	(у	разі	її	�т�орення)	радою	з	одноча�ним	з�ерненням	до	�уду	про	
�ка�у�ання	такого	рішення,	а	рішення,	дії	чи	бездіяльні�ть	органу	�амоор
ганізації	на�елення	та	їх	члені�	можуть	бути	о�каржені	до	�ідпо�ідної	ра
ди	або	до	�уду.	Контроль	за	законні�тю	прийнятих	рішень	органом	�амо
організації	на�елення	може	здій�ню�ати	рада,	яка	ут�орила	орган	�амоор
ганізації	на�елення.

Органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	�	межах	��оєї	компетенції	�идають	
рішення	або	розпорядження,	а	 також	не�уть	�ідпо�ідальні�ть	 за	дії	 або	
бездіяльні�ть	у	межах	�ла�ної	чи	делего�аної	компетенції.

Рішення	ради,	�икона�чого	комітету	�ідпо�ідної	ради,	розпорядження	
�іль�ького,	�елищного,	мі�ького	голо�и,	накази	кері�никі�	�ідділі�	та	упра�
лінь,	а	також	дії	чи	бездіяльні�ть	голо�и	обла�ної,	районної	ради,	�іль�ько
го,	�елищного,	мі�ького	голо�и	�	разі	порушення	пра�,	��обод	та	інтере�і�	
фізичних	о�іб,	пра�	та	інтере�і�	юридичних	о�іб	можуть	бути	о�каржені	
�	порядку,	�изначеному	КАС	України.

Посадові і службові особи органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування 

як суб’єкти владних повноважень
Визначення	терміна	«по�адо�а	о�оба»	мі�тить�я	у	законах	України	«Про	

держа�ну	�лужбу»	та	«Про	�лужбу	�	органах	мі�це�ого	�амо�ряду�ання».
Посадовими особами	�ідпо�ідно	до	Закону	України	«Про	держа�ну	�луж

бу»	��ажають�я	кері�ники	та	за�тупники	кері�никі�	держа�них	органі�	
та	їх	апарату,	інші	держа�ні	�лужбо�ці,	на	яких	законами	або	іншими	нор
мати�ними	актами	покладено	здій�нення	організаційнорозпорядчих	та	кон
�ультати�нодорадчих	функцій.

Статтею	2	Закону	України	«Про	�лужбу	�	органах	мі�це�ого	�амо�ряду
�ання»	�изначено,	що	по�адо�ою	о�обою	органу	мі�це�ого	�амо�ряду�ан
ня	є	о�оба,	яка	працює	�	органах	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	має	по�адо�і	
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по�но�аження	щодо	здій�нення	організаційнорозпорядчих	та	кон�ульта
ти�нодорадчих	функцій	і	отримує	заробітну	плату	за	рахунок	мі�це�ого	
бюджету.

�аким	чином,	�изначальним	критерієм	належно�ті	до	категорії	по�адо
�их	о�іб	є	здій�нення	організаційнорозпорядчих	та	кон�ультати�нодорад
чих	функцій,	результатом	здій�нення	яких	може	бути	як	�чинення	пе�
них	дій,	так	 і	бездіяльні�ть.	Для	реалізації	зазначених	функцій	по�адо�і	
о�оби	наділені	пра�ом	у	межах	наданих	їм	по�но�ажень	приймати	рішен
ня,	обо�’язко�і	для	фізичних	і	юридичних	о�іб,	у	тому	чи�лі	тих,	які	їм	не	
підпорядко�ані.

Необхідно	�рахо�у�ати,	що	�тату�	по�адо�их	о�іб	органі�	держа�ної	
�лади	�изначений	Законом	«Про	держа�ну	�лужбу»	та	�пеціальними	зако
нами	про	держа�ні	органи,	а	по�адо�их	о�іб	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду
�ання	—	законами	«Про	�тату�	депутаті�	мі�це�их	рад»,	«Про	мі�це�е	�а
мо�ряду�ання	�	Україні»,	«Про	�лужбу	�	органах	мі�це�ого	�амо�ряду�ан
ня»	та	ін.

Службова особа по�тійно	чи	тимча�о�о	здій�нює	функції	пред�та�ника	
органу	держа�ної	�лади	чи	органу	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	або	обіймає	
у	цих	органах	по�аду,	по�’язану	з	�иконанням	організаційнорозпорядчих	
чи	адміні�трати�ного�подар�ьких	обо�’язкі�	і	не	належить	до	кері�никі�,	
за�тупникі�	кері�ника	органу	�лади	чи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.	У	зако
нода��т�і	України	та	діло�ій	практиці	термін	«�лужбо�а	о�оба»	до�ить	ча�
то	ідентифікуєть�я	з	терміном	«по�адо�а	о�оба».	В	Кон�титуції	(�татті	40,	42,	
55,	56),	Законі	«Про	держа�ну	�лужбу»	та	�	деяких	інших	пра�о�их	актах	
�жи�аєть�я	термін	«службова особа»	поряд	із	терміном	«посадова особа».

Службо�а	о�оба	за�жди	наділена	пе�ним	об�ягом	по�но�ажень	і	�	їх	
межах	має	пра�о	�чиняти	дії,	що	породжують,	змінюють	або	припиняють	
конкретні	пра�о�ідно�ини	(наприклад	пра�о	найму	і	з�ільнення	праці�ни
кі�	реалізують	на	�иконання	рішення	по�адо�ої	о�оби,	за�то�у�ання	адмі
ні�трати�них	чи	ди�циплінарних	�тягнень	та	ін.).	Службо�і	о�оби	можуть	
за�то�о�у�ати	до	�икона�ці�	заходи	�пли�у	організаційного	чи	�ихо�ного	
характеру,	а	�	необхідних	�ипадках	—	і	приму�у;	мають	пра�о	здій�ню�а
ти	контроль	чи	нагляд	за	�иконанням	і	дотриманням	законі�	та	інших	пра
�о�их	акті�.

Рішення,	дії	чи	бездіяльні�ть	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб	органі�	дер
жа�ної	�лади	та	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	прийняті	(�чинені)	з	
порушенням	пра�,	 ��обод	 та	 інтере�і�	фізичних	 о�іб,	 пра�	 та	 інтере�і�	
юридичних	о�іб,	можуть	бути	о�каржені	�	порядку	адміні�трати�ного	�у
дочин�т�а.

Предмет оскарження
Суб’єкти	�ладних	по�но�ажень	при	здій�ненні	�ладних	упра�лін�ьких	

функцій	на	о�но�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	
по�но�ажень,	приймають	рішення,	здій�нюють	дії	чи	бездіяльні�ть.	Пред
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метом	о�карження	до	адміні�трати�ного	�уду	можуть	бути	рішення,	дії	чи	
бездіяльні�ть	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень.

До	адміні�трати�них	�уді�	можуть	бути	о�каржені	будьякі	нормати�
ні	чи	інди�ідуальні	пра�о�і	акти	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	з	моти�і�	
їх	незаконно�ті	чи	не�ідпо�ідно�ті	пра�о�ому	акту	�ищої	юридичної	�или,	
крім	�ипадкі�,	коли	щодо	таких	акті�	Кон�титуцією	чи	законами	України	
передбачено	інший	порядок	�удо�ого	про�адження.

До нормативноправових актів	 належать	рішення	 �уб’єкті�	�ладних	
по�но�ажень,	 дія	 яких	 поширюєть�я	 на	 не�изначене	 коло	фізичних	 чи	
юридичних	о�іб	і	які	призначені	для	неодноразо�ого	за�то�у�ання.	До	таких	
нормати�нопра�о�их	акті�	належать:	по�тано�и	Верхо�ної	Ради	України,	
укази	та	розпорядження	Президента	України,	по�тано�и	та	розпоряджен
ня	Кабінету	Міні�трі�	України,	по�тано�и	Верхо�ної	Ради	А�тономної	Ре�
публіки	Крим,	акти	міні�тер�т�а	чи	іншого	центрального	органу	�икона�чої	
�лади,	Національного	банку	України,	мі�це�их	держа�них	адміні�трацій,	
органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	чи	 іншого	�уб’єкта	�ладних	по�но�а
жень,	по�но�аження	якого	поширюють�я	на	��ю	територію	України	або	
її	ча�тину,	а	також	на	не�изначене	коло	о�іб.

До	правових актів індивідуальної дії належать	рішення	�уб’єкта	�лад
них	по�но�ажень,	які	поширюють�я	на	конкретних	фізичних	чи	юридич
них	о�іб	і	є	актами	одноразо�ого	за�то�у�ання	норм	пра�а.	�акими	акта
ми	можуть	бути	рішення	щодо	проходження	публічної	�лужби	(прийняття	
на	роботу,	притягнення	до	ди�циплінарної	�ідпо�ідально�ті,	з�ільнення	
з	по�ади),	призначення	пен�ії,	рішення	податко�их	органі�	тощо,	а	та
кож	рішення	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	органі�	�икона�чої	�ла
ди,	їх	по�адо�ої	чи	�лужбо�ої	о�оби,	якими	порушують�я	пра�а,	��ободи	
та	інтере�и	фізичних	та	юридичних	о�іб	у	�фері	публічнопра�о�их	�ід
но�ин.

Суб’єкт	�ладних	по�но�ажень,	здій�нюючи	�ладні	по�но�аження,	��о
їми	діями	може	�пли�ати	на	пра�а,	��ободи	та	інтере�и	фізичних	і	юри
дичних	о�іб.	Його	акти�на	по�едінка	(дія) або	па�и�на	(бездіяльність) може	
�пли�ати	на	реалізацію	пра�,	��обод	та	інтере�і�	фізичних	та	юридичних	
о�іб,	а	отже,	може	бути	о�каржена	�	порядку	адміні�трати�ного	�удочин
�т�а.

Згідно	зі	�т.	19	Кон�титуції	органи	держа�ної	�лади	та	органи	мі�це�о
го	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�і	о�оби	зобо�’язані	діяти	лише	на	під�та�і,	
�	межах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	що	передбачені	Кон�титуцією	та	зако
нами	України.	Керуючи�ь	цією	нормою	при	розгляді	�пра�	щодо	о�каржен
ня	діянь	(рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті)	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	не
обхідно	з’я�о�у�ати	деякі	питання,	зокрема:	чи	були	ті	чи	інші	рішення,	
дії	чи	бездіяльні�ть	прийняті	(�чинені)	при	здій�ненні	�ладних	упра�лін�ь
ких	функцій.	До	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	�уб’єкті�	�ладних	по�но
�ажень	необхідно	�ідне�ти:	прийняття	нормати�нопра�о�их	акті�,	пра�о
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�их	акті�	інди�ідуальної	дії,	здій�нення	дій	чи	бездіяльні�ть	у	�фері	регу
лю�ання	публічнопра�о�их	�ідно�ин,	надання	адміні�трати�них	по�луг,	
здій�нення	контролю.

Владні	упра�лін�ькі	функції	на�амперед	притаманні	органам	�икона�
чої	�лади	та	органам	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.	Владні	упра�лін�ькі	функ
ції	може	здій�ню�ати	 і	Верхо�на	Рада	України	при	прийнятті	по�тано�	
щодо	��тано�лення,	зміни	меж	районі�	і	мі�т,	погодження	питань,	по�’я
заних	з	�илученням	(�икупом)	о�обли�о	цінних	земель	тощо.	До	�ладних	
упра�лін�ьких	функцій	належать	функції,	які	здій�нюють�я	Президентом	
України	 (крім	 політичних),	 органами	 прокуратури,	 �удами	 (у	 �ипадках	
здій�нення	по�но�ажень	поза	межами	проце�у),	а	також	органами	�лади	
А�тономної	Ре�публіки	Крим.

Суб’єкт	�ладних	по�но�ажень	може	делегу�ати	ча�тину	��оїх	по�но
�ажень	іншому	�уб’єкту	�ладних	по�но�ажень	на	під�та�і	закону,	який	
надає	таке	пра�о.	На	�иконання	делего�аних	по�но�ажень	�уб’єкт	�лад
них	 по�но�ажень	 приймає	 рішення	 або	 �чиняє	 �ідпо�ідні	 дії,	 які	 кон
тролюють�я	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень,	що	делегу�а�	такі	по�но�а
ження.

Кон�титуція	(�т.	138)	передбачає	делегу�ання	законами	України	по�но
�ажень	А�тономній	Ре�публіці	Крим,	а	також	делегу�ання	по�но�ажень	
районними	чи	обла�ними	радами	�ідпо�ідним	мі�це�им	держа�ним	адмі
ні�траціям	(�татті	118,	119	Кон�титуції).	Статтею	44	Кон�титуції	А�тоном
ної	Ре�публіки	Крим,	зат�ердженої	Законом	України	�ід	23	грудня	1998	р.,	
��тано�лено,	що	органам	мі�це�ого	 �амо�ряду�ання	може	делегу�ати�я	
�иконання	окремих	по�но�ажень	А�тономної	Ре�публіки	Крим	погодже
ними	рішеннями	Верхо�ної	Ради	АРК	та	органами	мі�це�ого	�амо�ряду
�ання.

Законом	«Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»	передбачено	�ико
нання	органами	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	окремих	по�но�ажень	органі�	
�икона�чої	�лади,	а	окремі	��ої	по�но�аження	�они	можуть	делегу�ати	
�ідпо�ідним	мі�це�им	держа�ним	адміні�траціям	за	рішенням	районних,	
обла�них	рад.

При	розгляді	таких	�пра�	�уди	з’я�о�ують,	чи	�ідпо�ідають	рішення,	
прийняті	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень,	а	також	дії,	�чинені	�уб’єктом	
�ладних	по�но�ажень	на	�иконання	делего�аних	по�но�ажень,	чинному	за
конода��т�у.	При	цьому	необхідно	мати	на	у�азі,	що	делегу�ання	по�но�а
жень	можли�е	на	�изначений	термін	або	без	зазначення	�троку.	Із	закін
ченням	�троку,	на	який	делегу�али�я	по�но�аження,	а�томатично	�трача
ють	�илу	рішення	про	делегу�ання	цих	по�но�ажень.

Делего�ані	по�но�аження	можуть	бути	�ідкликані	�уб’єктом	�ладних	
по�но�ажень,	який	їх	делегу�а�.	Ці	об�та�ини	пере�іряють�я	�удами	при	
розгляді	 адміні�трати�них	�пра�	щодо	о�карження	рішень,	дій	 �уб’єкта	
�ладних	по�но�ажень	на	�иконання	делего�аних	по�но�ажень.
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критерії оцінки рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень

На	�ьогодні	процедура	прийняття	рішень,	здій�нення	дій	чи	бездіяль
ні�ть	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	чинним	законода��т�ом	не	�изначе
на,	а	тому	і�нує	небезпека	їх	�тручання	при	здій�ненні	ними	цих	по�но�а
жень	у	�феру	діяльно�ті	фізичних	та	юридичних	о�іб.	До	прийняття	�ідпо
�ідного	 закону	щодо	 регулю�ання	 адміні�трати�них	 процедур	 критерії	
оцінки	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	�икла
дені	�	ч.	3	�т.	2	КАС.	Саме	ці	критерії	дають	можли�і�ть	фізичній	чи	юри
дичній	о�обі	�форму�ати	уя�лення	про	пра�о�у	природу	рішень,	дій	чи	
бездіяльно�ті	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	а	�удам	пере�іряти	та	оціню
�ати	їх	при	прийнятті	��оїх	рішень.

Для	оціню�ання	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	�уб’єкті�	�ладних	по�но
�ажень	�уди	по�инні	пере�іряти,	чи	прийняті	(�чинені)	�они:

—	на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон
ституцією та законами України. Цей	критерій	ґрунтуєть�я	на	�т.	19	Кон
�титуції,	яка	передбачає	обо�’язок	органі�	держа�ної	�лади,	органі�	мі�
це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�их	о�іб	діяти	лише	на	під�та�і,	�	ме
жах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	що	передбачені	Кон�титуцією	та	законами	
України.

Виходячи	із	цих	положень	закону,	�уб’єкти	�ладних	по�но�ажень	по
�инні	бути	ут�орені	�ідпо�ідно	до	чинного	законода��т�а	і	діяти	на	�ико
нання	закону,	приймати	рішення,	�чиняти	дії	у	межах	��оїх	по�но�ажень,	
а	також	і	таких,	які	не	передбачені	законом,	але	безпо�ередньо	�ипли�а
ють	із	положень	закону	і	є	необхідними	для	реалізації	��оїх	функцій	з	до
триманням	��тано�леної	законом	процедури	прийняття	рішення;

—	з використанням повноваження, з якою метою це повноваження на
дане. Рішення,	дія	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	по�инні	бути	�прямо�а
ні	на	до�ягнення	належної	мети.	З’я�у�ання	мети	по�но�аження	та	цілей	
закону	можли�е	через	ознайомлення	із	поя�ню�альною	запи�кою	до	�ідпо
�ідного	законопроекту	та	�тенограмою	його	обго�орення.	�кщо	рішення	
прийняте	�	межах	по�но�ажень,	але	для	до�ягнення	результаті�,	які	не	�ід
по�ідають	по�но�аженням	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	таке	рішення	по
�инно	бути	�изнане	протипра�ним;

—	обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають зна
чення для прийняття рішення (вчинення дії). Суб’єкт	 �ладних	 по�но�а
жень	при	прийнятті	рішення	чи	�чиненні	дій	�рахо�ує	ті	об�та�ини,	на	які	
�казує	закон,	а	також	�рахо�ує	ті	об�та�ини,	що	мають	значення	у	кон
кретній	�итуації,	уникаючи	прийняття	не�моти�о�аних	рішень,	дій;

—	безсторонньо (неупереджено). Приймаючи	рішення,	�чиняючи	дії,	
�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	по�инен	робити	це	як	незаінтере�о�ана	�то
рона,	по�одити�я	неупереджено,	діяти,	�иходячи	із	за�дань,	�изначених	
законом;
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—	добросовісно. При	реалізації	�ладних	по�но�ажень	�уб’єкт	�ладних	
по�но�ажень	по�инен	діяти	добро�о�і�но	для	до�ягнення	по�та�лених	ці
лей	і	�пра�едли�их	результаті�,	без	кори�ли�их	прагнень	до�ягти	�игод	чи	
пере�аг	у	результаті	прийняття	рішень	та	�чинення	дій;

—	розсудливо. Дія	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	роз�удли�а	тоді,	коли	
�она	�ідпо�ідає	здоро�ому	глузду	та	обо�’язкам,	покладеним	на	нього	за
коном,	а	також	загальноприйнятим	моральним	�тандартам;

—	з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи не
справедливій дискримінації. Відпо�ідно	до	цього	критерію	�уб’єкт	�ладних	
по�но�ажень	при	прийнятті	рішень,	дій	по�инен	забезпечити	рі�не	�та�
лення	до	о�іб	під	ча�	прийняття	рішення	або	�чинення	дії	за	однако�их	
об�та�ин;

—	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). Дотримання	цьо
го	критерію	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	о�обли�о	�ажли�о	при	прий
нятті	рішень	або	�житті	заході�,	які	матимуть	�пли�	на	пра�а,	��ободи	та	
інтере�и	о�оби,	маючи	на	меті	до�ягнення	балан�у	між	публічним	інтере
�ом	та	інди�ідуальним	інтере�ом	о�оби,	а	також	між	цілями	та	за�обами	
їх	до�ягнення;

—	з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішен
ня. Суб’єкт	�ладних	по�но�ажень,	приймаючи	рішення	або	дії,	які	�пли�а
ють	на	пра�а,	��ободи	та	інтере�и	о�оби,	здій�нює	ці	по�но�аження	гла�
но	із	забезпеченням	до�тупу	до	інформації	о�обі,	�то�о�но	якої	прийняте	
рішення	чи	здій�нені	дії	про	надання	адміні�трати�них	по�луг;

—	своєчасно, тобто протягом розумного строку. Цей	критерій	�има
гає	�ід	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	при	прийнятті	рішень,	�чиненні	дій	
дотриму�ати�я	�изначених	у	нормати�нопра�о�их	актах	ча�о�их	рамок,	
а	також	приймати	рішення	або	�чиняти	дії	�	межах	�трокі�	без	не�ипра�
даного	з�олікання.

Оцінюючи	 рішення,	 дії	 чи	 бездіяльні�ть	 �уб’єкті�	 �ладних	 по�но�а
жень,	їх	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб	через	призму	�ищезазначених	крите
рії�,	�уди,	�	разі	�ия�лення	порушень	хоча	б	одного	із	цих	критерії�	і	за	
умо�и	порушення	пра�,	��обод	та	інтере�і�	пози�ача,	мають	��і	під�та�и	
для	задо�олення	�ідпо�ідних	адміні�трати�них	позо�і�.

деякі особливості розгляду справ 
щодо оскарження діянь (рішень, дій чи бездіяльності) 

суб’єктів владних повноважень
Виходячи	із	за�дань	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	щодо	захи�ту	пра�,	

��обод	та	інтере�і�	фізичних	о�іб,	пра�	та	інтере�і�	юридичних	о�іб	у	�фері	
публічнопра�о�их	�ідно�ин	�ід	порушень	з	боку	органі�	держа�ної	�лади,	
органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб,	інших	
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�уб’єкті�	при	здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	на	о�но�і	за
конода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	по�но�ажень,	�уб’єк
ту	�ладних	по�но�ажень,	за	ідеєю,	�ід�едена	роль	�ідпо�ідача.

До	о�обли�о�тей	розгляду	адміні�трати�ної	�пра�и,	де	�ідпо�ідачем	є	
�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень,	необхідно	�ідне�ти	те,	що	�уд	може	�ийти	
за	межі	 позо�них	 �имог	 у	 разі,	 якщо	це	необхідно	 для	по�ного	 захи�ту	
пра�,	��обод	та	інтере�і�	�торін	чи	третіх	о�іб,	про	захи�т	яких	�они	про
�ять,	а	також	для	з’я�у�ання	��іх	об�та�ин	у	�пра�і	може	�итребу�ати	до
кази	з	�ла�ної	ініціати�и	(�т.	11	КАС	України).

В	адміні�трати�них	�пра�ах	про	�изнання	протипра�ними	рішень,	дій	
або	бездіяльно�ті	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	обо�’язок	до�едення	пра
�омірно�ті	��ого	рішення	чи	��оєї	дії	покладаєть�я	на	�ідпо�ідача,	якщо	
�ін	заперечує	проти	адміні�трати�ного	позо�у.	Об�та�ини,	�изнані	�удом	
загально�ідомими,	не	потребують	до�едення	(�т.	71	КАС).

Сам	факт	з�ернення	з	адміні�трати�ним	позо�ом	до	�уду,	а	також	�ід
криття	про�адження	у	�пра�і	не	припиняє	дії	о�каржу�аного	рішення	�у
б’єкта	�ладних	по�но�ажень.	Однак	�уд	може	призупинити	дію	такого	рі
шення	або	окремих	його	положень.	�аке	клопотання	розглядаєть�я	не	піз
ніше	 на�тупного	 дня	 пі�ля	 його	 отримання.	 Відпо�ідна	 ух�ала	 негайно	
над�илаєть�я	�уб’єкту	�ладних	по�но�ажень	і	є	обо�’язко�ою	для	�иконан
ня.	О�карження	такої	ух�али	�уду	не	зупиняє	її	�иконання	(�т.	117	КАС).

При	про�еденні	�	залі	�удо�ого	за�ідання	фото	і	кінозйомки,	�ідео,	
з�укозапи�у	із	за�то�у�анням	�таціонарної	апаратури,	а	також	тран�лю
�ання	�удо�ого	за�ідання	по	радіо	і	телебаченню	допу�кають�я	на	під�та
�і	ух�али	�уду	за	ная�но�ті	згоди	на	це	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	
крім	тих,	які	є	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	(�т.	12	КАС).

О�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і	та	не	�олодіють	або	недо�татньо	�о
лодіють	держа�ною	мо�ою	 (а	це	можуть	бути	тільки	пози�ачі,	 тому	що	
�ідпо�ідачами	 є	 �уб’єкти	�ладних	по�но�ажень	 і	 �олодіння	держа�ною	
мо�ою	є	необхідною	умо�ою	прийняття	на	�лужбу),	мають	пра�о	кори�ту
�ати�я	рідною	мо�ою	або	мо�ою,	якою	�они	�олодіють.	У	такому	�ипадку	
по�луги	 перекладача	 необхідні	 �уб’єкту	 �ладних	 по�но�ажень	 та	 �уду	
(�т.	15	КАС).

�кщо	�удо�е	рішення	прийняте	на	кори�ть	�торони,	котра	не	є	�уб’єк
том	�ладних	по�но�ажень,	�уд	при�уджує	�иплату	��іх	її	документально	
підт�ерджених	�удо�их	�итрат	із	Держа�ного	бюджету	України	або	мі�це
�ого	бюджету	(якщо	�ідпо�ідачем	бу�	орган	мі�це�ого	�амо�ряду�ання).

Визначаючи	територіальну підсудність адміністративних справ	КАС	
передбачає	пра�о	�ирішення	�порі�	окружним	адміні�трати�ним	�удом,	
територіальна	юри�дикція	якого	поширюєть�я	на	м.	Киї�,	щодо	о�каржен
ня	по�тано�	Верхо�ної	Ради	України,	указі�	та	розпоряджень	Президента	
України,	по�тано�	та	розпоряджень	Кабінету	Міні�трі�	України,	міні�тер
�т�а	чи	іншого	центрального	органу	�икона�чої	�лади,	Національного	бан
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ку	України	чи	іншого	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	по�но�аження	якого	
поширюють�я	на	��ю	територію	України,	а	також	адміні�трати�ні	�пра�и,	
�ідпо�ідачем	у	яких	є	закордонне	дипломатичне	чи	кон�уль�ьке	пред�та�
ницт�о	України,	їх	по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба.

За	�ибором	пози�ача	розглядують�я	і	�ирішують�я	�пра�и	мі�це�им	
загальним	�удом	як	адміні�трати�ним	�удом	або	окружним	�удом	щодо	
о�карження	дій	або	бездіяльно�ті	по�адо�их	чи	�лужбо�их	о�іб	мі�це�их	
органі�	�икона�чої	�лади.

КАС	передбачає	о�обли�о�ті	розгляду	окремих	категорій	адміні�тра
ти�них	�пра�	щодо	о�карження	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	�уб’єкті�	�лад
них	по�но�ажень	у	�пра�ах	щодо	о�карження	нормати�нопра�о�их	ак
ті�;	щодо	о�карження	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	держа�ної	�икона�чої	
�лужби;	щодо	о�карження	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті,	що	обмежують	реа
лізацію	пра�а	на	мирні	зібрання,	а	також	�пори	з	при�оду	прийняття	грома
дян	на	публічну	�лужбу,	її	проходження	та	з�ільнення	з	публічної	�лужби.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Розкрийте	�уть	поняття	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень.
2.	 Наз�іть	�иди	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень.
3.	 Наз�іть	�иди	органі�	держа�ної	�лади.
4.	 Наз�іть	�иди	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.
5.	 �кі	�и	знаєте	критерії	оцінки	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	�уб’єкті�	�лад

них	по�но�ажень?
6.	 �кі	о�обли�о�ті	розгляду	�пра�	щодо	о�карження	діянь	(рішень,	дій	чи	

бездіяльно�ті)	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень?

Глава 2
ОсОбливОсті ПРОвАдження 

У сПРАвАх щОдО ОскАРження 
нОРмАтивнО-ПРАвОвих Актів

Актуальні�ть	законода�чої	регламентації	процедури	пере�ірки	�удом	
нормати�нопра�о�ого	акта	(далі	—	НПА)	на	�ідпо�ідні�ть	закону	або	пра
�о�ому	акту	(далі	—	ПА)	�ищої	юридичної	�или	є	обумо�леною,	передо��ім,	
�пецифікою	�амого	предмета	�пору	—	НПА,	який	�то�уєть�я	пра�	та	обо
�’язкі�	значного	кола	о�іб.	Окрім	цього,	�лід	�рахо�у�ати	й	відсутність	до
тепер	�ідпо�ідного	закону	про	НПА,	регулю�ання	процедур	�то�о�но	прий
няття	рішень	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	—	�ідпо�ідачами,	значним	
ма�и�ом	�пеціальних	 законі�,	 а	 також	регламентацію	широкого	ма�и�у	
�ідно�ин	на	рі�ні	підзаконних	акті�.	Ця	об�та�ина	може	�причинити	�и
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никнення	пе�них	�кладно�тей	при	розгляді	на	практиці	�пра�	цієї	катего
рії1.	Нагадаємо,	що	�ід	початку	90х	рокі�	минулого	�толіття	у	�ередо�ищі	
юри�ті�	та	політикі�	по�тійно	три�ала	ди�ку�ія	�то�о�но	того:	чи	має	бу
ти	ух�алений	єдиний	законода�чий	акт,	що	регулю�атиме	�ідпо�ідні	�ід
но�ини	�то�о�но	НПА	у�іх	�иді�,	або	по�инні	бути	прийняті	окремо,	умо�
но	кажучи,	«закон	про	закони»	та	«закон	про	підзаконні	нормати�нопра
�о�і	акти».	При	цьому	�и�ло�лю�али�ь	обґрунто�ані	думки	щодо	пере�аг	
та	недолікі�	тієї	чи	іншої	моделі.	Аналіз	законопроекті�,	які	були	та	є	зареє�т
ро�аними	 у	 парламенті,	 �ідпо�ідно,	 попереднього	 та	 нинішнього	 �кли
кань,	при�одить	до	�и�но�ку	про	�ибір	першого	�аріанту,	а	�аме:	прийнят
тя	єдиного	закону	про	НПА.	О�таннім	ча�ом	у	парламенті	�по�терігала�я	
пе�на	акти�ні�ть	�	обго�оренні	�ідпо�ідних	законопроекті�.	У	результаті	
у	жо�тні	2008	р.	Верхо�на	Рада	України	прийняла	�	цілому	закон	(реє�т
раційний	номер	—	№	13431,	�уб’єкт	законода�чої	ініціати�и	—	народний	
депутат	України	О.	Ла�рино�ич).	Проте	Президент	України	за�то�у�а�	пра
�о	�ето	та	по�ерну�	закон	до	парламенту	зі	��оїми	пропозиціями.	Отже,	
«�із	і	нині	там».

Врахо�уючи	�ід�утні�ть	�ідпо�ідного	закону	при	розгляді	�порі�	цієї	
категорії	�уди	керують�я,	передо��ім,	Кон�титуцією	і	законами	України,	
а	також	�ідпо�ідними	підзаконними	актами.	Водноча�	при	розгляді	�по
рі�	щодо	о�карження	НПА	адміні�трати�ні	�уди	мають	також	�рахо�у�а
ти	правові позиції	Кон�титуційного	Суду	України,	які	�формульо�ані	у	рі
шеннях	цього	органу,	о�кільки	згідно	з	припи�ом	ч.	7	�т.	9	КАС	України	у	
разі	�ід�утно�ті	закону,	що	регулює	�ідпо�ідні	пра�о�ідно�ини,	�уд	за�то
�о�ує	закон,	який	регулює	подібні	пра�о�ідно�ини	(аналогія	закону),	а	за	
�ід�утно�ті	такого	закону	�уд	�иходить	із	кон�титуційних	принципів	і	за
гальних	засад	пра�а	(аналогія	пра�а)2.	Слід	підкре�лити	також,	що	позиції	
Кон�титуційного	Суду	України	�рахо�ують�я,	зокрема,	Верхо�ним	Судом	
України	при	перегляді	адміні�трати�них	�пра�	у	порядку	�инятко�ого	про
�адження.

нормативно-правовий акт 
як предмет спору

Для	з’я�у�ання	змісту	терміна	«нормати�нопра�о�ий	акт»	з�ернімо�ь	
до	напрацю�ань	теоретикі�	пра�а	та	результаті�	�удо�ої	практики.	Зокре
ма	у	Рішенні	Кон�титуційного	Суду	України	�ід	27	грудня	2001	р.	у	�пра
�і	про	укази	Президії	Верхо�ної	Ради	України	щодо	Компартії	України,	за
реє�тро�аної	22	липня	1991	року,	�казуєть�я,	що	ознаками	нормати�но�ті	
пра�о�их	акті�	є	невизначеність	дії	у	ча�і	та	неодноразовість	їх	за�то�у

1	Смоко�ич	М.,	Кальченко	С.	До�лідження	о�обли�о�тей	про�адження	у	�пра�ах	
щодо	о�карження	нормати�нопра�о�их	акті�	/	М.	Смоко�ич,	С.	Кальченко	//	Ві�ник	
Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України.	—	2008.	—	№	2.	—	С.	16—36.

2	Адміні�трати�на	ю�тиція	України:	проблеми	теорії	і	практики.	На�тільна	книга	
�удді	/	за	заг.	ред.	О.	М.	Па�енюка.	—	К.	:	І�тина,	2007.	—	С.	289—299.
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�ання.	У	��ою	чергу,	теорія	пра�а	�иходить	з	того,	що	НПА	є	офіційним 
актомволевиявленням	(рішенням)	упо�но�ажених	�уб’єкті�	пра�а,	який	
��тано�лює	(змінює,	�ка�о�ує)	пра�о�і	норми	з	метою	регулю�ання	�у�піль
них	�ідно�ин.	НПА	мі�тить	норми	пра�а	загального характеру,	поширю
єть�я	на	невизначене коло	�уб’єкті�	та	має	тривале	за�то�у�ання	у	ча�і.	
Ці	ознаки,	�ла�не,	й	�ідрізняють	НПА	�ід	пра�о�ого	акта	інди�ідуальної	
дії	(далі	—	ПАІД).	При	цьому	��ажаєть�я,	що	ПАІД	�то�уєть�я	конкретної	
о�оби	(о�іб)	або	�ирішення	конкретної	юридичної	�пра�и	і	має	інди�іду
альну	�прямо�ані�ть1.	Слід	зазначити,	що	у	деяких	рішеннях	�ищих	�уді�	
також	пред�та�лені	позиції	�то�о�но	ознак	НПА.	Можна,	наприклад,	�ка
зати	на	по�тано�у	Верхо�ного	Суду	України	�ід	14	�ерпня	2007	р.	у	�пра
�і	за	позо�ом	�ОВ	«А.»	до	Східної	регіональної	митниці	про	�изнання	не
дій�ним	рішення	про	�изначення	коду	то�ару	та	зобо�’язання	про�е�ти	
його	митне	оформлення.	У	цьому	�удо�ому	рішенні	�казуєть�я	таке:

«Нормативноправовий акт	—	це	офіційний	пи�ьмо�ий	документ,	який	
породжує	пе�ні	пра�о�і	на�лідки,	�прямо�аний	на	регулю�ання	тих	чи	ін
ших	�у�пільних	�ідно�ин	і	має	обо�’язко�ий	характер	для	їх	�уб’єкті�.

Правовий акт індивідуальної дії	породжує	пра�а	й	обо�’язки	тільки	�	
того	 �уб’єкта	 (чи	�изначеного	цим	актом	пе�ного	кола	 �уб’єкті�),	 якому	
(яким)	його	адре�о�ано».

Законода�чі	 особливості	 про�адження	 у	 �пра�ах	щодо	 о�карження	
НПА	передбачені,	голо�ним	чином,	положеннями	�т.	171	КАС.	Причому	�	
порядку	за�то�у�ання	пра�ил	цієї	�татті	розглядають�я	лише	�пори	щодо	
о�карження	НПА,	а	�пра�и	�то�о�но	о�карження	ПАІД	по�инні	�ирішу�а
ти�ь	згідно	з	іншими	нормами	проце�уального	закону.	Врахо�уючи	на�е
дене,	при	розгляді	�порі�	згідно	зі	�т.	171	КАС	�уди	перевірять,	чи	дій�но	
предметом	�пору	є саме	НПА,	а	не	ПАІД,	адже	однако�і	за	формою	ПА	мо
жуть	бути	за	іншими ознаками	як	НПА,	так	і	ПАІД.	Відпо�ідна	пере�ірка	
здій�нюєть�я	�уддею	при	�ирішенні	питання	щодо	відкриття	про�аджен
ня	у	�пра�і,	о�кільки	за	пе�них	об�та�ин	може	�ия�ити�ь,	що	�пра�а	�за
галі	не є підсудною	цьому	�удо�і	через	порушення,	наприклад,	�имог	пред
метної	під�удно�ті.

Деякі	фахі�ці	�и�ло�люють	думки	про	�иникнення	на	практиці	�клад
но�тей	у	�изначенні	того:	чи є	о�каржу�аний	акт	�ідпо�ідного	�уб’єкта	�аме	
НПА	або	ПАІД,	о�кільки	однакові а	формою	ПА	можуть	мати	різну	юридич
ну	природу2.	Сто�о�но	акті�	окремих	�уб’єкті�	зазначене	питання	�ирішу
єть�я	до�олі	не�кладно.	Зокрема	положення	ча�тин	2	та	3	�т.	52	Закону	
України	«Про	Кабінет	Міні�трі�	України»	чітко	��тано�люють:	акти	норма

1	Скакун	О.	Ф. �еорія	держа�и	і	пра�а	:	підруч.	/	О.	Ф.	Скакун	;	пер.	з	ро�.	—	Х.	:	
Кон�ум,	2006.	—	С.	312—315.

2	Є��тигнєє�	А.	О�карження	акті�	органі�	держа�и	та	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	
за	кодек�ом	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	/	А.	Є��тигнєє�	//	Юридичний	
журнал.	—	2006.	—	№	12	(54).	—	С.	31—33.
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тивного	характеру	�идають�я	у	формі	постанов Кабінету	Міні�трі�	Украї
ни,	а	акти	з	організаційнорозпорядчих	та	інших	поточних	питань	—	у	фор
мі	розпоряджень.	На	жаль,	�то�о�но	ПА	інших	�ладних	�уб’єкті�	�итуація	
може	бути	кардинально	�ідмінною.	Наприклад,	указ	Президента	України	
про	призначення	пе�ної	о�оби	голо�ою	обла�ної	держа�ної	адміні�трації	
є,	безперечно,	ПАІД.	Водноча�,	Указ	Президента	України	�ід	18.11.2008	р.	
№	1050/2008	«Про	�не�ення	змін	до	Положення	про	Національну	три�то
ронню	�оціальноекономічну	раду»	є	�аме	НПА.	Аналогічним	чином	по�та
но�и	Верхо�ної	Ради	А�тономної	Ре�публіки	Крим	можуть	бути	за	��оєю	
юридичною	природою	НПА	та	ПАІД.

�к	зазначало�я	�ище,	відмежування	предмета	�пору	—	НПА	�ід	ПАІД,	
має	не	про�то	�уто	теоретичне,	а	�уттє�е	практичне	значення	не	лише	�то
�о�но	розгляду	�пра�	у	порядку	�аме	�т.	171	КАС	та	за�то�у�анні	�ідпо�ід
них	о�обли�о�тей	проце�уального	закону,	а	також	при	�ирішенні	 інших	
питань:	�то�о�но	територіальної	під�удно�ті	(ча�тини	2	або	3	�т.	19	КАС),	
�кладу	�уду	(�т.	24	КАС)	тощо.	Між	іншим,	цей	а�пект	можна	продемон
�тру�ати	прикладами	деяких	з�ернень	заінтере�о�аних	о�іб	до	Окружного	
адміні�трати�ного	�уду	м.	Киє�а	згідно	з	пра�илом	ч.	2	�т.	18	КАС	у	поряд
ку	о�карження,	на	їхню	�ла�ну	думку,	НПА	міні�тер�т�а.	Проте	Окружний	
адміні�трати�ний	�уд	мі�та	Киє�а	��тано�и�,	що	предметом	позо�у	є	ПАІД,	
а	через	це	позо�на	зая�а	подана	з	порушенням	�имог	територіальної	під
�удно�ті.

�еорія	пра�а	�иходить	із	того,	що	необхідними	ознаками	НПА	є,	зокрема:
по�но�аження	�ідпо�ідного	органу	(по�адо�ої	о�оби)	приймати	НПА;
��тано�лення	НПА	но�их	норм	пра�а	або	зміна	(�ка�у�ання)	чинних	

норм;
��тано�лені	процедури	обго�орення	та	прийняття	НПА;
пи�ьмо�а	форма	 актадокумента	 та	 ная�ні�ть	 �ідпо�ідних	 рек�і

зиті�:
�ид	НПА;
наймену�ання	органу,	який	прийня�	НПА;
дата	ух�алення	та	номер	НПА;
�ідомо�ті	про	по�адо�у	о�обу,	яка	підпи�ала	НПА;
реє�трація	та	офіційна	публікація	НПА;
набрання	чинно�ті	НПА.

�к	уже	зазначало�я,	за	умо�и	�ід�утно�ті	�пеціального	закону	про	НПА	
значний	ма�и�	�ідно�ин,	у	тому	чи�лі	—	щодо	порядку	реєстрації	НПА,	
регулюєть�я	�ідпо�ідними	підзаконними	актами.	Утім	до�лідження	�каза
них	акті�	�и�темно	з	положеннями	пункті�	1	та	2	ч.	1	�т.	171	КАС	��ід
чить	про	те,	що	держа�ній	реє�трації	та	зане�енню	до	Єдиного	держа�но
го	реє�тру	нормати�нопра�о�их	акті�	підлягають	не усі НПА,	які	можуть	
бути	о�каржені	до	адміні�трати�ного	�уду	�	порядку	�т.	171	КАС.	На�іть	
більше	того,	у	деяких	публікаціях	а�тори	�казують	на	непоодинокі	�ипад

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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ки,	коли	НПА	�загалі	не	подають�я	до	органі�	Міні�тер�т�а	ю�тиції	Украї
ни	для	про�едення	держа�ної	реє�трації1.

Результати	до�лідження	у�ього	нормати�ного	механізму,	що	регламен
тує	процедуру	о�карження	НПА,	розгляду	та	�ирішення	�пору	найбільш	
ефекти�но	можна	 пред�та�ити	 �	 а�пекті	 окремих	 �кладо�их	 елементі�.	
Розпочнемо	з	питання	щодо	можли�их	позивачів	у	таких	�порах.

Позивачі
Ча�тина	2	�т.	171	КАС	передбачає,	що	пра�о	о�каржити	НПА	мають	

особи,	щодо	яких	його	застосовано,	а	також	о�оби,	що	є	�уб’єктами	пра�о
�ідно�ин,	у	яких	буде застосовано	цей	акт.	З	формулю�ання	цієї	норми,	
а	також	з	ураху�анням	ознаки	загального характеру	положень	НПА	дійде
мо	пе�них	�и�но�кі�.

Перелік	можли�их	пози�ачі�	у	цій	категорії	�пра�	не	є	�ичерпним.
З�ернути�ь	із	адміні�трати�ним	позо�ом	щодо	НПА	можуть	ті	�уб’єк

ти,	пра�	та	обо�’язкі�	яких	цей	акт	�то�уєть�я	при	пред’я�ленні	позо�у,	а	
також	ті	о�оби,	пра�	та	обо�’язкі�	яких	�ідпо�ідний	НПА	�то�у�атиметь�я	
у	подальшому	(наприклад	у	�ипадку	набрання	чинно�ті	�ідпо�ідним	НПА	
у	пе�ний	термін).

З	ураху�анням	положень	ч.	1	�т.	2,	п.	8	ч.	1	�т.	3,	п.	1	ч.	1	�т.	17,	
ч.	2	�т.	50	та	ч.	1	�т.	104	КАС,	пози�ачами	у	цій	категорії	�порі�	можуть	
бути	як	фізичні	о�оби,	які	набули	адміні�трати�ної	проце�уальної	пра�о
�уб’єктно�ті	(�т.	48	КАС),	так	і	юридичні	о�оби.

Водноча�	необхідно	підкре�лити	відмінність у	регламентації	спеціаль
ного	кола	пози�ачі�,	що	обумо�лена	пра�илами	ч.	2	�т.	171	КАС,	�ід	за
гальних пра�ил	ч.	1	�т.	104	КАС	�то�о�но	пра�а	на	з�ернення	до	адміні
�трати�ного	�уду	з	позо�ом	о�оби,	яка	вважає,	що	порушено	її	пра�а,	��о
боди	чи	інтере�и	у	�фері	публічнопра�о�их	�ідно�ин.	При	цьому	�ажли�о	
�ідзначити	також	ту	об�та�ину,	що	законода�ець	у	ч.	2	�т.	171	КАС	�жи
�ає	такі	формулю�ання:

«о�оба,	щодо	якої	за�то�о�ано	НПА»,	а	не	«о�оба,	що	якої	може	бути	
за�то�о�ано	НПА»;

«є	�уб’єктом	пра�о�ідно�ин»,	а	не	«може	бути	�уб’єктом	пра�о�ідно�ин».
На	нашу	думку,	ці	о�обли�о�ті	мають	бути	�рахо�ані	у	практичній	ді

яльно�ті,	адже	на�іть	за	умо�и	загального	характеру	НПА	та	поширення	
його	дії	на	невизначене	коло	о�іб,	при	розгляді	цієї	категорії	�пра�	�уд	обо
�’язко�о	��тано�лює:	чи	є	пози�ач	�уб’єктом	тих	�у�пільних	�ідно�ин,	які	
регулюють�я	�ідпо�ідним	НПА,	або	чи	є	пози�ач	�уб’єктом	пра�о�ідно�ин,	
які	у	подальшому	регламенту�атимуть�я	цим	НПА.	Наприклад,	у	разі	з�ер
ненням	до	адміні�трати�ного	�уду	з	позо�ом	щодо	НПА,	який	регламентує	
�ідпо�ідні	�ідно�ини	�то�о�но	фізичних	о�іб—�уб’єкті�	підприємницької	

1	Клочай	Н. Деякі	а�пекти	�изнання	нормати�нопра�о�их	акті�	недій�ними	/	Н.	Кло
чай	//	Юридичний	журнал.	—	2005.	—	№	10.
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діяльно�ті,	доро�лої	по�нолітньої	людини,	яка	не	має	такого	�тату�у,	хоча	
може	його	набути	у	подальшому,	у	задо�оленні	позо�у	має	бути	�ідмо�ле
но.	�аким	чином,	пози�ач	по�инен	до�е�ти	факт	за�то�у�ання	до	нього	
о�каржу�аного	НПА	або	те,	що	�ін	є	�уб’єктом	�ідпо�ідних	пра�о�ідно�ин,	
на	які	поширюєть�я	дія	цього	акта.	Норми	ч.	2	�т.	171	КАС	можуть	бути	
під�та�ами	для	�ідмо�и	у	 задо�оленні	позо�у,	якщо	�уд	��тано�ить,	що	
о�каржу�аний	НПА	до	о�оби	не	за�то�о�уєть�я	і	�она	не	перебу�ає	у	�ід
но�инах,	до	яких	цей	акт	може	бути	за�то�о�ано.	У	такому	разі	�уд	не	про
�одить	пере�ірку	НПА	на	предмет	його	законно�ті	чи	�ідпо�ідно�ті	ПА	�и
щої	юридичної	�или.	�аку	рекомендацію	пред�та�лено	у	п.	21	по�тано�и	
Пленуму	Вищого	 адміні�трати�ного	 �уду	 України	 �ід	 6	 березня	 2008	 р.	
№	2	«Про	практику	за�то�у�ання	адміні�трати�ними	�удами	окремих	по
ложень	Кодек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	під	ча�	розгляду	
адміні�трати�них	�пра�»	(далі	—	По�тано�а	№	2/08).

До�лідження	а�пекту	належних	відповідачів у	�пра�ах	цієї	категорії	до
цільно	пред�та�ити	у	комплек�і	з	о�обли�о�тями	предмета �пору,	о�кіль
ки	за�жди	ці	питання	є	по�’язаними	у	такий	�по�іб:	чиє рішення	о�каржу
єть�я?

відповідачі 
та предмет спору

Положення	пункті�	1	та	2	ч.	1	�т.	171	КАС	�изначають	можли�е	коло	
�ідпо�ідачі�	та	предмет	адміні�трати�ного	�пору,	зокрема:

Верхо�на	Рада	України,	Президент	України,	Кабінет	Міні�трі�	Украї
ни,	Верхо�на	Рада	А�тономної	Ре�публіки	Крим	—	у	�пра�ах	щодо	закон
но�ті	(крім	кон�титуційно�ті)	нормати�нопра�о�их	акті�	цих	органі�;

міні�тер�т�а,	 інші	центральні	органи	�икона�чої	�лади,	Рада	міні
�трі�	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	мі�це�і	держа�ні	адміні�трації,	органи	
мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	інші	�уб’єкти	�ладних	по�но�ажень	—	у	�пра
�ах	�то�о�но	законно�ті	та	�ідпо�ідно�ті	пра�о�им	актам	�ищої	юридич
ної	�или	нормати�нопра�о�их	акті�	цих	органі�.

На	наше	переконання,	потрібно	погодити�ь	із	позицією	тих	фахі�ці�,	
на	думку	яких	поняття	законно�ті	необхідно	розуміти	ширше,	ніж	лише	
�ідпо�ідні�ть	закону,	і	таким,	яке	охоплює	також	�ідпо�ідні�ть	міжнарод
ному договору,	 згода	 на	 обо�’язко�і�ть	 якого	 надана	 Верхо�ною	 Радою	
України1.	Більше	того,	далі	ми	дійдемо	�и�но�ку,	що	при	�ирішенні	�порі�	
�то�о�но	НПА	тих	�уб’єкті�,	перелік	яких	передбачений	п.	2	ч.	1	�т.	171	
КАС,	адміні�трати�ний	�уд	пере�іряє	о�каржу�аний	акт	також	на	�ідпо�і
дні�ть	Конституції.

У	практичній	діяльно�ті	�уді�	о�обли�ої	у�аги	потребує	з’я�у�ання	на
лежного	предмета	�пору	при	розгляді	адміні�трати�них	�пра�	у	порядку	

1	О�но�и	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	та	адміні�трати�ного	пра�а	:	на�ч.	по�іб.	/	
за	заг.	ред.	Р.	О.	Куйбіди, В.	І.	�ишкіна.	—	К.	:	Старий	��іт,	2006.	—	С.	387—390.
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за�то�у�ання	п.	1	ч.	1	�т.	171	КАС,	а	�аме:	чи	о�каржуєть�я	законні�ть	
НПА,	що	�ходить	до	компетенції	 адміні�трати�ного	 �уду;	чи	предметом	
�пору	є	кон�титуційні�ть	НПА	�ідпо�ідних	�уб’єкті�,	пере�ірка	якої	є	�и
ключним	по�но�аженням	Кон�титуційного	Суду	України.	При	�ирішенні	
цього	питання	передо��ім	�лід	�рахо�у�ати	пра�о�у	позицію	Кон�титуцій
ного	Суду	України,	яка	�формульо�ана	у	Рішенні	�ід	27	березня	2002	р.	
за	під�умками	розгляду	�пра�и	щодо	акті�	про	обрання/призначення	�уд
ді�	на	по�ади	та	про	з�ільнення	їх	з	по�ад.	У	цьому	Рішенні	зазначено,	що	
за	з�ерненням	�уб’єкта	пра�а	на	кон�титуційне	подання	акти	Верхо�ної	
Ради	України	та	Президента	України	про	обрання/призначення	�удді�	на	
по�ади	та	про	з�ільнення	їх	з	по�ад	підлягають	розгляду	Кон�титуційним	
Судом	України	на	�ідпо�ідні�ть	Кон�титуції	(конституційності)	за	їх	юри
дичним	 змі�том	 та	щодо	 додержання	 ��тано�леної	 О�но�ним	 Законом	
України	процедури	їх	розгляду,	ух�алення	чи	набрання	ними	чинно�ті	(на
я�ні�ть	кон�титуційних	по�но�ажень,	кон�титуційних	умо�,	під�та�	обран
ня/призначення	на	по�аду,	з�ільнення	з	по�ади	тощо).	Не	менш	�ажли�им	
є	�раху�ання	пра�о�ої	позиції	Кон�титуційного	Суду	України,	яка	пред
�та�лена	у	Рішенні	�ід	7	тра�ня	2002	р.	у	�пра�і	щодо	під�ідомчо�ті	акті�	
про	призначення	або	з�ільнення	по�адо�их	о�іб.	Зокрема	�казуєть�я,	що	
по�тано�и	парламенту,	укази	та	розпорядження	Президента	України	є	під
законними	актами,	тобто	такими,	що	приймають�я	на	о�но�і	та	на	�ико
нання	Кон�титуції	і	законі�	та	мають	�ідпо�ідати	їм.	�ому	ці	акти	можуть	
пере�іряти�я	на	�ідпо�ідні�ть	не	тільки	Кон�титуції,	а	й	законам	України.	
При	цьому	пере�ірка	законно�ті	зазначених	акті�	є	функцією	�уді�	загаль
ної	юри�дикції.

Нез�ажаючи	на	ту	об�та�ину,	що	на�едений	�и�но�ок	Кон�титуційно
го	Суду	України	безпо�ередньо	�то�уєть�я	пра�о�их	акті�	Президента	та	
Верхо�ної	Ради	України	інди�ідуальної	дії	�формульо�ана	пра�о�а	пози
ція	рі�ною	мірою	може	бути	�зята	до	у�аги	при	розгляді	�порі�	щодо	о�кар
ження	НПА	гла�и	держа�и	та	парламенту.	З	ураху�анням	на�едених	пра
�о�их	позицій	Кон�титуційного	Суду	України	пере�ірка	адміні�трати�ни
ми	�удами	НПА	на	законні�ть	та	�ідпо�ідні�ть	ПА	�ищої	юридичної	має	
здій�ню�ати�ь	так	�амо	за	юридичним	змі�том	НПА	та	�то�о�но	��тано�
леної	законом	(ПА	�ищої	юридичної	�или)	процедури	розгляду,	ек�пертизи,	
ух�алення/прийняття,	оприлюднення,	набрання	чинно�ті	НПА,	у	тому	чи
�лі:	 ная�ні�тю	 по�но�ажень	 �ідпо�ідача	 на	 прийняття/ух�алення	НПА,	
які	��тано�лені	Кон�титуцією,	законом	України	або	підзаконним	актом;	
умо�ами	та	під�та�ами	ух�алення/прийняття	НПА.	Вказаний	підхід	по�
ною	мірою	�кладаєть�я	у	загальні	рамки	принципу	законно�ті,	що	�изна
чений	ч.	2	�т.	19	О�но�ного	Закону	держа�и:	органи	держа�ної	�лади	та	
органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�і	о�оби	зобо�’язані	діяти	ли
ше	на	під�та�і,	�	межах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	що	передбачені	Кон�ти
туцією	та	законами	України.
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При	розгляді	адміні�трати�них	�пра�	щодо	о�карження	НПА	�рахо�у
ють�я	також	ті	пра�о�і	�и�но�ки	Кон�титуційного	Суду	України,	що	�то
�ують�я	 до�лідження	 у�ього	 комплек�у	 питань	 нормот�орчої	 діяльно�ті	
Верхо�ної	Ради	України1.	Пред�та�лені	позиції	можуть	бути	ефекти�но	за
�то�о�ані	 �	проце�і	 �ирішення	 �удом	 �пору	щодо	 о�карження	НПА,	що	
приймають�я,	передо��ім,	колегіальними	органами,	а	також	для	цілей	на
лежного	�изначення	предмета	�ідпо�ідного	�пору.	Зокрема	�арто	�рахо�у
�ати	такі	рішення	єдиного	органу	кон�титуційної	юри�дикції:

�ід	3	жо�тня	1997	р.	у	�пра�і	про	набуття	чинно�ті	Кон�титуцією	
України;

�ід	7	липня	1998	р.	у	�пра�і	щодо	порядку	голо�у�ання	та	по�торно
го	розгляду	законі�	Верхо�ною	Радою	України;

�ід	3	грудня	1998	р.	у	�пра�і	про	ут�орення	фракцій	у	Верхо�ній	Ра
ді	України;

�ід	12	липня	2000	р.	у	�пра�і	про	ратифікацію	Хартії	про	мо�и;
�ід	14	жо�тня	2003	р.	у	�пра�і	про	напра�лення	запиту	до	Президен

та	України;
�ід	1	к�ітня	2008	р.	у	�пра�і	про	Регламент	Верхо�ної	Ради	України;
�ід	18	�ере�ня	2008	р.	у	�пра�і	щодо	�ідпо�ідно�ті	Кон�титуції	Украї

ни	(кон�титуційно�ті)	�т.	3	Закону	України	«Про	зат�ердження	Кон�титу
ції	А�тономної	Ре�публіки	Крим».

Узагальнення	позицій,	�формульо�аних	у	цих	рішеннях,	та	 їх	пе�на	
ек�траполяція �то�о�но	процедури	прийняття	НПА	 іншим	колегіальним	
органом	доз�оляє	дійти	пе�них	�и�но�кі�.

1.	 Конкретна	 �фера	 �у�пільних	 �ідно�ин	 не	 може	 бути	 �регульо�а
на	однопредметними	НПА	однако�ої	�или,	які	за	змі�том	�уперечать	один	
одному.

На	жаль,	цей	а�пект	є	�же	традиційним	«голо�ним	болем»	для	у�ієї	�и
�теми	законода��т�а	України.	Наприклад,	�ідпо�ідно	до	положення	ч.	1	
�т.	60	Закону	України	«Про	захи�т	економічної	конкуренції»	�ідпо�ідні	о�о
би	мають	пра�о	о�каржити	рішення	органі�	Антимонопольного	комітету	
Україні	(далі	—	АМКУ)	по�ні�тю	або	ча�тко�о	до	го�подар�ького	�уду.	Вод
ноча�,	�и�темний	аналіз	можли�ого	предмета	позо�у	цієї	категорії	 ��ід
чить	про	те,	що	подібний	�пір	є	публічнопра�о�им	�пором,	який	має	роз
глядати�ь	адміні�трати�ним	�удом	за	пра�илами	КАС.	Саме	такої	позиції	
дотримуєть�я	Верхо�ний	Суд	України.	Зокрема	у	по�тано�і	Верхо�ного	
Суду	України	�ід	20	ли�топада	2007	р.	у	�пра�і	за	позо�ом	ЗА�	«А.»	до	Лу
ган�ького	обла�ного	територіального	�ідділення	�казуєть�я,	поперше,	що	
АМКУ	�ідпо�ідає	ознакам	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	у	розумінні	поло
жень	�т.	3	КАС.	На	думку	Верхо�ного	Суду	України,	зазначений	�ище	За

1	Кальченко	С.	Окремі	а�пекти	нормот�орчої	діяльно�ті	Верхо�ної	Ради	України	/	
С.	Кальченко	//	Юридичний	журнал.	—	2007.	—	№	1.
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кон	є	спеціальним	у	галузі	захи�ту	економічної	конкуренції	та	загальним	—	
при	�изначенні	�уб’єктом	го�подарю�ання	порядку	захи�ту	у	�уді	пра�,	
порушених	органами	АМКУ.	�аким	чином,	юри�дикція	адміні�трати�них	
�уді�	поширюєть�я	на	�пра�и	за	позо�ами	на	акти	АМКУ	як	�уб’єкта	�лад
них	по�но�ажень.	Водноча�	змушені	�изнати,	що	з	точки	зору	необхідно�
ті	забезпечення	законода�чої	регламентації	розмежу�ання	компетенції	різ
них	�пеціалізо�аних	�уді�,	до�ліджена	�итуація	є	аб�олютно	неприйнятною,	
о�кільки	�т�орюєть�я	підґрунтя	неоднако�ого	за�то�у�ання	норм	пра�а	і,	
як	на�лідок	—	порушення	принципу	юридичної	�изначено�ті	як	не�ід’єм
ної	�кладо�ої	принципу	�ерхо�ен�т�а	пра�а.	�к	приклад,	�лід	також	на�е�
ти	позицію	най�ищого	�удо�ого	органу	�	іншій	�пра�і,	що	так	�амо	по�ин
на	�рахо�у�ати�ь	за	умо�и	�иникнення	�ідпо�ідних	об�та�ин.	Зокрема	у	
по�тано�і	Верхо�ного	Суду	України	�ід	1	к�ітня	2008	р.	у	�пра�і	за	позо
�ом	�ОВ	«М.П.»	до	Держа�ної	податко�ої	ін�пекції	у	Лутугин�ькому	райо
ні	Луган�ької	обла�ті	підкре�лено,	що	Кон�титуція	України	не встановлює	
пріоритету	за�то�у�ання	того	чи	іншого	закону,	�	тому	чи�лі	залежно	�ід	
предмета	пра�о�ого	регулю�ання.	Немає	також	закону	України,	який	би	
регулю�а�	питання	подолання	колізії	норм	законі�,	що	мають	однако�у	
юридичну	 �илу.	Водноча�	Верхо�ний	Суд	України	по�ла��я	на	позицію	
Кон�титуційного	Суду	України	у	�пра�і	про	набуття	чинно�ті	Кон�титуцією	
України	та	нагада�,	що	з�ичайною	є	практика,	коли	на�тупний	у	ча�і	акт	
мі�тить	пряме	за�тереження	щодо	по�ного	або	ча�тко�ого	�ка�у�ання	по
переднього.	Загально�изнаним	є	й	те,	що	з	прийняттям	но�ого	акта,	якщо	
інше	не	передбачено	�амим	цим	актом,	а�томатично	�ка�о�уєть�я	одно
предметний	акт,	який	дія�	у	ча�і	раніше.	У	під�умку	Верхо�ний	Суду	Украї
ни	дійшо�	�и�но�ку,	що	за�то�у�анню	при	розгляді	цієї	�пра�и	підлягали	
норми	закону,	який	бу�	прийнятий	пізніше.	На	наше	переконання,	�ажли
�і�ть	цієї	позиції	полягає	у	тому,	що	аналогічний	принцип	має	за�то�о�у
�ати�ь	адміні�трати�ними	�удами	у	разі	�ия�лення	колізії	окремих	НПА	
однієї	юридичної	�или.

2.	 «По�тано�ою»,	 «рішенням»,	 «розпорядженням»	 є	форма	НПА,	який	
приймаєть�я	пе�ним	колегіальним	органом	—	�уб’єктом	�ладних	по�но�а
жень,	�ідпо�ідно	до	процедури,	що	��тано�лена	законом	або	іншим	НПА.	
Зміни	до	НПА	�но�ять�я	�ідпо�ідними	НПА	одного	рі�ня	пра�о�ої	регла
ментації	і	за	��тано�леною	процедурою	їх	розгляду,	ух�алення	і	набрання	
чинно�ті.

На	жаль,	до�одить�я	демон�тру�ати	на	прикладі,	які	юридичні	меха
нізми	�не�ення	змін	до	НПА	іноді	за�то�о�ує	україн�ький	парламент.	Нага
даємо,	що	16	березня	2006	р.	Верхо�на	Рада	України	прийняла	по�тано�у	
№	3547IV	«Про	Регламент	Верхо�ної	Ради	України»,	�	якій	�казуєть�я:

«Верхо�на	Рада	України	по�тано�ляє:
1.	Прийняти	Регламент	Верхо�ної	Ради	України,…,	за	о�но�у	і	�	ціло

му	(додаєть�я)».
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Утім,	подальша	практична	діяльні�ть	парламенту	щодо	�не�ення	змін	
до	Регламенту	��ідчить	про	по�не	«розмаїття»	у	�икори�танні	нормот�орчих	
процедур,	о�кільки	зміни	�но�или�ь	по�тано�ами	парламенту	�ід	3	�ерпня	
та	19	�ере�ня	2006	р.,	а	також	законом	�ід	3	�ерпня	2006	р.	У	разі	дотри
мання	подібного	і	аб�олютно	хибного	підходу	напрошуєть�я	логічне	запи
тання:	чи	зміни	до	указі�	Президента	України,	акті�	Кабінету	Міні�трі�	
України	так	�амо	можна	�но�ити	шляхом	прийняття	законі�?	�к	�ідомо,	
Рішенням	Кон�титуційного	Суду	України	�ід	1	к�ітня	2008	р.	у	�пра�і	про	
Регламент	Верхо�ної	Ради	України	зазначену	�ище	по�тано�у	парламенту	
�изнано	такою,	що	не	�ідпо�ідає	Кон�титуції	України	(є	некон�титуційною).

3.	�ерміни	«по�тано�а»,	«рішення»,	«розпорядження»	�жи�ають�я	у	зна
ченні	юридично цілісних	і	структурнозавершених	НПА,	які	приймають�я	
колегіальним	органом—�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	�ідпо�ідно	до	його	
по�но�ажень.

4.	Голосування	у	колегіальному	органі	є	дією,	якою	на	його	за�іданні	
за�ершуєть�я	обго�орення	проекті�	НПА	та	приймають�я	рішення	цього	
органу.	Водноча�	рішенням	органу	також	�ідхиляють�я	проекти	НПА,	їхні	
окремі	ча�тини	та	попра�ки	до	них	пі�ля	обго�орення,	а	НПА,	які	під	ча�	
голо�у�ання	були	підтримані	��тано�леною	більші�тю	голо�і�	�ід	�кладу	
колегіального	органу,	тобто	на	колегіальній	о�но�і,	��ажають�я	прийнятими.

5.	Прийняття	рішень	колегіальним	органом—�уб’єктом	�ладних	по�но
�ажень	я�ляє	�обою	проце�	формування	та	вираження його	волі.	З	огляду	
на	цей	а�пект	зно�у	з�ернімо�ь	до	аб�олютно	неприпу�тимої,	на	наше	пе
реконання,	практики	�не�ення	змін	до	НПА	актами	іншого	рі�ня	пра�о�ої	
регламентації.	За	подібних	об�та�ин	лишаєть�я	незрозумілим,	�оля	якого	
органу	є	�ираженою	(�тіленою)	у	зміненому	НПА?

6.	Поряд	із	терміном	«рішення»	у	законода��т�і	�жи�ають�я	терміни	
«по�тано�и»,	 «розпорядження»,	під	якими	необхідно	розуміти	документи	
колегіальних	органі�—�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень,	�	яких	закріплюєть
�я	їх	�оле�ия�лення	з	питань	компетенції	цих	органі�.	�ляхом	прийняття	
таких	ПА	набу�ають	офіційного	характеру	результати	�оле�ия�лення	цих	
органі�	—	тобто	їхні	рішення.	Юридичними	формами	акті�	є,	наприклад,	
по�тано�и,	розпорядження	тощо.	�аким	чином,	під	терміном	«акти»	треба	
розуміти	документи,	які	приймають�я	у	формі	по�тано�,	розпоряджень,	
наказі�	тощо:	термін	«рішення»	та	«акти»	колегіального	органу	—	це	�заємо
по�’язані	пра�о�і	категорії,	які	�пі��ідно�ять�я	між	�обою	як	змі�т	і	форма.

7.	 Відпо�ідний	 НПА	 по�инен	 бути	 підписаним	 та	 оприлюдненим	 за	
��тано�леною	процедурою.

На	нашу	думку,	на�едені	�и�но�ки	доз�оляють	у��ідомити	причину	то
го,	чому	законода�ець	у	нормах	�т.	171	КАС	передбачи�	деякі	о�обли�о�ті	
щодо	 �пеціального	 предмета	 �пору:	НПА.	 В�ажаємо,	що	 у	 цій	 категорії	
�пра�	�удо�ою	пере�іркою	охоплюють�я	як	дії	�ідпо�ідного	�уб’єкта	�лад
них	по�но�ажень	(обго�орення	проекту	НПА,	голо�у�ання	за	його	прий
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няття,	підпи�ання,	оприлюднення	тощо),	а	так	�амо	й	рішення	такого	�у
б’єкта	—	результати	його	�оле�ия�лення,	які	набу�ають	офіційного	харак
теру	шляхом	прийняття	НПА.	Водноча�,	на	наше	переконання,	деякі	 із	
цих	�и�но�кі�	можуть	бути	�рахо�ані	також	при	розгляді	�пра�и	�то�о�
но	о�карження	НПА,	що	прийнятий	одноо�обо�о,	тобто	—	не	колегіальним	
органом,	а	�ідпо�ідною	по�адо�ою	о�обою.

Необхідно	з�ернути	у�агу	також	на	інший	�ажли�ий	момент.	З	ураху
�анням	позиції	Кон�титуційного	Суду	України	�то�о�но	�пі��ідношення	
юридичних	категорій	 «рішення»/«акти»	 як	 «змі�т»/«форма»,	 при	розгляді	
�порі�	щодо	о�карження	НПА,	які	приймають�я	органами	мі�це�ого	�амо
�ряду�ання	обо�’язко�о	має	бути	�рахо�аний	припи�	ч.	2	�т.	144	Кон�ти
туції	України:	рішення	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	з	моти�і�	їх	не
�ідпо�ідно�ті	Кон�титуції	чи	законам	України	зупиняють�я	у	��тано�лено
му	 законом	 порядку	 з	 одноча�ним	 з�ерненням	 до	 �уду.	 На	 цей	 а�пект	
також	�казуєть�я	у	п.	19	По�тано�и	№	2/08.	На	нашу	думку,	при	розгля
ді	�пра�и	щодо	о�карження	НПА,	який	прийнято	органом	мі�це�ого	�амо
�ряду�ання,	адміні�трати�ний	�уд	упо�но�ажений	пере�ірити	о�каржу�а
ний	акт	на	�ідпо�ідні�ть	як	Кон�титуції,	так	�амо	і	законам	України.	В�а
жаємо,	що	зазначена	норма	О�но�ного	Закону	держа�и	фактично	наділяє	
адміні�трати�ний	�уд	по�но�аженнями	здій�ню�ати	контроль	кон�титу
ційно�ті	НПА	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.	До	такого	�амого	�и�но�
ку	�прямо�ує	до�лідження	ч.	10	�т.	60	Закону	України	«Про	мі�це�е	�амо
�ряду�ання	�	Україні».	Зазначена	норма	��тано�лює,	що	акти	органі�	та	
по�адо�их	о�іб	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	з	моти�і�	їх	не�ідпо�ід
но�ті	Кон�титуції	або	законам	України	�изнають�я	незаконними	у	�удо�о
му	 порядку.	Цей	 �и�но�ок	 також	по�ні�тю	 узгоджуєть�я	 з	 положенням	
п.	2	ч.	1	�т.	171	КАС,	згідно	з	яким	о�каржу�аний	НПА	пере�іряєть�я,	у	
тому	чи�лі,	на	�ідпо�ідні�ть	«пра�о�им	актам	�ищої	юридичної	�или».

В�ажаємо,	що	поняття	ПА	«�ищої	юридичної	�или»	охоплює	у�і	ПА,	які	
мають	юридичну	�илу	�ищу,	ніж	о�каржу�аний	НПА,	що	є	безпо�ереднім	
предметом	�пору.	У	з�’язку	з	цим	зазначимо,	що	згідно	з	ч.	2	�т.	8	О�но�
ного	Закону	Кон�титуція	України	має	�ищу	юридичну	�илу,	а	закони	та	ін
ші	НПА	приймають�я	на	о�но�і	Кон�титуції	і	по�инні	�ідпо�ідати	їй.	Вод
ноча�	на	предмет	законно�ті	та	�ідпо�ідно�ті	ПА	�ищої	юридичної	�или	
(у	тому	чи�лі	щодо	кон�титуційно�ті)	�	порядку	�т.	171	КАС	адміні�трати�
ним	�удом	здій�нюєть�я	пере�ірка	НПА	інших	�уб’єкті�	�ладних	по�но�а
жень,	перелік	яких	��тано�лено	п.	2	ч.	1	�т.	171	КАС.	На	наше	переконан
ня,	поняття	«�ідпо�ідні�ть	ПА	�ищої	юридичної	�или»	по�инно	розгляда
ти�ь	як	таке,	що	охоплює	і	«�уперечні�ть	рішенню	Кон�титуційного	Суду	
України»	як	одну	із	під�та�	�ка�у�ання	акті�	мі�це�их	держа�них	адмі
ні�трацій	(далі	—	МДА),	розпоряджень	голо�и	МДА	та	наказі�	кері�никі�	
підрозділі�	МДА.	Нагадаємо,	що	�ідпо�ідні	положення	передбачено	�т.	43	
Закону	України	«Про	мі�це�і	держа�ні	адміні�трації».
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Особливості відкриття провадження 
та підготовчих дій

Слід	до�лідити	також	деякі	о�обли�о�ті	щодо	�ідкриття	про�адження	
у	цій	категорії	адміні�трати�них	�пра�	та	необхідних	проце�уальних	діях.	
Передо��ім	�кажемо	на	пра�ила	ч.	3	�т.	19	КАС	�то�о�но	�иключної	тери
торіальної	під�удно�ті	окружного	адміні�трати�ного	�уду,	територіальна	
юри�дикція	якого	поширюєть�я	на	м.	Киї�,	розгляду	�пра�	щодо	о�каржен
ня	НПА	��тано�леного	кола	�ідпо�ідачі�.	Водноча�	при	�изначенні	належ
ної	під�удно�ті	потрібно	�рахо�у�ати	�имоги	ч.	2	�т.	18	КАС.	Цією	нормою	
за	критерієм	предметної	під�удно�ті	до	компетенції	окружних	адміні�тра
ти�них	�уді�	�ідне�ено	розгляд	�пра�,	�ідпо�ідачем	у	яких	є	органи	�лади	
АРК	та	МДА.	На	нашу	думку,	у�і	інші	�	�пра�и	�	порядку	�т.	171	КАС	під
лягають	розгляду	мі�це�ими	загальними	�удами	як	адміні�трати�ними	�у
дами	за	мі�цезнаходженням	�ідпо�ідача	(ч.	1	�т.	19	КАС).

Згідно	з	ч.	2	�т.	107	КАС	�уддя	�ідкри�ає	про�адження	у	�пра�і	на	під
�та�і	позо�ної	зая�и,	якщо	�ід�утні	під�та�и	для	її	по�ернення	чи	�ідмо�и	
у	�ідкритті	про�адження,	у	тому	чи�лі	додержані	�имоги	проце�уального	
закону	щодо	предметної	та	територіальної	під�удно�ті.	У	��ою	чергу,	про	
�ідкриття	про�адження	у	�пра�і	чи	�ідмо�у	у	�ідкритті	про�адження	�уд
дя	по�тано�ляє	ух�алу	(ч.	4	�т.	107	КАС),	копію	якої	не�ідкладно	пі�ля	по
�тано�лення	над�илаєть�я	о�обам,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	разом	з	ін
формацією	про	їхні	проце�уальні	пра�а	і	обо�’язки.	Відпо�ідачу	над�ила
ють�я	також	копії	позо�ної	зая�и	та	доданих	до	неї	документі�	(ч.	5	�т.	107	
КАС).	Водноча�	має	бути	дотриманий	припи�	ч.	3	�т.	171	КАС	про	те,	що	
у	разі	�ідкриття	про�адження	у	�пра�і	щодо	о�карження	НПА	�уд	зобо�’я
зує	�ідпо�ідача	опубліку�ати	про	це	оголошення	у	належний	�по�іб.	Вимо
ги	�то�о�но	змі�ту	такого	оголошення	��тано�лені	ч.	4	�т.	171	КАС,	а	�трок	
його	публікації	передбачений	ч.	5	�т.	171	КАС.	На	нашу	думку,	положен
ня	ч.	6	�т.	171	КАС	�прямо�ані	на	забезпечення	гарантій	пра�,	��обод	та	
інтере�і�,	які	можуть	бути	порушеними	за�то�у�анням	�ідпо�ідного	НПА,	
як	пози�ачі�,	так	й	інших	о�іб:	адже	пі�ля	публікації	оголошення	про	�ід
криття	про�адження	у	�пра�і	щодо	о�карження	НПА	інші	заінтере�о�ані	
о�оби	можуть	��тупити	у	�пра�у	�	�тату�і	третіх	о�іб	у	порядку	�т.	53	
КАС.

Водноча�	адміні�трати�ним	�удам	потрібно	�рахо�у�ати	�имоги	зако
нода��т�а	щодо	порядку	публікації	та	переліку	тих	�идань,	�	яких	публі
кують�я	�ідпо�ідні	НПА.	У	ч.	6	�т.	171	КАС	�казуєть�я	на	те,	що	якщо	ого
лошення	опубліко�ано	��оєча�но,	��ажаєть�я,	що	у�і	заінтере�о�ані	о�оби	
належним	чином	по�ідомлені	про	�удо�ий	розгляд	�пра�и.	У	��ою	чергу,	
�карги	на	�удо�і	рішення	у	цій	�пра�і	таких	о�іб,	якщо	�они	не	брали	уча
�ті	у	�пра�і,	залишають�я	без	розгляду.	На	нашу	думку,	юридичний	змі�т	
ч.	6	�т.	171	КАС	потрібно	розуміти	так,	що	за	подібних	об�та�ин	не	за�то
�о�ують�я	�имоги	ч.	1	�т.	185	та	ч.	1	�т.	211	КАС	�то�о�но	пра�а	о�кар
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ження	�удо�их	рішень,	�ідпо�ідно,	�	апеляційному	та	ка�аційному	поряд
ку,	тими	о�обами,	які	не	брали	уча�ті	у	�пра�і,	якщо	�уд	�иріши�	питання	
про	їхні	пра�а,	��ободи,	інтере�и	чи	обо�’язки.

Утім	не	менш	�ажли�им	питанням	практичного	характеру	є	таке:	які	
юридичні	на�лідки	матиме	не�иконання	�ідпо�ідачем	обо�’язку	опубліку
�ати	оголошення	або	не�иконання	�удом	з	якихо�ь	причин	�имоги	ч.	3	
�т.	171	КАС,	тобто	—	непокладенні	�удом	обо�’язку	на	�ідпо�ідача?	Має
мо	�изнати,	що	з	ураху�анням	�пецифіки	нормати�нопра�о�их	акті�,	які	
��тано�люють	загальнообо�’язко�і	пра�ила	по�едінки,	поширюють	��ою	
дію	на	не�изначене	коло	о�іб	та	мають	три�але	за�то�у�ання	у	ча�і	—	рі
шення	у	�пра�і	так	�амо	�то�у�атиметь�я,	безперечно,	пра�,	��обод,	інте
ре�і�	та/або	обо�’язкі�	не�изначеного	кола	о�іб.	З	огляду	на	це	належна	
та	�ча�на	публікація	оголошення	ут�орює	презумпцію	того,	що	по�ідомле
но	у�іх	потенційно	заінтере�о�аних	о�іб.	Відпо�ідно,	�ід�утні�ть	по�ідом
лення	про	о�карження	�амо	по	 �обі	 �же	я�ляє	порушення	 пра�,	 ��обод	
та	інтере�і�.	З	одного	боку,	�иходячи	з	положення	ч.	6	�т.	171	КАС,	�ід�ут
ні�ть	 оголошення	 надає	 пра�о	 на	 о�карження	 рішення	 �уду	 першої	 ін
�танції	�	апеляційному	та	ка�аційному	порядку	не�изначеному	колу	о�іб.	
Водноча�	ця	об�та�ина	�ама	по	�обі	не	�тано�ить	під�та�и	для	�ка�у�ан
ня	�удом	апеляційної	ін�танції	рішення	мі�це�ого	адміні�трати�ного	�уду.	
І	лише	ка�аційний	�уд	у	порядку	за�то�у�ання	ч.	2	�т.	227	КАС	є	упо�но
�аженим	�ка�у�ати	рішення	�уді�	першої	та	апеляційної	ін�танцій	з	на
пра�ленням	�пра�и	на	но�ий	розгляд	на	під�та�і	порушення	норми	проце
�уального	пра�а,	яке	не	може	бути	у�унуто	�удом	ка�аційної	ін�танції.

Беручи	до	у�аги	і�нуючі	реалії	три�ало�ті	розгляду	адміні�трати�них	
�пра�,	�итуацію	можна	охарактеризу�ати	як	парадок�альну,	якщо	не	аб
�урдну,	адже	упродо�ж	до�олі	три�алого	періоду	ча�у	можли�е	збережен
ня	такого	�тану:	ная�ні�ть	порушення	—	�ід�утні�ть	негати�них	на�лід
кі�	—	о�каржу�аний	нормати�нопра�о�ий	акт	є	чинним	та,	�ідпо�ідно,	
діє	(зрозуміло,	якщо	його	дія	не	зупинена	�	порядку	�життя	заході�	забез
печення).	З	огляду	на	зазначене,	��ажаємо,	що	реалізація	�удом	�имоги	
�то�о�но	публікації	оголошення	здій�нюєть�я	шляхом	по�тано�лення	ух�а
ли	�	порядку	ч.	1	�т.	117	КАС.	Відпо�ідно	до	цієї	норми	�уд	може	по�тано
�ити	ух�алу	про	�життя	заході�	забезпечення	адміні�трати�ного	позо�у,	
якщо,	зокрема,	захи�т	пра�,	��обод	та	інтере�і�	пози�ача	�тане	неможли
�им	без	�життя	таких	заході�.	Вла�не,	без	покладення	�удом	на	�уб’єкта	
�ладних	по�но�ажень	обо�’язку	опубліку�ати	оголошення	подальша	реалі
зація	заінтере�о�аними	о�обами	пра�а	��тупу	�	яко�ті	третіх	о�іб	та,	за	
пе�них	об�та�ин,	о�карження	рішення	�уду	першої	ін�танції	буде	�уттє�о	
у�кладнена.

Відпо�ідно	до	загального	пра�ила	ч.	3	�т.	117	КАС	подання	позо�у	що
до	о�карження	НПА	не	зупиняє	дію	цього	акта.	Водноча�	у	порядку	забез
печення	позо�у	адміні�трати�ний	�уд	��оєю	ух�алою	може	зупинити	дію	
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о�каржу�аного	НПА	чи	окремих	його	положень	або	заборонити	�чиняти	
пе�ні	дії	зокрема	на	�иконання	норм	цього	НПА	(ч.	4	�т.	117	КАС).	Причо
му	�	п.	17	по�тано�и	№	2/08	підкре�лено,	що	забезпечення	позо�у	допу�
каєть�я	лише	у	цих	д�ох	формах,	а	на�едений	перелік	під�та�	забезпечен
ня	позо�у	є	вичерпним.

Особливості розгляду справ
Вкажемо	на	о�обли�і�ть	�троку	розгляду	�пра�	щодо	о�карження	НПА	

�	порядку	за�то�у�ання	�т.	171	КАС.	Пра�илами	ч.	1	�т.	122	КАС	загаль
ного	характеру	передбачено,	що	адміні�трати�ний	�пір	має	бути	розгляну
тий	і	�ирішений	протягом	розумного	�троку,	але	не	більше	д�ох	мі�яці�	з	
дня	�ідкриття	про�адження	у	�пра�і,	якщо	інше	не	��тано�лено	цим	Ко
дек�ом.	Водноча�	щодо	�пра�	про	о�карження	НПА	нормами	КАС	перед
бачено	один	із	таких	�иняткі�:	згідно	з	положеннями	ч.	7	�т.	171	КАС	та
кий	�пір	�ирішуєть�я	 (отже,	не	тільки	розглядають�я,	а	й	�ирішують�я)	
протягом	розумного	�троку,	але	не	пізніше	одного	мі�яця	пі�ля	�ідкриття	
про�адження	у	�пра�і.	І	лише	у	�инятко�их	�ипадках	з	ураху�анням	о�об
ли�о�тей	розгляду	�пра�и	�уд	може	продо�жити	розгляд,	але	не	більше	як	
на	один	мі�яць.	З	огляду	на	цей	припи�	можна	зробити	�и�но�ок	про	те,	
що	у	разі	о�карження	�удо�ого	рішення	з	моти�і�	продо�ження	�удом	пер
шої	ін�танції	�троку	розгляду	�пра�и,	�уд	�ищої	ін�танції	по�инен	пере�і
рити,	чи	таке	продо�ження	було	обґрунто�ане	�аме	пе�ною	винятковістю 
�пору.

Зазначимо	також,	що	ч.	1	�т.	24	КАС	за	критерієм	предметно�ті	імпе
ративно	��тано�лено	перелік	�пра�,	які	мають	бути	розглянуті	�	окружно
му	адміні�трати�ному	�уді	колегією	у	�кладі	трьох	�удді�.	З	огляду	на	за
значений	�ище	�и�но�ок	�то�о�но	розгляду	окружними	адміні�трати�ни
ми	 �удами	 �	 порядку	 �т.	 171	КАС	 також	 �пра�	щодо	 о�карження	НПА	
органі�	 �лади	 АРК	 та	МДА,	 такі	 �пори	можуть	 розглядати�ь	 колегією	 у	
�кладі	трьох	�удді�	за	�ідпо�ідним	клопотанням	однієї	зі	�торін	або	за	іні
ціати�и	�уду	у	разі	о�обли�ої	�кладно�ті	�пра�.	В	іншому	�ипадку,	а	також	
при	�ирішенні	�порі�	у	порядку	�т.	171	КАС	мі�це�ими	загальними	�уда
ми	як	адміні�трати�ними	�удами	�пра�и	розглядають�я	�уддею	одноо�о
бо�о.	Водноча�	недодержання	�имоги	 закону	 �то�о�но	розгляду	 �пра�и	
колегією	�удді�,	згідно	з	пра�илом	п.	1	ч.	1	�т.	204	КАС	є	під�та�ою	для	
�ка�у�ання	�удо�ого	рішення	і	напра�лення	�пра�и	на	но�ий	розгляд	�у
дом	апеляційної	ін�танції	як	такої,	що	розглянута	і	�ирішена	неповноваж
ним	�кладом	�уду.

�к	зазначало�я	�ище,	пере�ірка	адміні�трати�ними	�удами	НПА	на	за
конні�ть	та	�ідпо�ідні�ть	ПА	�ищої	юридичної	�или	здій�нюєть�я	за	д�ома	
о�но�ними	критеріями:	юридичного	змі�ту	о�каржу�аного	НПА	та	��тано�
леної	(законом	або	іншим	НПА)	процедури	(розгляду,	ух�алення/прийнят
тя,	оприлюднення,	набрання	чинно�ті	НПА	тощо).	Щодо	а�пекту	юридич
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ного	змі�ту	НПА,	при	розгляді	�пра�и	�уд	�рахо�ує	положення	пункті�	1	
та	2	ч.	1	�т.	171	КАС	�и�темно	з	іншими	нормами	Кон�титуції	та	законі�	
України,	�еред	яких	можна	�иділити,	наприклад,	такі:

ч.	2	�т.	19,	ч.	2	�т.	55,	ч.	1	�т.	58	(НПА	не	мають	з�оротної	�или	�	ча
�і,	крім	�ипадкі�,	коли	�они	пом’якшують	або	�ка�о�ують	�ідпо�ідальні�ть	
о�оби),	ч.	3	�т.	106	(�идання	Президентом	України	указі�	та	розпоряджень	
на	о�но�і	та	на	�иконання	Кон�титуції	та	законі�	України),	ч.	3	�т.	113,	
ч.	1	�т.	117,	ч.	2	�т.	135	(НПА	ВР	АРК	та	рішення	Ради	міні�трі�	АРК	не	
можуть	�уперечити	Кон�титуції	і	законам	України	та	приймають�я	�ідпо
�ідно	до	Кон�титуції,	законі�	України,	акті�	Президента	і	Кабінету	Міні�т
рі�	України	та	їх	�иконання),	ча�тини	1	та	3	�т.	140	(пра�о	територіальної	
громади	�амо�тійно	�ирішу�ати	питання	мі�це�ого	значення	�	межах	Кон
�титуції	і	законі�	України,	що	здій�нюєть�я	�	порядку,	��тано�леному	за
коном,	у	тому	чи�лі	через	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання),	ч.	1	�т.	144	
Кон�титуції	України;

абз.	1	ч.	4	�т.	4,	�т.	28	Кон�титуції	АРК;
�т.	3,	ч.	8	�т.	10	Закону	України	«Про	Верхо�ну	Раду	А�тономної	Ре�

публіки	Крим»;
�татті	6,	7	та	43	Закону	України	«Про	мі�це�і	держа�ні	адміні�трації»;
�татті	2	та	24	Закону	України	«Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні».

В	а�пекті	процедурних моменті�,	які	є	по�’язаними	з	о�каржу�аним	
НПА,	�удо�ій	пере�ірці	підлягають	такі	питання:

чи	 �ідпо�ідача	 наділено	 законом	 або	 іншим	НПА	 по�но�аженням	
приймати	�ідпо�ідний	НПА,	а	також	яким	є	�тату�	�ідпо�ідного	�уб’єкта	
�ладних	по�но�ажень	(колегіальний	орган	чи	по�адо�а	о�оба)?

чи	дотримані	�ідпо�ідачем	��тано�лені	процедури:	�не�ення	проек
ту	НПА,	ек�пертиза	проекту,	обго�орення	(з	дотримання	�имог	щодо	на
лежного	к�оруму	на	за�іданні	колегіального	органу)	та	прийняття/ух�а
лення	НПА?

чи	дотримані	�имоги	�то�о�но	НПА	як	юридично	цілі�ного	і	�труктур
но	за�ершеного	акта	(пи�ьмо�а	форма,	�ид	конкретного	НПА,	ная�ні�ть	
�ідпо�ідних	рек�ізиті�,	у	тому	чи�лі,	дата	прийняття	та	номер	документа,	
підпи�	упо�но�аженої	по�адо�ої	о�оби)?

чи	 здій�нено	 реє�трацію	 НПА,	 зокрема	 на	 �иконання	 �имог	 ч.	 3	
�т.	117	Кон�титуції	України?

чи	набра�	чинно�ті	НПА,	який	о�каржено	до	адміні�трати�ного	�уду?
чи	дотримано	�имоги	ч.	3	�т.	57	Кон�титуції	України,	�ідпо�ідно	до	

якої	НПА,	що	�изначають	пра�а	і	обо�’язки	громадян,	не	до�едені	до	�ідо
ма	на�елення	у	порядку,	��тано�леному	законом,	є	нечинними?	Отже,	чи	
здій�нено	оприлюднення	о�каржу�аного	НПА	�	у�тано�леному	порядку?

В�ажаємо,	що	при	розгляді	�порі�	у	порядку	�т.	171	КАС	�удам	потріб
но	керу�ати�я	Кон�титуцією	та	�пеціальними	законами	України,	які	�изна
чають	пра�о�ий	�тату�,	об�яг	по�но�ажень,	процедуру	ух�алення	рішень	
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�ідпо�ідними	 органами,	 у	 тому	 чи�лі:	 законами	 «Про	 Кабінет	Міні�трі�	
України»,	«Про	мі�це�і	держа�ні	адміні�трації»,	«Про	зат�ердження	Кон
�титуції	А�тономної	Ре�публіки	Крим»	та	Кон�титуцією	АРК,	«Про	Верхо�
ну	 Ради	 А�тономної	 Ре�публіки	 Крим»,	 «Про	 мі�це�е	 �амо�ряду�ання	 �	
Україні»,	«Про	�толицю	України	—	мі�тогерой	Киї�»,	«Про	Центральну	�и
борчу	комі�ію»,	«Про	Національний	банк	України»,	«Про	Антимонопольний	
комітет	України»,	«Про	за�ади	держа�ної	регуляторної	політики	у	�фері	го�
подар�ької	діяльно�ті»,	іншими	законами,	а	також	підзаконними	актами:	
положеннями	про	міні�тер�т�а,	держа�ні	комітети,	держа�ні	адміні�тра
ції,	 голо�ні	упра�ління,	комі�ії,	агент�т�а	тощо.	Положеннями	деяких	 із	
зазначених	�ище	законі�	��тано�лено,	зокрема,	таке:

Кабінет	Міні�трі�	України:	пра�о�ий	�тату�	(�т.	113	Кон�титуції	Украї
ни,	�т.	1	Закону	України	«Про	Кабінет	Міні�трі�	України»),	по�но�аження	
(�татті	116	та	117	Кон�титуції	України,	�татті	20—25	Закону	України	«Про	
Кабінет	Міні�трі�	України»),	�иди	НПА	(�т.	117	Кон�титуції	України,	�т.	52	
Закону	України	«Про	Кабінет	Міні�трі�	України»)	�уб’єкти	�не�ення	проек
ті�	НПА	(�т.	53	Закону	України	«Про	Кабінет	Міні�трі�	України»),	процеду
ра	прийняття	НПА	(�т.	54	Закону	України	«Про	Кабінет	Міні�трі�	Украї
ни»),	�имоги	щодо	підпи�ання	(�т.	117	Кон�титуції	України),	набрання	чин
но�ті	НПА	(�т.	55	Закону	України	«Про	Кабінет	Міні�трі�	України»);

Верхо�на	Рада	А�тономної	Ре�публіки	Крим:	пра�о�ий	�тату�	(�т.	136	
Кон�титуції	України,	�татті	1	та	3	Закону	України	«Про	Верхо�ну	Раду	А�
тономної	Ре�публіки	Крим»,	�татті	1,	2,	21	та	22	Кон�титуції	А�тономної	
Ре�публіки	 Крим),	 по�но�аження	 (�татті	 135—138	 Кон�титуції	 України,	
�татті	9,	10	Закону	України	 «Про	Верхо�ну	Раду	А�тономної	Ре�публіки	
Крим»,	�татті	1	та	4,	ч.	5	�т.	5,	�татті	8	та	26	Кон�титуції	АРК),	�уб’єкти	
�не�ення	проекті�	НПА	(ч.	6	�т.	10	Закону	України	«Про	Верхо�ну	Раду	А�то
номної	Ре�публіки	Крим»),	процедура	прийняття	НПА	ВР	АРК	(�т.	27	Кон
�титуції	АРК),	�имоги	щодо	підпи�ання	 (п.	5	ч.	4	�т.	11	Закону	України	
«Про	Верхо�ну	Раду	А�тономної	Ре�публіки	Крим»,	п.	5	ч.	3	�т.	29	Кон�ти
туції	АРК),	публікації	(ч.	7	�т.	10	Закону	України	«Про	Верхо�ну	Раду	А�то
номної	Ре�публіки	Крим»)	та	набрання	чинно�ті	НПА	(ч.	5	�т.	4	Кон�титу
ції	АРК);

Рада	міні�трі�	А�тономної	Ре�публіки	Крим	(далі	—	РМ	АРК):	пра�о
�ий	�тату�	(�т.	136	Кон�титуції	України,	�татті	1	та	35	Кон�титуції	АРК),	
по�но�аження	(�татті	135—137	Кон�титуції	України,	�татті	4	та	38	Кон�ти
туції	АРК),	процедура	прийняття,	�имоги	щодо	підпи�ання	(п.	5	ч.	2	�т.	36	
Кон�титуції	АРК);

мі�це�і	держа�ні	адміні�трації:	пра�о�ий	�тату�	(�т.	118	Кон�титуції	
України,	�татті	1,	4	та	7	Закону	України	«Про	мі�це�і	держа�ні	адміні�тра
ції»),	по�но�аження	(�татті	119	та	120	Кон�титуції	України,	�татті	13—29	
Закону	України	«Про	мі�це�і	держа�ні	адміні�трації»),	�иди	акті�	та	межі	
юридичної	регламентації	(�т.	6	Закону	України	«Про	мі�це�і	держа�ні	адмі
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ні�трації»),	процедури	погодження	проекті�	та	�идання	НПА,	�имоги	щодо	
держа�ної	реє�трації,	оприлюднення,	та	набрання	чинно�ті	НПА	 (�т.	41	
Закону	України	«Про	мі�це�і	держа�ні	адміні�трації»);

органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	та	їх	�икона�чі	органи:	пра�о�ий	
�тату�	(�татті	140—142	Кон�титуції	України,	�татті	5,	10—12,	24,	51	Зако
ну	України	«Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»),	по�но�аження	(�тат
ті	25—44,	52	Закону	України	«Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»),	�и
моги	щодо	про�едення	�е�ії	ради	(�т.	46	Закону	України	«Про	мі�це�е	�а
мо�ряду�ання	 �	 Україні»),	 �имоги	щодо	 організації	 роботи	 �икона�чого	
комітету	(�т.	53	Закону	України	«Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»),	
процедури	прийняття	та	�идання	НПА,	�имоги	щодо	набрання	чинно�ті	
НПА	та	до�едення	їх	до	�ідома	на�елення	(�т.	59	Закону	України	«Про	мі�
це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»).

При	пере�ірці	на	предмет	законно�ті	або	�ідпо�ідно�ті	ПА	�ищої	юри
дичної	�или	адміні�трати�ний	�уд	по�ною	мірою	за�то�о�ує	критерії,	��та
но�лені	ч.	2	�т.	3	КАС.	Водноча�	�уд	по�инен	�зяти	до	у�аги	та	за�то�у�а
ти	інші	під�та�и	для	можли�ого	�изнання	о�каржу�аного	НПА	таким,	що	
�уперечить	закону.	Зокрема	ч.	1	�т.	43	Закону	України	«Про	мі�це�і	дер
жа�ні	адміні�трації»	передбачено,	що	акти	МДА,	які	�уперечать,	у	тому	чи
�лі,	інтере�ам	територіальних	громад	чи	окремих	громадян,	о�каржують�я	
у	�удо�ому	порядку.	Крім	того,	ч.	2	�т.	43	цього	Закону	�казує	на	можли
�і�ть	�ка�у�ання	�удом	розпоряджень	голо�и	МДА,	які	є	недоцільними,	не
економічними,	неефекти�ними	за	очіку�аними	чи	фактичними	результа
тами.	У	цілому	зазначені	критерії	узгоджують�я	з	окремими	�имогами	ч.	2	
�т.	3	КАС,	передо��ім	щодо	�икори�тання	�ладних	по�но�ажень	з	метою,	
з	якою	це	по�но�аження	надане;	обґрунто�ано�ті	рішення;	роз�удли�о�ті,	
хоча	можуть	�и�тупати	й	�амо�тійними	під�та�ами	�изнання	незаконним	
НПА,	що	прийнятий	МДА.	При	розгляді	�порі�	у	порядку	положень	�т.	171	
КАС	адміні�трати�ний	�уд	також	�рахо�ує	�имоги	ч.	2	�т.	71	КАС	щодо	
покладення	обо�’язку	доказу�ання	пра�омірно�ті	��ого	рішення	на	�уб’єк
та	�ладних	по�но�ажень	у	разі	заперечення	ним	позо�у.	Крім	того,	згідно	
з	припи�ом	ч.	4	�т.	71	КАС	�ідпо�ідач	у	таких	�порах	по�инен	подати	�у
ду	��і	ная�ні	у	нього	документи	та	матеріали,	які	можуть	бути	�икори�та
ні	як	докази	у	�пра�і.

Для	належного	�ирішення	питання	щодо	�ідпо�ідно�ті	о�каржу�аного	
НПА	ПА	�ищої	юридичної	�или	необхідно	�рахо�у�ати	а�пект	ієрархії	окре
мих	ПА.	При	цьому	мають	бути	�зяті	до	у�аги	такі	положення	Кон�титуції	
та	законі�	України:

Президент	України	на	о�но�і	та	на	�иконання	Кон�титуції	та	зако
ні�	�идає	укази	і	розпорядження	(ч.	3	�т.	106	Кон�титуції	України);

Кабінет	Міні�трі�	України	керуєть�я	цією	Кон�титуцією	та	закона
ми,	а	також	указами	Президента	та	по�тано�ами	ВР	України	(ч.	3	�т.	113	
Кон�титуції	України).	Кабінет	Міні�трі�	України	�	межах	��оєї	компетен
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ції	�идає	по�тано�и	і	розпорядження	(ч.	1	�т.	117	Кон�титуції	України).	
Кабінет	Міні�трі�	України	на	о�но�і	та	на	�иконання	Кон�титуції	і	законі�	
України,	акті�	Президента	України	�идає	обо�’язко�і	для	�иконання	ак
ти	—	по�тано�и	і	розпорядження	(ч.	1	�т.	52	Закону	України	«Про	Кабінет	
Міні�трі�	України»);

НПА	ВР	АРК	та	рішення	РМ	АРК	не	можуть	�уперечити	Кон�титуції	
і	законам	України	та	приймають�я	�ідпо�ідно	до	Кон�титуції	України,	за
коні�	України,	акті�	Президента	і	Кабінету	Міні�трі�	України	та	на	їх	�и
конання	(ч.	2	�т.	135	Кон�титуції	України);

на	�иконання	Кон�титуції	та	законі�	України,	акті�	Президента	та	
Кабінету	Міні�трі�	України,	міні�тер�т�	та	інших	центральних	органі�	�и
кона�чої	�лади,	�ла�них	і	делего�аних	по�но�ажень	голо�а	МДА	�	межах	
��оїх	по�но�ажень	�идає	розпорядження,	а	кері�ники	підрозділі�	—	нака
зи	(ч.	1	�т.	6	Закону	України	«Про	мі�це�і	держа�ні	адміні�трації»);

акти	органі�	та	по�адо�их	о�іб	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	з	моти�і�	
їх	не�ідпо�ідно�ті	Кон�титуції	або	законам	України	�изнають�я	незакон
ними	у	�удо�ому	порядку	(ч.	10	�т.	59	Закону	України	«Про	мі�це�е	�амо
�ряду�ання	�	Україні»).

Особливості судових рішень
Слід	також	з�ернути�я	до	а�пекту	�удо�их	рішень	у	цій	категорії	пуб

лічнопра�о�их	�порі�.	Передо��ім	адміні�трати�ний	�уд	�рахо�ує	�пеці
альні	�имоги	ч.	8	�т.	171	КАС,	які	�то�ують�я	рішення	за	результатами	
розгляду	та	�ирішення	�пору,	і	�ідмінно�ті	у	по�но�аженнях	�уду	порі�ня
но	з	тими,	що	�изначені	загальними	пра�илами	�т.	162	КАС.	Зокрема	�ка
зане	�то�уєть�я	припи�у	ч.	8	�т.	171	КАС	�то�о�но	по�но�аження	�уду	�и
знати	НПА	незаконним	чи	таким,	що	не	�ідпо�ідає	ПА	�ищої	юридичної	
�или,	по�ні�тю	або	�	окремій	його	ча�тині.	З	огляду	на	це	зау�ажимо,	що	
у	�пра�ах	щодо	о�карження	НПА	�уд	є	компетентним	лише	дати	юридич
ну	оцінку	о�каржу�аному	НПА	�то�о�но	його	законно�ті	або	�ідпо�ідно�ті	
ПА	�ищої	�или.	При	цьому	адміні�трати�ний	�уд	фактично	діє	у	межах,	
які	є	подібними	до	компетенції	Кон�титуційного	Суду	України	при	до�лі
дженні	законі�	та	інших	ПА	на	�ідпо�ідні�ть	О�но�ному	Закону	держа�и	
(ча�тини	1	та	2	�т.	152	Кон�титуції	України).	�аким	чином,	результатом	
�ирішення	�пра�и	�	порядку	�т.	171	КАС	є	�и�но�ок	адміні�трати�ного	
�уду:	відповідає чи	не відповідає о�каржу�аний	НПА	закону	або	ПА	�ищої	
юридичної	�или.

У	разі	��тано�лення	не�ідпо�ідно�ті	адміні�трати�ний	�уд	�изнає	о�кар
жу�аний	НПА	незаконним	(чи	таким,	що	�уперечить	ПА	�ищої	юридичної	
�или)	по�ні�тю	або	ча�тко�о.	Разом	із	тим,	аналіз	припи�у	ч.	11	�т.	171	
КАС	(а	�аме	ная�ні�ть	�получника	«і»	у	формулю�анні	«про	�изнання	НПА	
незаконним..,	і	про	�изнання	його	нечинним…»)	�прямо�ує	до	�и�но�ку,	
що	 у	 такому	 �ипадку	 �	 резолюти�ній	 ча�тині	 �удо�ого	 рішення	 також	

•

•

•
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окремо	�казуєть�я,	що	НПА	є	нечинним,	�ідпо�ідно,	по�ні�тю	чи	ча�тко
�о.	З	огляду	на	це	�лід	зазначити,	що	адміні�трати�ні	�уди,	керуючи�ь	�и
могами	п.	13	Прикінце�их	та	перехідних	положень	КАС,	не	по�инні	за
�то�о�у�ати	норми	законі�	та	інших	НПА	�	ча�тині,	що	суперечить	КАС.	
Зокрема	�казане	�то�уєть�я	припи�у	абз.	2	ч.	4	�т.	4	Кон�титуції	АРК,	�ід
по�ідно	до	якого	НПА	ВР	АРК	та	РМ	АРК,	які	�уперечать	Кон�титуції	АРК,	
можуть	бути	�изнані	�удом	недій�ними,	або	ча�тини	2	та	3	�т.	43	Зако
ну	України	«Про	мі�це�і	держа�ні	адміні�трації»,	що	передбачають	�ка�у
�ання	НПА	голі�	та	кері�никі�	підрозділі�	МДА	у	�удо�ому	порядку.	В�а
жаємо,	що	у	разі	ная�но�ті	під�та�	�ідпо�ідні	акти	по�инні	�изна�ати�я	
�удом	незаконними	або	такими,	що	�уперечать	ПА	�ищої	юридичної	�или,	
і	нечинними.	Зазначимо	також,	що	припи�	ч.	11	�т.	171	КАС,	у	��ою	чер
гу,	коре�пондує	нормі	ч.	3	�т.	57	Кон�титуції,	що	�казує	�аме	на	нечин
ні�ть	НПА.

Утім	не	менш	�ажли�о	�ідзначити	й	інший	а�пект.	Він	полягає	у	тому,	
що	 при	 �ирішенні	 �пору	 �	 порядку	 �т.	 171	 КАС	 адміні�трати�ний	 �уд	
не уповноважений	 ух�алю�ати	рішення	поза	межами	��оєї	компетенції,	
які	��тано�лені	ч.	8	�т.	171	КАС,	та	керу�ати�я	загальними	нормами	ч.	2	
�т.	162	КАС,	зокрема	щодо	зобо�’язання	�ідпо�ідача	�чинити	або	утрима
ти�ь	�ід	�чинення	пе�них	дій,	у�унення	порушених	пра�,	��обод	та	інте
ре�і�	тощо.	Врахо�уючи	предмет	�пору	—	НПА,	за	 іншого	підходу	може	
�иникнути	небезпека	того,	що	�уд	фактично	перебере	на	�ебе	нормот�ор
чі	 по�но�аження	пе�ного	 �ідпо�ідача:	 органу	 держа�ної	 �лади,	 органу	
мі�це�ого	�амо�ряду�ання	чи	іншого	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	а	це	
�же	має	розглядати�ь	як	порушення	кон�титуційного	принципу	поділу	дер
жа�ної	�лади	(ч.	1	�т.	6	Кон�титуції)	та	за�ад	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	
(ч.	1	�т.	140	Кон�титуції).	Пред�та�лена	позиція	щодо	меж	рішення	�уду	
обумо�лена,	у	тому	чи�лі,	�и�темним	аналізом	інших	положень	КАС	�то�о�
но	о�обли�о�тей	розгляду	�ідпо�ідних	�пра�,	які,	у	��ою	чергу,	також	є	
�ідмінними	�ід	загальних	пра�ил	�т.	162	КАС.	Зокрема	це	�то�уєть�я	�пе
цифіки	�ирішення	�удом	�иборчих	�порі�.	Ча�тина	1	�т.	177	КАС	�	імпе
рати�ний	�по�іб	наголошує	на	обо�’язку	�уду	�изначити	порядок	у�унення	
��іх	на�лідкі�	порушень,	у	разі	їх	��тано�лення,	�ідпо�ідно	до	закону	або	
прийняти	інше	передбачене	законом	рішення.	�аким	чином,	формулюючи	
норму	ч.	8	�т.	171	КАС,	законода�ець	у	�по�іб,	�хожий	до	формулю�ання	
ч.	1	�т.	177	КАС,	��ідомо	обмежує	�ідпо�ідну	компетенцію	адміні�трати�
ного	�уду	лише	наданням	юридичної	оцінки	о�каржу�аному	НПА	або	його	
окремим	положенням	та	�изнання	НПА	чи	окремих	його	положень	нечин
ними.

На	нашу	думку,	зазначений	підхід	має	бути	дотриманий	у	разі	розгля
ду	адміні�трати�ним	�удом	�пра�и	щодо	о�карження	�ідпо�ідного	НПА,	
який	безпо�ередньо	прийнято	�ідпо�ідачем,	тобто	о�карження	�ідпо�ідно
го	юридично	цілі�ного	та	�труктурно	за�ершеного	документа	�уб’єкта	�лад
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них	по�но�ажень	 (наприклад,	по�тано�и	Верхо�ної	Ради	України,	указу	
Президента	України,	по�тано�и	Кабінету	Міні�трі�	України,	по�тано�и	ВР	
АРК),	�	якому	закріплено	�оле�ия�лення	цього	�уб’єкта	з	питань	його	ком
петенції.	У	такому	�ипадку	фактично	можна	�т�ерджу�ати	про	пе�ну	ана
логію	зі	�порами	щодо	рішення	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	адже	о�кар
жу�аний	НПА	безпо�ередньо	є	формою	�оле�ия�лення	�ідпо�ідача.	Вод
ноча�	є	цілком	�ірогідним,	що	при	розгляді	�порі�	у	порядку	�т.	171	КАС	
а�пект	предмета	�удо�ої	пере�ірки	має	бути	до�ліджений	через	призму	
пе�ного	розд�оєння	предмета	�пору.	Нормот�орча	практика,	зокрема,	орга
ні�	держа�ної	�лади	та	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	інших	�уб’єкті�	�лад
них	 по�но�ажень	 ��ідчить	 про	 актуальні�ть	 ураху�ання	 �итуації,	 коли	
о�каржу�аний	НПА	зат�ерджено	іншим	актомдокументом,	причому	о�тан
ній	ча�тіше	за	��е	є	ПАІД.	Важли�о	також	зазначити,	що	у	такому	разі	
тек�т	�амого	НПА,	заз�ичай,	по��ідчуєть�я	підпи�ом	іншої	по�адо�ої	о�о
би	ніж	та,	яка	підпи�ує	документ,	що	зат�ерджує	НПА.	Подібну	�итуацію	
можна	до�лідити	на	прикладі	Указу	Президента	України	�ід	1	ли�топада	
2007	р.	№	1043/2007	«Про	Порядок	про�едення	конкур�у	з	добору	канди
даті�	для	обрання	�уддею	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини	�ід	України»,	
п.	1	якого	передбачає	таке:	«1.	Затвердити Порядок	про�едення	конкур
�у	з	добору	кандидаті�	для	обрання	�уддею	ЄСПЛ	�ід	України	(додається)»	
(�иділено	нами.	—	Авт.).

На	нашу	думку,	за	��оєю	юридичною	природою	цей	указ	Гла�и	держа
�и	є	ПАІД,	о�кільки	�ін	не	мі�тить	норм	пра�а,	а	його	юридична	дія	�ичер
пуєть�я	зат�ердженням	іншого	ПА.	Водноча�	Порядок,	що	зат�ерджений	
Указом,	є	�аме	НПА,	адже	�ідпо�ідно	до	п.	1	цей	Порядок	�изначає	проце
дуру	про�едення	конкур�у.	Положення	п.	5	цього	Порядку	��тано�люють	
�имоги	до	кандидаті�	для	обрання	�уддею	Є�ропей�ького	�уду	та,	�ідпо
�ідно,	обмеження,	які	не	доз�оляють	заінтере�о�аним	о�обам	брати	уча�ть	
у	конкур�і.	Окрім	цього,	пра�ила	п.	6	Порядку	передбачають,	що	конкур�	
про�одить�я	за	пе�ними	етапами,	�еред	яких,	зокрема,	публікація	та	по
ширення	інформації	про	про�едення	конкур�у	�	за�обах	ма�о�ої	інформа
ції	(�имоги	�то�о�но	оголошення	��тано�лені	у	п.	7	Порядку);	прийом	до
кументі�	�ід	о�іб,	які	бажають	�зяти	уча�ть	у	конкур�і,	та	їх	попередній	
розгляд	на	�ідпо�ідні�ть	�имогам,	у�тано�леним	цим	Порядком;	про�еден
ня	те�ту�ання,	�пі�бе�іди;	�ідбір	кандидаті�.	Слід	також	підкре�лити,	що	
тек�т	зазначеного	Порядку	�кріплено	підпи�ом	Гла�и	Секретаріату	Прези
дента	України.	�аким	чином,	Порядок	про�едення	конкур�у	по�ні�тю	�ід
по�ідає	 у�ім	 ознакам	НПА,	 адже	цим	актом	��тано�лено	пе�ний	ма�и�	
норм	загального	характеру,	�ін	за�то�о�уєть�я	щодо	не�изначеного	кола	
о�іб,	а	також	має	пе�ну	три�алі�ть	у	ча�і	до	моменту,	�ла�не,	за�ершення	
�амого	конкур�у.

Комплек�ний	аналіз	бази	акті�	законода��т�а	дає	можли�і�ть	на�е�ти	
також	інші	подібні	приклади,	у	тому	чи�лі	�итуації,	коли:
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по�тано�ою	РМ	АРК	зат�ерджено	положення	як	НПА;
наказом	міні�тер�т�а/�ідом�т�а	зат�ерджений	порядок/положення	

як	НПА;
розпорядженням	МДА	 зат�ерджуєть�я	 положення/порядок/регла

мент	як	НПА1;
рішенням	�икона�чого	комітету	мі�ької	ради	зат�ерджено	положен

ня/порядок/цільо�у	програму	як	НПА;
розпорядженням	мі�ького	голо�и	зат�ерджуєть�я	положення/регла

мент	як	НПА.
Отже,	предметом	адміні�трати�ного	�пору	є	НПА	(порядок,	положен

ня,	регламент,	цільо�а	програма),	який,	у	��ою	чергу,	є	�х�аленим	(підтри
маним)	 �уб’єктом	�ладних	по�но�ажень,	проте	має	 іншу	документальну	
форму.	При	цьому	можуть	�иникнути	запитання	на	кшталт	таких:

чи	може	цей	НПА	розглядати�ь	як	юридично	цілі�ний	та	�труктурно	
за�ершений	документ	з	огляду	зокрема	на	можли�і�ть	�кріплення	НПА	під
пи�ом	іншої	по�адо�ої	о�оби?

у	разі	�ирішення	�удом,	що	НПА	не	�ідпо�ідає	закону	або	ПА	�ищої	
юридичної	�или	і	є	нечинним	по�ні�тю	або	�	окремих	��оїх	положеннях,	
як	має	реагу�ати	�уд	щодо	акта,	яким	цей	НПА	зат�ерджено?

На	нашу	думку,	 �аме	на	роз�’язання	зазначених	питань	�прямо�ані	
норми	�т.	171	КАС,	які	 ��тано�люють	о�обли�о�ті	розгляду	 �пра�	щодо	
о�карження	НПА.	У	�пра�ах	цієї	категорії	предмет	�пору	не	залежить	�ід	
того,	чи	�ідпо�ідний	НПА	є	документом,	що	безпо�ередньо	прийнято	�у
б’єктом	�ладних	по�но�ажень	(пе�ною	мірою	ототожнення	з	о�карженням	
рішення	�ідпо�ідача)	або	зат�ерджено	іншим	документом.	Законода�ець	
ціле�прямо�ано	забезпечи�	пра�о�у	регламентацію	подібних	�итуацій,	які	
є	дещо	у�кладненими	для	розгляду	і	�ирішення.	На	нашу	думку,	мета	за
конода�ця	полягала,	зокрема,	у	пе�ному	розширенні	об�ягу	тих	питань,	
які	до�ліджують�я	адміні�трати�ним	�удом,	наприклад	при	розгляді	�пра�	
щодо	о�карження	рішень	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	у	загальному	по
рядку.	При	цьому	о�но�ним	моментом	є	та	незаперечна	об�та�ина,	що	�ам	
НПА	є	також	результатом	�оле�ия�лення	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	
що	процедурно	оформлюєть�я	також	іншим	документом	про	зат�ерджен
ня	о�каржу�аного	НПА.

�аким	чином,	по�ертаючи�ь	до	на�еденого	�ище	прикладу	зат�ерджен
ня	Указом	Президента	України	Порядку	про�едення	конкур�у,	зробимо	�и
�но�ок	про	те,	що	цей	Порядок	є	�кладо�ою	ча�тиною	Указу.	Нез�ажаючи	
на	те,	що	Порядок	підпи�ано	Гла�ою	Секретаріату,	зат�ердження	цього	
акта	Президентом	держа�и	є	результатом	�оле�ия�лення	�амого	Президен
та.	В�ажаємо,	що	така	практика	є	подібною	до	процедури,	яка	передбаче

1	При	цьому	НПА,	який	зат�ерджено	розпорядженням	за	підпи�ом	голо�и	МДА,	у	
��ою	чергу,	�кріплений	підпи�ом	кері�ника	упра�ління	МДА.	Утім	упра�ління	МДА	�и
дають	також	�ла�ні	НПА	—	накази	за	підпи�ом	кері�ника	упра�ління.

•
•

•

•

•

•

•
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на	Кон�титуцією	України.	Зокрема	згідно	з	пра�илом	ч.	4	�т.	106	Кон�ти
туції,	акти	Президента,	�идані	�	межах	пе�них	по�но�ажень,	�кріплюють
�я	 підпи�ами	 Прем’єрміні�тра	 України	 і	 �ідпо�ідного	 міні�тра.	 �аким	
чином,	�рахо�уючи	о�обли�о�ті	�т.	171	КАС	та	позицію	Кон�титуційного	
Суду	України	�то�о�но	того,	що	у	документах	�ідпо�ідних	органі�	закріп
люєть�я	їхнє	�оле�ия�лення,	дійдемо	�и�но�ку	про	те,	що	у�ага	�уду	�то
�о�но	змі�ту	НПА,	голо�ним	чином	приділяєть�я	«тілу»	(тек�ту)	цього	НПА.	
Водноча�	деякі	процедурні	а�пекти	зат�ердження	НПА	іншим	документом	
�тають	об’єктом	до�лідження	адміні�трати�ним	�удом	�аме	через	призму	
додержання	процедури	прийняття	такого	акта.	Слід	також	підкре�лити,	
що	практика	�не�ення	змін	до	НПА,	які	зат�ерджені	іншими	актами,	по
лягає	у	безпо�ередньому	�иданні	�ідпо�ідними	�уб’єктами	�ладних	по�но
�ажень	ПА	тієї	ж	юридичної	�или	й	форми,	якими	попередньо	НПА	бу�	
зат�ерджений.	�к	�ідпо�ідний	приклад	можемо	�казати	на	згаданий	�и
ще	Указ	Президента	України	�ід	18	ли�топада	2008	р.	№	1050/2008,	яким	
�не�ено	зміни	до	Положення	про	Національну	три�торонню	�оціальноеко
номічну	раду.

Більше	того,	запропоно�аний	підхід	по�ні�тю	узгоджуєть�я	також	 із	
припи�ом	ч.	9	�т.	171	КАС,	�ідпо�ідно	до	якого	адміні�трати�ний	�уд	на
ділений	по�но�аженням	�изна�ати	незаконними	інші	ПА	чи	окремі	їх	по
ложення	крім	тих,	�то�о�но	яких	�ідкрито	про�адження	та	які	�пли�ають	
на	прийняття	по�тано�и	у	�пра�і.	Підкре�лимо	той	факт,	що	законода�ець	
прямо	��тано�лює	компетенцію	�уду	надати	юридичну	оцінку	�аме	ПА,	
якими	можуть	бути	не	лише	НПА,	а	також	і	ПАІД.	На	нашу	думку,	ті	ПА,	
що	зат�ерджують	НПА,	по�инні	розглядати�ь	�аме	як	ПА,	«які	�пли�ають	
на	прийняття	по�тано�и»	у	�пра�і	у	�ен�і	норми	ч.	9	�т.	171	КАС.	Ная�
ні�ть	�получника	«та»	і	�ід�утні�ть	поділу,	наприклад,	комами	фрагменту	
«…крім	тих,	щодо	яких	�ідкрито	про�адження	�	адміні�трати�ній	�пра�і	
та	які	�пли�ають…»	ще	раз	підт�ерджує	запропоно�ану	позицію,	адже	про
�адження	�ідкри�аєть�я	�удом	у	�пра�і	про	о�карження	НПА,	хоча	�одно
ча�	�уд	упо�но�ажений	�изнати	незаконним	також	і	той	ПА,	щодо	якого	
про�адження,	�ла�не,	не	�ідкрито.

Однак	а�пект	за�то�у�ання	ч.	9	�т.	171	КАС	потребує	й	більш	широко
го	до�лідження.	Зазначимо,	що	ця	норма	�казує	на	об�та�ину	�ия�лення	
пе�ної	незаконно�ті	або	не�ідпо�ідно�ті	ПА	�ищої	юридичної	�или	інших	
ПА.	Зокрема	таке	«�ия�лення»	може	бути	на�лідком	зміни	пози�ачем	під
�та�и	або	предмета	позо�у	�	порядку	ч.	1	�т.	51	КАС	або	обґрунту�анням	
�ідпо�ідачем	прийняття	«його»	НПА	�имогами	іншого	ПА,	наприклад,	ПА	
�ищої	юридичної	�или,	що	є	обо�’язко�им	для	�иконання.	Крім	того,	��а
жаємо	за	можли�е	�	порядку	за�то�у�ання	�удом	ч.	9	�т.	171	КАС	вихід за 
межі	позо�них	�имог.	Подібне	доз�олене	ч.	2	�т.	11	КАС	тільки	у	разі,	як
що	це	необхідно	для	по�ного	захи�ту	пра�,	��обод	та	інтере�і�	�торін	чи	
третіх	о�іб,	про	захи�т	яких	�они	про�ять.	Водноча�,	на	практиці	можуть	



305

Глава 2. Особливості провадження у справах щодо оскарження … актів

�иникати	різні	�итуації,	коли	пере�ірятиметь�я	на	законні�ть	чи	�ідпо�ід
ні�ть	ПА	�ищої	юридичної	�или	ПА,	що	прийнятий	або	�амим	�ідпо�іда
чем	у	�ідпо�ідній	�пра�і,	або	іншим	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень,	на
приклад,	�ище�тоящим	органом	щодо	�ідпо�ідача.

У	�ипадку	другої	�итуації	за	клопотанням	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра
�і,	чи	за	�ла�ною	ініціати�ою	�уд	може	залучити	такого	�уб’єкта	�ладних	
по�но�ажень	у	�тату�і	третьої	о�оби,	яка	не	зая�ляє	�амо�тійних	�имог	на	
�тороні	�ідпо�ідача	у	�пра�і.	Згідно	з	положенням	ч.	2	�т.	53	КАС	такі	о�о
би	можуть	також	��тупити	у	�пра�у	�	будьякий	ча�	до	закінчення	�удо
�ого	розгляду.	Слід	підкре�лити,	що	за	пе�них	умо�	такий	�уб’єкт	�ладних	
по�но�ажень	може	бути	залучений	також	у	�тату�і	�пі��ідпо�ідача.	Утім,	
це	�тане	можли�им	лише	у	�ипадку	додержання	�имог	�то�о�но	предмет
ної	 та	 територіальної	 під�удно�ті,	 які	 �изначають	 ная�ні�ть	 або	 �ід�ут
ні�ть	компетенції	�ідпо�ідного	мі�це�ого	адміні�трати�ного	�уду	пере�іря
ти	акти	інших	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень,	о�кільки	припи�	ч.	1	�т.	21	
КАС	однозначно	�казує	на	можли�і�ть	зая�лення	 (і,	логічно,	—	розгляду	
�удом	по	�уті)	кількох	�имог	�	одній	позо�ній	зая�і,	якщо	�они	по�’язані	
між	�обою	і	під�удні	одному	�уду.	Проте,	на�іть	за	умо�и	�ід�утно�ті	під
�та�	або	можли�о�ті	залучити	пе�ний	орган	(по�адо�у	о�обу)	у	�тату�і	�пі�
�ідпо�ідача,	�уд	упо�но�ажений	за�то�у�ати	пра�ило	ч.	4	�т.	9	КАС,	згід
но	з	яким	у	разі	не�ідпо�ідно�ті	НПА	Кон�титуції	України,	закону	України,	
міжнародному	дого�ору,	згода	на	обо�’язко�і�ть	якого	надана	Верхо�ною	
Радою	України,	або	іншому	ПА	за�то�о�ує	пра�о�ий	акт,	який	має	�ищу	
юридичну	�илу.	�обто	адміні�трати�ний	�уд:	встановлює певну юридичну 
«дефектність» НПА,	 який	 не	 є	 безпо�ереднім	 предметом	 о�карження	 у	
�пра�і,	але	також	є	предметом	�удо�ої	пере�ірки,	проте	�уд	не застосовує 
цей «дефектний» НПА,	а	за�то�о�ує	акт	�ищої	�или.

Механізм	реалізації	зазначених	�ище	юридичних	можли�о�тей	�арто	
проілю�тру�ати	реальним	прикладом	�удо�ої	практики.	Зокрема	по�тано
�ою	Верхо�ного	Суду	України	�ід	20	ли�топада	2007	р.	задо�олено	�каргу	
при�атного	підприєм�т�а	«Ф.Р.»	у	�пра�і	за	позо�ом	цього	підприєм�т�а	
до	Держа�ної	ін�пекції	з	контролю	за	цінами	�	Рі�нен�ькій	обла�ті,	а	та
кож	�ка�о�ано	рішення	�уді�	першої,	апеляційної	та	ка�аційної	ін�танції	
у	ча�тині	пер�і�них	позо�них	�имог.	Верхо�ний	Суд	України	наголо�и�,	
що	о�каржу�ане	рішення	�ідпо�ідача	про	за�то�у�ання	економічних	�анк
цій	до	пози�ача	ґрунту�ало�ь	на	незаконному	НПА	—	розпорядженні	голо
�и	Рі�нен�ької	ОДА.	У	по�тано�і	най�ищого	�удо�ого	органу	також	�казу
єть�я,	що	при	�ирішені	цієї	�пра�и	�уди	необґрунто�ано	за�то�у�али	зазна
чене	розпорядження	до	�пірних	пра�о�ідно�ин.	Пере�іряючи	законні�ть	
ПАІД	про	за�то�у�ання	щодо	пози�ача	зазначених	�анкцій,	�уди	помилко
�о	не	пере�ірили	законні�ть	НПА,	на	під�та�і	якого	було	прийнято	о�кар
жу�аний	акт,	обмежи�ши�ь	по�иланням	на	те,	що	цей	НПА	не	бу�	�ка�о
�аний	ані	�амим	органом	�икона�чої	�лади,	ані	рішенням	�уду.	Отже,	по
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зиція	Верхо�ного	Суду	України	полягає	у	тому,	що	пра�ило	ч.	4	�т.	9	КАС	
за�то�о�уєть�я	не	лише	тоді,	коли	безпо�ереднім	предметом	�пору	є	НПА,	
а	також	і	у	�ипадку	пере�ірки	�удом	ПАІД,	що,	�ла�не,	мало	мі�це	у	на�е
деному	прикладі.

Вище	ми	�же	�ідзначали	пе�ну	подібні�ть	діяльно�ті	адміні�трати�но
го	�уду	при	розгляді	�пра�	у	порядку	�т.	171	КАС	з	по�но�аженнями	Кон
�титуційного	Суду	України.	Водноча�,	попри	пе�ну	юридичну	та	фактич
ну	�хожі�ть	об�ягу	компетенції	і�нує	�уттє�а	�ідмінні�ть.	Продемон�трує
мо	цю	о�обли�і�ть	 �ідпо�ідними	положеннями	ч.	 9	 �т.	 171	КАС	та	ч.	 3	
�т.	61	Закону	України	«Про	Кон�титуційний	Суд	України»	у	порі�няльному	
а�пекті.

Ча�тина	9	�т.	171	КАС:	«�кщо	у	проце�і	розгляду	�пра�и	щодо	НПА	
�ия�лено	незаконні�ть	або	не�ідпо�ідні�ть	ПА	акту	�ищої	юридичної	�или	
інших	ПА	чи	їх	окремих	положень,	крім	тих,	щодо	яких	�ідкрито	про�а
дження	�	адміні�трати�ній	�пра�і	та	які	�пли�ають	на	прийняття	по�та
но�и	у	�пра�і,	�уд	�изнає	такі	акти	чи	їх	окремі	положення	незаконними	
або	такими,	що	не відповідають правовому акту вищої юридичної сили»	
(�иділено	нами.	—	Авт.).

Ча�тина	3	�т.	61	Закону	«Про	Кон�титуційний	Суд	України»:	«�кщо	
�	проце�і	розгляду	�пра�и	….	�ия�лено	не�ідпо�ідні�ть	Кон�титуції	інших	
ПА	(їх	окремих	положень),	крім	тих,	щодо	яких	�ідкрито	про�адження	у	
�пра�і,	 і	 які	�пли�ають	на	прийняття	рішення	….,	Кон�титуційний	Суд	
України	�изнає	такі	ПА	(їх	окремі	положення)	неконституційними»	(�иді
лено	нами.	—	Авт.).

За�то�у�ання	граматичного	�по�обу	з’я�у�ання	змі�ту	цих	положень	
на�одить	до	�и�но�ку,	що,	на	�ідмінну	�ід	об�ягу	по�но�ажень	єдиного	
органу	кон�титуційної	юри�дикції,	 об�яг	компетенції	 адміні�трати�ного	
�уду	�идаєть�я	звуженим,	тобто	є	меншим	у	�ен�і	можли�о�ті	пере�ірки	
ПА,	який	безпо�ередньо	не	�тано�ить	предмета	конкретного	�пору.	�акий	
�и�но�ок	 обумо�лено,	 голо�ним	 чином,	 �ід�утні�тю	 коми	 у	 нормі	 ч.	 9	
�т.	171	КАС	між	�ло�о�полученнями	«�	адміні�трати�ній	�пра�і»	й	«та	які	
�пли�ають»,	хоча	�ідпо�ідна	кома	мі�тить�я	у	ч.	3	�т.	61	Закону	«Про	Кон
�титуційний	Суд	України».

Зазначимо	також,	що	припи�и	ч.	11	�т.	171	КАС	покладають	на	�ідпо
�ідача	обо�’язок	щодо	не�ідкладної	публікації	резолюти�ної	ча�тини	по
�тано�и	�уду	про	�изнання	НПА	незаконним	чи	таким,	що	�уперечить	ПА	
�ищої	юридичної	�или,	і	про	�изнання	цього	НПА	нечинним.	Цей	а�пект	
також	до�ліджуєть�я	у	фахо�их	публікаціях1.	В�ажаємо,	що	�казане	поло
ження	поширюєть�я	не	лише	на	�ипадок	�изнання	по�тано�ою	�уду	НПА	
незаконними	чи	такими,	що	�уперечать	�ідпо�ідному	ПА,	по�ні�тю,	а	та

1	Мягченко	С.	Виконання	�уб’єктами	нормот�орення	�удо�их	рішень	про	�изнання	
нечинними	їх	нормати�нопра�о�их	акті�	/	С.	Мягченко	//	Юридичний	журнал.	—	
2007.	—	№	5.

•

•
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кож	і	на	�итуацію	�изнання	такої	�уперечно�ті	�	окремій	ча�тині	(ча�ти
нах)	о�каржу�аного	НПА.	Водноча�	�лід	підкре�лити,	що,	на	�ідміну	�ід	
положення	ч.	3	�т.	171	КАС	�то�о�но	покладення	�удом	обо�’язку	на	�ід
по�ідача,	у	ч.	11	�т.	171	КАС	не	�казуєть�я	на	те,	що	�уд	зобо�’язує	�ідпо
�ідача	опубліку�ати	резолюти�ну	ча�тину	його	по�тано�и.	На	нашу	думку,	
�казаний	припи�	КАС	�же	покладає	такий	обо�’язок	на	�ідпо�ідача.	У	��ою	
чергу,	порушення	�имоги	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	щодо	не�ідклад
ної	публікації	має	розглядати�ь	як	його	протипра�на	бездіяльні�ть.

У	практичній	діяльно�ті	�уді�	потребує	чіткого	�раху�ання	та	неухиль
ного	дотримання	�имога	ч.	12	�т.	171	КАС,	згідно	з	якою	пра�ила	�т.	171	
КАС	за�то�о�ують�я	також	у	�ипадках,	коли	питання	про	законні�ть	НПА	
чи	�ідпо�ідні�ть	його	пра�о�им	актам	�ищої	юридичної	�или	�иникло	під	
ча�	розгляду	іншої	адміні�трати�ної	�пра�и.	Зокрема	у	�удо�ому	проце
�і	із	розгляду	�	загальному	порядку	�пра�и	про	о�карження	рішень,	дій	
чи	бездіяльно�ті	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	та,	наприклад,	обґрунту
�анні	 �ідпо�ідачем	 ��ого	 «діяння»	 �имогами	 пе�ного	 НПА,	 на	 практи
ці	може	�иникнути	необхідні�ть	пере�ірки	�удом	цього	НПА	на	предмет	
його	законно�ті	або	�ідпо�ідно�ті	ПА	�ищої	юридичної	�или.	Наголо�имо	
на	 необхідно�ті	 у	 такому	 �ипадку	 дотримання,	 передо��ім,	 �имог	 ча�
тин	3	та	4	�т.	171	КАС	щодо	опубліку�ання	�ідпо�ідним	�уб’єктом	�лад
них	по�но�ажень,	який	прийня�	НПА,	оголошення	про	�ідкриття	про�а
дження	у	�пра�і.	Водноча�,	на	нашу	думку,	такий	�уб’єкт	може	��тупити	
у	�пра�у	у	�тату�і	третьої	о�оби,	яка	зая�ляє	�амо�тійні	�имоги	на	пред
мет	�пору,	або	як	третя	о�оба,	яка	не	зая�ляє	�амо�тійних	�имог,	�ідпо
�ідно,	�	порядку	ча�тин	1	або	2	�т.	177	КАС.	Зазначимо	також,	що	у	разі	
за�то�у�ання	�удом	положень	ча�тин	9	чи	12	�т.	171	КАС	мають	бути	до
тримані	�имоги	ч.	7	�т.	171	КАС	�то�о�но	��тано�леного	�троку	�ирішення	
�пра�и.

Серед	у�ього	комплек�у	ди�ку�ійних	питань,	по�’язаних	із	проблемати
кою	�ирішення	�пору	щодо	НПА,	�лід	�иокремити	а�пект,	на�коло	якого	
�и�ло�люють�я	 інколи	 різні	 думки.	Йдеть�я	 про	 пра�о�і	наслідки	 ух�а
лення	�удо�ого	рішення	про	по�не	або	ча�тко�е	задо�олення	позо�у.	�к	
��ажають	деякі	фахі�ці,	�уд	зобо�’язаний	�казати,	з якого	моменту	ПА	є	
нечинним	—	з	моменту	його	�идання	чи	з	моменту	набрання	�удо�им	рі
шенням	законної	�или.	Утім	у	разі,	коли	у	з�’язку	із	�не�енням	змін	до	за
конода��т�а	о�каржу�аний	НПА	пере�та�	�ідпо�ідати	но�им	�имогам,	на	
думку	цих	а�торі�,	�ін	може	бути	�изнаний	нечинним	з	моменту	набран
ня	чинно�ті	ПА,	яким	імплементо�ано	такі	зміни	у	пра�о�ому	регулю�ан
ні1.	Вказана	проблематика	зно�у	по�ертає	на�	у	до�лідження	�пі��ідно
шення	норм	КАС,	�ідпо�ідно	загального	та	�пеціального	характеру.	З	огля

1	Кодек�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	:	наук.практ.	ком.	:	у	2	т.	/	за	
заг.	ред.	Р.	О.	Куйбіди.	—	К.	:	Книги	для	бізне�у,	2007.	—	�.	2.	—	С.	310—323.
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ду	на	це	�лід	�казати,	що	згідно	з	положенням	п.	1	ч.	2	�т.	162	КАС	у	разі	
задо�олення	позо�у	�уд	може	прийняти	по�тано�у,	зокрема,	про	по�орот	
�иконання	о�каржу�аного	рішення	чи	окремих	його	положень	із	зазначен
ням	�по�обу	його	здій�нення.	�аким	чином,	на�іть	не	�даючи�ь	у	ди�ку�ію	
на�коло	того,	з	якого	моменту	НПА	�изнаєть�я	недій�ним,	�уд	є	компетент
ним	у	�ирішенні	питання	про	по�орот	�иконання	НПА	та	�по�іб	здій�нен
ня	такого	по�ороту.

Водноча�	�ажли�о	підкре�лити,	що	 з�ернення	до	 адміні�трати�ного	
�уду	може	�ідбу�ати�я	з	під�та�	порушення,	у	тому	чи�лі,	значного	ма�и
�у	«конвенційних»	пра�,	які	��тано�лені	та	закріплені	Кон�енцією	про	за
хи�т	пра�	людини	і	о�но�оположних	��обод.	Утім	�лід	зазначити,	що	�	по
рядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	можуть	о�каржу�ати�ь	рішення,	дії	
або	бездіяльні�ть,	що	порушують	пра�а,	захи�т	яких	передбачений	�таття
ми	6,	8—11	Кон�енції	про	захи�т	пра�	людини	і	о�но�оположних	��обод,	
а	також	�таттями	1	та	3	Протоколу	№	1	до	цієї	Кон�енції.	Врахо�уючи	цю	
об�та�ину,	�уд	має	також	гаранту�ати	додержання	�имог,	які	��тано�ле
ні	�т.	13	Кон�енції,	щодо	пра�а	о�оби	на	ефективний засіб	пра�о�ого	за
хи�ту	кон�енційного	пра�а.	У	цьому	а�пекті	Є�ропей�ький	�уд	у	рішенні	
за	результатами	розгляду	�пра�и	Doran	v.	 Ireland	(Доран	проти	Ірландії,	
2003)	зазначи�,	що	для	цілей	�т.	13	термін	«ефекти�ний»	означає,	у	тому	
чи�лі,	��тано�лення	механізму	�ідшкоду�ання,	тобто	�ідно�лення,	поно�
лення	порушеного	пра�а.	�аким	чином,	при	�ирішенні	�удом	питання	�то
�о�но	�по�обу	захи�ту	порушеного	пра�а,	у	тому	чи�лі	�иборі	�удом	мо
менту,	з	якого	НПА	�изнаєть�я	нечинним,	адміні�трати�ний	�уд	має	та
кож	�иходити	із	обо�’язку	забезпечити	пра�а	на	ефекти�ний	за�іб	захи�ту.	
В	іншому	�ипадку	і�нує	небезпека	того,	що	пра�а,	гаранто�ані	Кон�титу
цією,	законами	України	і	міжнародними	дого�орами,	згода	на	обо�’язко
�і�ть	яких	надана	парламентом,	�тануть	про�то	ілюзорними.

На�амкінець	зазначимо,	що	о�карження	�удо�их	рішень	за	на�лідка
ми	розгляду	та	�ирішення	�порі�	у	порядку	за�то�у�ання	�т.	171	КАС	здій�
нюєть�я	�ідпо�ідно	до	загальних	пра�ил	КАС,	на	що	�казуєть�я	у	ч.	10	
�т.	171	КАС.	Втім	ще	раз	підкре�лимо	�имогу,	яка	��тано�лена	ч.	6	�т.	171	
КАС	щодо	 обмеження	пра�а	на	 о�карження	 та	 залишення	 без	 розгляду	
�карг	тих	о�іб,	які	не	брали	уча�ті	у	�пра�і.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 �кими	є	о�но�ні	ознаки	нормати�нопра�о�ого	акта?
2.	 Чи	може	фізична	о�оба—підприємець,	яка	�ідпо�ідно	до	С�ідоцт�а	про	

держа�ну	 реє�трацію	 здій�нює	 підприємницьку	 діяльні�ть	 у	 мі�ті	 Харко�і,	
о�каржити	нормати�нопра�о�ий	акт,	що	�то�уєть�я	діяльно�ті	�уб’єкті�	під
приємницької	діяльно�ті,	прийнятий	Киї��ькою	мі�ькою	держа�ною	адміні
�трацією?
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3.	 �кими	будуть	юридичні	на�лідки	розгляду	та	�ирішення	�удом	по	�уті	
адміні�трати�ної	�пра�и	�то�о�но	о�карження	НПА	з	порушенням	�имог	щодо	
територіальної	під�удно�ті?

4.	 Додержання	 �ідпо�ідачем	 яких	 процедурних	 �имог	 здій�нює	 адміні
�трати�ний	�уд	при	розгляді	публічнопра�о�ого	�пору	�	порядку	за�то�у�ан
ня	�т.	171	КАС?

5.	 У	разі	прийняття	1	чер�ня	адміні�трати�ним	�удом	по�тано�и	про	�и
знання	незаконним	та	�изнання	нечинним	рішення	мі�ької	ради	�ід	1	березня	
про	зат�ердження	но�их	тарифі�	на	комунальні	по�луги,	яким	має	бути	�по�іб	
захи�ту	порушеного	пра�а	пози�ача?

Глава 3
ОсОбливОсті ПРОвАдження У сПРАвАх, 

ПОв’яЗАних З вибОРчим ПРОцесОм 
чи ПРОцесОм РефеРендУмУ

�к	�ідомо,	компетенція	адміні�трати�них	�уді�	поширюєть�я	на	�по
ри	щодо	пра�о�ідно�ин,	по�’язаних	з	�иборчим	проце�ом	чи	проце�ом	ре
ферендуму,	що	передбачено	п.	5	ч.	1	�т.	17	КАС.	У	даній	гла�і	для	позна
чення	 таких	 �пра�	 ми	 �икори�то�уємо	 термін	 «виборчий спір».	 Подібне	
«�прощення»,	до	речі,	�жи�аєть�я	і	�	інших	фахо�их	публікаціях1.	Важли�о	
підкре�лити,	що	�	порядку	практичного	за�то�у�ання	норм	�татей	172—179	
КАС	здій�нюєть�я	захи�т	пра�,	��обод	та	інтере�і�	громадян	України,	по
літичних	партій	та	�иборчих	блокі�,	які	закріплені	Кон�титуцією	та	зако
нами	України,	у	тому	чи�лі	кон�титуційних	пра�	обирати	та	бути	обраним	
до	органі�	держа�ної	�лади	і	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	здій�ню�ати	на
родне	�оле�ия�лення	через	�ибори	та	референдум.	На	наше	переконання,	
і�нуючі	пра�о�і	механізми	захи�ту	та	�ідно�лення	порушених	пра�,	��обод	
та	інтере�і�	у	порядку	розгляду	та	�ирішення	�иборчих	�порі�	�ідпо�іда
ють	у�таленим	міжнародним	�тандартам,	ух�аленим	Венеціан�ькою	комі
�ією	Ради	Є�ропи	на	52й	�е�ії	18—19	жо�тня	2002	р.2

Зазначимо,	що	при	розгляді	�ідпо�ідних	�порі�	адміні�трати�ні	�уди	
�рахо�ують	пра�ила	не	лише	КАС,	а	й	норм	інших	законі�	України,	у	то
му	чи�лі	«Про	�ибори	Президента	України»	(далі	—	Закон	про	�ибори	Пре
зидента),	«Про	�ибори	народних	депутаті�	України»	(далі	—	Закон	про	пар
ламент�ькі	 �ибори),	 «Про	 �ибори	 депутаті�	 Верхо�ної	 Ради	 А�тономної	
Ре�публіки	Крим,	мі�це�их	рад	та	�іль�ьких,	�елищних,	мі�ьких	голі�»	(да
лі	—	Закон	про	мі�це�і	�ибори)»,	«Про	��еукраїн�ький	та	мі�це�ий	референ

1	О�но�и	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	та	адміні�трати�ного	пра�а	:	на�ч.	по�іб.	/	
за	заг.	ред.	Р.	О.	Куйбіди,	В.	І.	�ишкіна.	—	К.	:	Старий	��іт,	2006.	—	С.	404—416.

2	[Електронний	ре�ур�].	—	Режим	до�тупу	:	http://���.venice.coe.int/doc�/2002/
CD��D(2002)023rev���r.pdf
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думи»	(далі	—	Закон	про	референдуми)	та	«Про	Центральну	�иборчу	комі
�ію»	 (далі	—	Закон	про	ЦВК)1.	Водноча�	�лід	�зяти	до	у�аги	�имогу	ч.	1	
�т.	8	Кон�титуції	України,	яка	��тано�лює,	що	�	Україні	�изнаєть�я	і	діє	
принцип	�ерхо�ен�т�а	пра�а.	Окрім	того,	ч.	1	�т.	9	Кон�титуції	�изначає,	
що	чинні	міжнародні	дого�ори,	згода	на	обо�’язко�і�ть	яких	надана	Вер
хо�ною	Радою	України,	є	ча�тиною	національного	законода��т�а	України.	
Законом	України	«Про	ратифікацію	Кон�енції	про	захи�т	пра�	людини	і	
о�но�оположних	 ��обод	 1950	 року,	 Першого	 протоколу	 та	 протоколі�	
№	2,	4,	7	та	11	до	Кон�енції»	��тано�лено,	у	тому	чи�лі,	що	Україна	по�
ні�тю	�изнає	на	��оїй	території	дію	�т.	25	Кон�енції	про	захи�т	пра�	люди
ни	і	о�но�оположних	��обод	1950	року	(далі	—	Кон�енція)	щодо	�изнання	
компетенції	Є�ропей�ької	комі�ії	з	пра�	людини	приймати	�ід	будьякої	
о�оби,	 неурядо�ої	 організації	 або	 групи	 о�іб	 зая�и	на	 ім’я	 Генерально
го	Секретаря	Ради	Є�ропи	про	порушення	Україною	пра�,	�икладених	у	
Кон�енції,	та	�т.	46	Кон�енції	про	захи�т	пра�	людини	і	о�но�оположних	
��обод	1950	року	щодо	�изнання	обо�’язко�ою	і	без	укладення	�пеціаль
ної	угоди	юрисдикцію	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини	(далі	—	Є�ро
пей�ький	�уд)	�	у�іх	питаннях,	що	�то�ують�я	тлумачення	і	за�то�у�ання	
Кон�енції.

У	��ою	чергу,	згідно	з	положеннями	�т.	17	Закону	України	«Про	�ико
нання	рішень	та	за�то�у�ання	практики	Є�ропей�ького	Суду	з	пра�	люди
ни»	�уди	за�то�о�ують	при	розгляді	�пра�	Кон�енцію	та	практику	Є�ро
пей�ького	Суду	як	джерело права.	�акож	зазначимо,	що	�т.	3	Протоколу	
№	1	до	Кон�енції	передбачає,	що	«Ви�окі	Дого�ірні	�торони	зобо�’язують
�я	про�одити	�ільні	�ибори	з	розумною	періодичні�тю	шляхом	таємного	
голо�у�ання	�	умо�ах,	які	забезпечу�атимуть	�ільне	�ираження	думки	на
роду	у	�иборі	законода�чого	органу».	Відтак	�арто	�казати	також	на	гаран
тії	�т.	13	Кон�енції,	�ідпо�ідно	до	якої	кожен,	чиї	пра�а	та	��ободи,	�изна
чені	�	цій	Кон�енції,	було	порушено,	має	пра�о	на	ефективний	за�іб	юри
дичного	захи�ту	�	національному	органі,	на�іть	якщо	таке	порушення	було	
�чинене	о�обами,	які	здій�ню�али	��ої	офіційні	по�но�аження.	О�кільки	
розгляд	та	�ирішення	�иборчих	�порі�	за	пра�илами	КАС	�ідбу�аєть�я	у	
з�’язку	з	порушеннями,	у	тому	чи�лі	«кон�енційних»	пра�,	тобто	таких,	які	
�изначені	Кон�енцією,	забезпечення	пра�а	за	�т.	13	Кон�енції	покладаєть
�я	на	адміні�трати�ний	�уд.

Актуальні�ть	проблематики	розгляду	та	�ирішення	адміні�трати�ними	
�удами	�иборчих	�порі�	обумо�лена	тією	об�та�иною,	що	�	Україні	�ибор
че	законода��т�о	є	до�олі	динамічним.	«Сумною»	традицією	�же	�тало	й	
�не�ення	 чи�ленних	 законода�чих	 змін	 безпо�ередньо	 напередодні	 або	
упродо�ж	�иборчих	кампаній,	що	�уттє�о	у�кладнює	проце�	глибокого	та	

1	Адміні�трати�на	ю�тиція	України:	проблеми	теорії	і	практики.	На�тільна	книга	
�удді	/	за	заг.	ред.	О.	М.	Па�енюка.	—	К.	:	І�тина,	2007.	—	С.	300—316.
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по�ноцінного	опану�ання	змі�том	нормати�них	но�ел	та,	�ідпо�ідно,	пра
�оза�то�у�ання.	Відтак	практична	діяльні�ть	науко�ці�,	ек�перті�,	�удді�	
потребує	по�тійного	моніторингу	�тану	поточного	�иборчого	законода��т�а.	
Нагадаємо,	що	пі�ля	набрання	чинно�ті	КАС	1	�ере�ня	2005	р.	норми	цьо
го	закону	були	«ма�штабно»	апробо�ані	під	ча�	кампанії	з	черго�их	�ибо
рі�	народних	депутаті�	України	та	мі�це�их	�иборі�	2006	р.,	позачерго�их	
парламент�ьких	�иборі�	2007	р.,	а	також	позачерго�их	мі�це�их	�иборі�	
�	окремих	регіонах1.	Через	це	ідеї,	думки	та	підходи,	які	пред�та�лені	а�то
рами	у	цій	гла�і,	форму�али�ь	у	тому	чи�лі	як	результат	до�лідження	�удо
�ої	практики	розгляду	�ідпо�ідних	�порі�.	Водноча�	�лід	�ідзначити	ще	
один	�ажли�ий	а�пект.

Можна	�итратити	багато	ча�у	на	доктринальне	обго�орення	питання	
на	кшталт	того,	чи	мі�тить	пра�о�а	�и�тема	України	елементи	прецедент
ного	пра�а	або	чи	може	��ажати�ь	джерелом	пра�а	позиція,	що	�форму
льо�ана	у	рішенні	Верхо�ного	Суду	України,	�ищого	�пеціалізо�аного	�уду	
або	рекомендаціях	пленумі�	цих	�уді�	�то�о�но	за�то�у�ання	законода�
�т�а?	Втім,	на	наше	глибоке	переконання,	з	точки	зору	практичної	потреби	
роз�’язання	�еликого	ма�и�у	�уперечно�тей	норм	різних	законі�	�кладно	
переоцінити	той	�пли�	на	форму�ання	позицій	�уді�,	який	мала	по�тано
�а	Пленуму	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	«Про	практику	за�то
�у�ання	адміні�трати�ними	�удами	положень	Кодек�у	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а	України	під	ча�	розгляду	�порі�	щодо	пра�о�ідно�ин,	по�’яза
них	з	�иборчим	проце�ом	чи	проце�ом	референдуму»	�ід	2	к�ітня	2007	р.	
№	2	 (далі	—	По�тано�а	№	2/07).	В�ажаємо,	що	цей	документ	за��ідчи�	
��ою	ефекти�ні�ть	під	ча�	підгото�ки	позачерго�их	�иборі�	народних	де
путаті�	України	30	�ере�ня	2007	р.	В	умо�ах	недо�конало�ті	Закону	про	
парламент�ькі	�ибори	та	ная�но�ті	норм,	які	�т�орюють	підґрунтя	для	не
однако�ого	тлумачення	і	за�то�у�ання2,	ця	По�тано�а	�прияла	забезпечен
ню	єдно�ті	�удо�ої	практики	та	дотриманню	принципу	юридичної	�изна
чено�ті	як	не�ід’ємної	�кладо�ої	принципу	�ерхо�ен�т�а	пра�а3.

В�ажаємо,	що	одним	із	най�ажли�іших	практичних	на�лідкі�	ух�ален
ня	По�тано�и	№	2/07	�тало	чітке	окре�лення	меж	нормати�ного	ма�и�у,	

1.	Проце�уальні	о�обли�о�ті	�удо�ого	розгляду	адміні�трати�них	�порі�	щодо	пору
шень	�иборчого	законода��т�а	/	за	заг.	ред.	В.	В.	Кри�енка.	—	Х.,	2006.	—	351	�.;	За
�то�у�ання	�удами	законода��т�а	про	позачерго�і	�ибори	народних	депутаті�	України	
30	�ере�ня	2007	року	//	Ві�ник	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України.	—	2007.	—	
№	4.	—	С.	87;	Смоко�ич	Михайло,	Кальченко	Сергій. Можли�і	напрями	удо�коналення	
�иборчого	та	проце�уального	законода��т�а	України	/	Михайло	Смоко�ич,	Сергій	Каль
ченко	//	Вибори	та	демократія.	—	2008.	—	№	3	(17).	—	С.	4—11.

2	Кальченко	С.	Кодек�	та	Закон:	До�лідження	можли�их	пра�о�их	«ризикі�»	при	
о�карженні	у	�удо�ому	порядку	порушень	Закону	«Про	�ибори	народних	депутаті�	Украї
ни»	/	С.	Кальченко	//	Юридична	газета.	—	№	18	(54).	—	2005.	—	29	�ере�ня.	

3	Смоко�ич	Михайло,	Кальченко	Сергій. До	проблеми	нормати�ної	регламентації	про
цедури	розгляду	�иборчих	�порі�	/	Михайло	Смоко�ич,	Сергій	Кальченко	//	Ві�ник	Ви
щого	адміні�трати�ного	�уду	України.	—	2008.	—	№	1.	—	С.	35—57.
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який	регламентує	�ідпо�ідні	�ідно�ини1.	Зокрема	�кажемо	на	пункт	1	цієї	
По�тано�и,	де	підкре�люєть�я,	що	згідно	зі	�т.	5	КАС	адміні�трати�не	�у
дочин�т�о	здій�нюєть�я	�ідпо�ідно	до	Кон�титуції	України,	цього	Кодек�у	
та	міжнародних	дого�орі�,	згода	на	обо�’язко�і�ть	яких	надана	Верхо�
ною	Радою	України.	З	огляду	на	таке	формулю�ання	зазначеної	норми	
�уди	під	ча�	�чинення	будьяких	проце�уальних	дій	у	проце�і	розгляду	та	
�ирішення	�иборчих	�порі�	по�инні	керу�ати�я	пра�илами	та	припи�ами	
лише	тих	нормати�нопра�о�их	акті�,	які	перерахо�ано	у	�т.	5	КАС,	неза
лежно	�ід	можли�ої	ная�но�ті	інших	нормати�нопра�о�их	акті�,	зокре
ма	законі�,	що	�изначають	за�ади,	порядок	та	організацію	про�едення	
�иборі�	та	�	яких	можуть	бути	окремі	положення	щодо	�чинення	проце
�уальних	дій	�удами.	Водноча�	�лід	�казати	на	ная�ні�ть	деяких	винят
ків	із	зазначеної	�ище	рекомендації	імперати�ного	характеру,	на	що	�ка
зуєть�я	у	п.	1	цієї	По�тано�и,	і	якими	можуть	бути	о�обли�о�ті,	що	є	пе
редбаченими	матеріальними	і	процедурними	нормами	виборчих	законі�,	
з	яких	�ипли�ає	пра�о	о�оби	на	з�ернення	до	�уду	у	�иборчому	проце�і	
чи	проце�і	референдуму	або	можли�і�ть	о�оби	бути	�ідпо�ідачем	у	таких	
�порах.	Більш	детально	пра�ила	загального	та	�пеціального	характеру	до
�ліджують�я	у	на�тупних	ча�тинах	даної	гла�и.	При	цьому	для	зручно�ті	
�икладення	матеріалу	аналіз	�ідпо�ідних	юридичних	механізмі�	про�еде
мо	�	а�пекті	окремих	�кладо�их	елементі�	�ідпо�ідних	�ідно�ин	о�каржен
ня	порушень	�иборчого	законода��т�а,	розгляду	та	�ирішення	�иборчих	
�порі�.

сторони 
та їх представники

Положення	�татей	172,	174—175	КАС	�то�о�но	�торін	у	�пра�ах	є	до
�олі	�пецифічними	з	огляду	на	��ій	�уб’єктний	�клад.	Цю	об�та�ину	також	
�ідзначають	фахі�ці,	наголошуючи	при	цьому,	що	у	�иборчих	пра�о�ідно
�инах	беруть	уча�ть	не лише	�уб’єкти	�иборчого	проце�у,	а	й	інші учасни
ки,	які	не	мають	такого	�тату�у2.	Не�ипадко�о,	що	у	ч.	15	�т.	26	Закону	
про	мі�це�і	�ибори	також	окремо	�казуєть�я	на	обо�’язко�і�ть	рішення	
�иборчої	комі�ії	(далі	—	ВК	або	комі�ія)	для	��іх	�уб’єкті�	та	уча�никі�	�и
борчого	проце�у.	Причому,	як	зазначаєть�я	у	п.	2	По�тано�и	№	2/07,	до	
адміні�трати�ної	юри�дикції	належать	у�і	�пори,	по�’язані	з	�иборчим	про
це�ом	чи	проце�ом	референдуму,	незалежно	�ід	того,	чи	є	�тороною	у	цьо
му	�порі	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень.	Зокрема	це	можуть	бути	�пра�и	з	

1	Смоко�ич	Михайло,	Кальченко	Сергій.	Окремі	а�пекти	проце�уальних	о�обли�о�
тей	�удо�ого	розгляду	�иборчих	�порі�	/	Михайло	Смоко�ич,	Сергій	Кальченко	//	Ви
бори	та	демократія.	—	2007.	—	№	4	(14).	—	С.	6—17;	�ам	�амо.	—	2008.	—	№	1	(15).	—	
С.	5—10.

2	Сам�ін	І.	Л. Адміні�трати�не	�удочин�т�о	як	механізм	захи�ту	пра�	уча�никі�	�и
борчого	проце�у	/	І.	Л.	Сам�ін	//	Ві�ник	Верхо�ного	Суду	України.	—	2006.	—	№	2	(66).	—	
С.	2—12.
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о�карження	дій	або	бездіяльно�ті	за�обі�	ма�о�ої	інформації	(далі	—	ЗМІ),	
�уб’єкті�	�иборчого	проце�у	та	інших	уча�никі�	�иборі�	(до�ірених	о�іб,	
упо�но�ажених	о�іб).	В�ажаємо,	що	до	кола	таких	уча�никі�	можуть	бути	
�ідне�ені	також	пред�та�ники	партій	(блокі�)	у	Центральній	�иборчій	ко
мі�ії	(далі	—	ЦВК)	і	�по�терігачі	�ід	громад�ьких	організацій	(далі	—	ГО)	
на	�иборах	народних	депутаті�	України,	пред�та�ники	та	упо�но�ажені	
о�оби	мі�це�их	організацій	партій	(блокі�	мі�це�их	організацій	партій)	 і	
до�ірені	о�оби	кандидаті�	на	мі�це�их	�иборах.

Позивачі
Ча�тина	1	�т.	172	КАС	�изначає,	що	�уб’єкти	�ідпо�ідного	�иборчого	

проце�у	(крім	ВК),	а	також	ініціати�на	група	референдуму,	інші	�уб’єкти	
ініцію�ання	референдуму	мають	пра�о	о�каржу�ати	рішення,	дії	або	без
діяльні�ть	ВК,	комі�ій	з	референдуму	(далі	—	КР),	члені�	цих	комі�ій.	Слід	
зау�ажити,	що	КАС	не містить	�изначення	понять	«�иборчий	проце�»	та	
«проце�	референдуму».	Отже,	для	належного	з’я�у�ання	того,	чи	пози�ача	
наділено	�ідпо�ідною	адміністративною процесуальною правосуб’єктніс
тю,	потрібно	з�ертати�ь	до	�ідпо�ідних	положень	законі�	про	�ибори	та	
референдуми.	У	з�’язку	з	цим	зазначимо,	що	переліки	�уб’єкті�	�иборчого	
проце�у	��тано�лені	такими	нормами:

�т.	12	Закону	про	�ибори	Президента;
�т.	12	Закону	про	парламент�ькі	�ибори;
�т.	12	Закону	про	мі�це�і	�ибори.

У	��ою	чергу,	коло	�уб’єкті�	ініцію�ання	�ідпо�ідного	референдуму	�и
значене	нормами	�татей	13	та	14	Закону	про	референдуми.

Водноча�	потрібно	�рахо�у�ати,	що	деякі	інші	о�оби,	яких	не	�ідне�е
но	до	�уб’єкті�	�иборчого	проце�у,	припи�ами	�иборчих	законі�	так	�амо	
наділені	пра�ом	на	з�ернення	до	�уду	з	позо�ами	до	ВК	�ідпо�ідного	рі�
ня.	На	думку	а�торі�,	окремої	у�аги	та	додатко�ої	законода�чої	регламен
тації	потребує	а�пект	компетенції	ВК	на	з�ернення	до	�уду	із	позо�ом	до	
іншої	комі�ії.	З	одного	боку,	згідно	з	пра�илами	ч.	1	�т.	172	КАС	комі�ії	
не	можуть	з�ертати�ь	із	позо�ом	до	ВК.	Разом	із	тим,	�ідпо�ідна	можли
�і�ть	є	передбаченою	пра�илами	�т.	116	Закону	про	парламент�ькі	�ибо
ри.	У	з�’язку	з	цим	�лід	зазначити,	що	з	ураху�анням	рекомендацій	По
�тано�и	№	2/07	та	норм	�иборчих	законі�	�пра�и	за	позо�ами	комі�ій	до	
інших	ВК	розглядають�я	адміні�трати�ними	�удами,	що	мало	мі�це,	зокре
ма,	упродо�ж	кампанії	з	позачерго�их	�иборі�	2007	р.	Окрім	цього,	згідно	
з	положенням	ч.	3	�т.	76	Закону	про	парламент�ькі	�ибори	ГО	має	пра�о	
о�каржити	до	�уду	рішення	ЦВК	про	�ідмо�у	�	наданні	їй	доз�олу	мати	
офіційних	�по�терігачі�.	Нагадаємо,	що	�ідпо�ідно	до	ч.	6	�т.	76	Закону	
про	парламент�ькі	�ибори	офіційні	�по�терігачі	�ід	ГО	реє�трують�я	окруж
ною	�иборчою	комі�ією	(далі	—	ОВК)	(для	здій�нення	�по�тереження	у	за
кордонному	�иборчому	окрузі	—	ЦВК)	за	поданням	�ідпо�ідної	ГО.	На	на

•
•
•
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шу	думку,	�ідмо�а	з	боку	ЦВК	або	ОВК	у	реє�трації	таких	�по�терігачі�	
чи	бездіяльні�ть	�ідпо�ідної	ВК	щодо	�ча�ного	неприйняття	рішення	так	
�амо	можуть	бути	о�каржені	до	адміні�трати�ного	�уду	�	порядку	�т.	172	
КАС.	Крім	того,	зазначимо,	що	згідно	з	положеннями	ч.	14	�т.	76	Закону	
про	 парламент�ькі	 �ибори	 рішення	 дільничної	 �иборчої	 комі�ії	 (далі	—	
ДВК)	про	позба�лення	офіційного	�по�терігача	�ід	ГО	пра�а	бути	при�ут
нім	на	за�іданні	може	бути	о�каржено,	у	тому	чи�лі,	до	�уду.	Зазначені	
�ище	позиції	по�ні�тю	узгоджують�я	з	�ідпо�ідними	рекомендаціями	п.	1	
По�тано�и	№	2/07.

Слід	зазначити,	що	ч.	1	�т.	174	КАС	�изначає	перелік	�уб’єкті�,	а	�аме:	
ВК,	кандидат,	партія	(блок),	мі�це�а	організація	партії	(блок	мі�це�их	орга
нізацій	партій),	які	є	�уб’єктами	�ідпо�ідного	�иборчого	проце�у,	а	також	
КР,	ініціати�на	група	референдуму	та	інші	�уб’єкти	ініцію�ання	референ
думу,	які	мають	пра�о	о�каржу�ати	рішення,	дію	або	бездіяльні�ть	орга
ні�	 �икона�чої	 �лади	 та	 мі�це�ого	 �амо�ряду�ання,	 ЗМІ,	 підприєм�т�,	
у�тано�,	організацій,	їх	по�адо�их	та	�лужбо�их	о�іб,	т�орчих	праці�ни
кі�	ЗМІ,	що	порушують	законода��т�о	про	�ибори	та	референдум.	Водно
ча�	зно�у	підкре�лимо,	що	за	пра�илами	�т.	174	КАС	розглядають�я	також	
�пори	за	з�ерненням	деяких	інших	о�іб,	окрім	�уб’єкті�	�иборчого	проце
�у.	На	нашу	думку,	�	порядку	положень	�т.	174	КАС	до	адміні�трати�ного	
�уду	із	�ідпо�ідними	позо�ними	зая�ами	�пра�і	з�ертати�я	також	о�оби,	
які	не	�казані	у	ч.	1	�т.	174	КАС,	проте	пра�о	на	о�карження	яких	закрі
плене	�ідпо�ідними	�иборчими	законами.	Зокрема	згідно	з	положеннями	
п.	5	ч.	1	�т.	12,	п.	3	ч.	1	�т.	103	та	ч.	1	�т.	112	Закону	про	парламент�ькі	
�ибори	офіційний спостерігач �ід	партії	(блоку)	може	о�каржити	рішен
ня,	дію	або	бездіяльні�ть	органі�	�икона�чої	�лади	та	мі�це�ого	�амо�ря
ду�ання,	підприєм�т�,	у�тано�,	організацій,	 їх	по�адо�их	та	�лужбо�их	
о�іб.

Відпо�ідні	пра�ила	��тано�лені	й	положеннями	�т.	175	КАС.	Зокрема	
ч.	1	�т.	175	КАС	передбачає,	що	пра�о	о�каржу�ати	дії	чи	бездіяльні�ть	
кандидаті�,	їх	до�ірених	о�іб,	партії	(блоку),	мі�це�ої	організації	(блоку	мі�
це�их	організацій),	їх	по�адо�их	о�іб	та	упо�но�ажених	о�іб,	ініціати�них	
груп	референдуму,	 інших	�уб’єкті�	 ініцію�ання	референдуму,	офіційних	
�по�терігачі�	�ід	�уб’єкті�	�иборчого	проце�у,	що	порушують	законода��т�о	
про	�ибори	чи	референдум,	мають	кандидат,	партія	(блок),	мі�це�а	орга
нізація	партії	(блоку),	які	є	�уб’єктами	�ідпо�ідного	�иборчого	проце�у,	іні
ціати�на	група	референдуму,	інші	�уб’єкти	ініцію�ання	референдуму.	Пе
редо��ім	�ідзначимо	за�то�у�ання	законода�цем	кон�трукції	«�ідпо�ідний	
�иборчий	проце�».	�аким	чином,	у	разі	одночасного	про�едення	кампаній	
із	д�ох	або	більше	різних	�иді�	�иборі�	кандидат,	партія	або	її	мі�це�а	ор
ганізація	чи	�ідпо�ідних	�иборчий	блок	має	пра�о	о�каржу�ати	дії	лише	
того	�уб’єкта	�иборчого	проце�у,	�	якому	пози�ач	так	�амо	перебу�ає	у	
�тату�і	�уб’єкта	�иборчого	проце�у.	В	іншому	�ипадку,	наприклад	при	од
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ноча�ному	про�еденні	�иборі�	депутаті�	�іль�ької	ради	та	�іль�ького	голо
�и	кандидат	на	�иборах	�іль�ького	голо�и	не	є	належним	пози�ачем	щодо	
порушень	з	боку	кандидата	на	�иборах	депутата	�іль�ької	ради.

Ця	о�обли�і�ть	�то�уєть�я	також	 і	�порі�,	які	розглядають�я	за	пра
�илами	�т.	172	КАС.	�обто,	пра�ом	на	з�ернення	із	позо�ом	до	пе�ної	ВК,	
члена	цієї	комі�ії	наділена	та	о�оба,	яка	є	�уб’єктом	того	�амого	�иборчого	
проце�у,	що	і	комі�ія	або	член	комі�ії,	чиї	рішення,	дії	чи	бездіяльні�ть	є	
предметом	о�карження.	Крім	того	зазначимо,	що	ч.	1	�т.	101	Закону	про	
�ибори	Президента	передбачає	пра�о,	у	тому	чи�лі,	ВК	о�каржити	рішен
ня,	дії	чи	бездіяльні�ть	об’єднання	громадян	(наприклад	партії),	�иборчого	
блоку,	його	по�адо�ої	о�оби	чи	по�но�ажного	пред�та�ника,	які	�то�ують
�я	�иборчого	проце�у,	крім	тих	рішень	чи	дій,	що	�то�ують�я	�нутрішньої	
діяльно�ті	або	�иключної	компетенції	об’єднання	громадян.	Відпо�ідно	й	
ч.	1	�т.	113	Закону	про	парламент�ькі	�ибори	також	��тано�лено	пра�о	
ВК	о�каржити	діяння	цих	�амих	�уб’єкті�.	Водноча�	нагадаємо,	що	норми	
�т.	175	КАС	не	передбачають	юридичної	можли�о�ті	комі�ій	на	з�ернення	
до	адміні�трати�ного	�уду.	На	нашу	думку,	беручи	до	у�аги	по�но�ажен
ня	ВК	різних	рі�ні�	�то�о�но	здій�нення,	зокрема,	контролю	за	додержан
ням	законода��т�а	про	�ибори,	комі�іям	має	бути	гаранто�ано	пра�о	на	
о�карження	порушень	з	боку	зазначених	�уб’єкті�	у	�удо�ому	порядку	згід
но	з	пра�илами	�т.	175	КАС.

Пред�та�леній	у	п.	1	По�тано�и	№	2/07	рекомендації	коре�пондує	по
зиція,	яка	�формульо�ана	�	абз.	4	п.	3	цієї	По�тано�и.	Зокрема	�казуєть�я,	
що	до	адміні�трати�ного	�уду	вправі	з�ернути�ь	також	о�оби,	які	мають	
намір	реалізу�ати	��оє	пра�о	на	уча�ть	у	�иборчому	проце�і	чи	проце�і	ре
ферендуму	або	набути	�тату�у	�уб’єкта	�иборчого	проце�у	чи	проце�у	ре
ферендуму,	а	так	�амо	у	разі	�ідмо�и	�	цьому	з	боку	ВК	чи	КР	або	органі�	
держа�ної	 �лади	 чи	 органами	 мі�це�ого	 �амо�ряду�ання.	 На	 практиці	
�пра�ами	такої	категорії	є	�пори	з	при�оду	порушень	з	боку	�ідпо�ідних	
рад	при	ут�оренні	територіальних	�иборчих	комі�ій	(далі	—	�ВК)	на	мі�це
�их	�иборах	за	з�ерненням	організацій	партій	(блокі�),	а	також	�пра�и	за	
позо�ами	ГО	щодо	�ідмо�и	�ідпо�ідних	ВК	у	реє�трації	 їх	�по�терігачі�	
(наприклад	на	парламент�ьких	�иборах).

Окремої	у�аги	при	розгляді	та	�ирішенні	�ідпо�ідних	�пра�	потребує	
а�пект	можли�о�ті	з�ернення	з	позо�ом	виборця.	Нагадаємо,	що	згідно	з	
припи�ами	ч.	2	�т.	172,	ч.	2	�т.	174	та	ч.	2	�т.	175	КАС	�иборець	(грома
дянин,	який	має	пра�о	голо�у	на	�иборах	чи	референдумі)	може	о�каржи
ти	рішення,	дію	чи	бездіяльні�ть	пе�них	�уб’єкті�,	якщо	такі	діяння	пору
шують	�иборчі	пра�а	або	 інтере�и	щодо	 уча�ті	 у	 �иборчому	проце�і	 чи	
проце�і	референдуму	його	о�оби�то.	�аким	чином,	при	з�ерненні	�иборця	
у	позо�ній	зая�і	має	бути	�казано,	як	о�каржу�ане	діяння	порушує	пра�а	
або	інтере�и	його	о�оби�то,	окрім	�порі�	�то�о�но	уточнення	�пи�кі�	�и
борці�,	як	до�ліджують�я	нами	�	окремій	ча�тині	цієї	гла�и.	З	огляду	на	
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цей	а�пект	також	зау�ажимо,	що	О�но�ним	Законом	держа�и	закріплені	
кон�титуційні	 (або	о�но�ні)	�иборчі	пра�а:	пра�о	обирати	та	бути	обра
ним.	У	��ою	чергу,	чинні	�иборчі	закони	��тано�люють	деякі	категорії	ін
ших	пра�,	що	�изначають�я	фахі�цями	як	похідні	�иборчі	пра�а1.	Зокрема	
можна	�казати	на	пра�о	�иборця	брати	уча�ть	у:

роботі	ВК;
про�еденні	перед�иборної	агітації;
здій�ненні	�по�тереження	за	про�еденням	�иборі�;
інших	заходах.

На�едені	пра�а	передбачені,	�ідпо�ідно,	положеннями	ч.	3	�т.	2	Зако
ну	про	�ибори	Президента,	ч.	7	�т.	2	Закону	про	парламент�ькі	�ибори	та	
ч.	4	�т.	3	Закону	про	мі�це�і	�ибори.	�аким	чином,	у	разі	порушення	пра�	
громадян	України,	наприклад,	на	уча�ть	у	роботі	ВК	(�ідмо�а	�ключити	
о�обу	до	�кладу	комі�ії	або	безпід�та�не	�ка�у�ання	рішення	про	�ключен
ня	до	�кладу	ВК)	чи	здій�нення	�по�тереження	(зокрема	�ідмо�а	у	реє�тра
ції	офіційним	�по�терігачем	чи	�т�орення	перешкод	у	про�еденні	�по�те
реження),	�ідпо�ідні	позо�и	можуть	бути	подані	�иборцем.	Водноча�	�лід	
�казати	на	інший	�ажли�ий	момент.	На	нашу	думку,	положення	КАС	не	
дають	однозначної	�ідпо�іді	на	питання	�то�о�но	�иду	�удо�ого	рішення	
у	разі	невстановлення	�удом	порушення	пра�	о�оби�то	�иборця:	по�тано
�а	про	�ідмо�у	у	задо�оленні	позо�у	(�	порядку	ч.	1	�т.	162	КАС)	або	ух�а
ла	 про	 залишення	 позо�ної	 зая�и	 без	 розгляду	 (�ідпо�ідно	 до	 п.	 1	 ч.	 1	
�т.	155	КАС).	Утім	необхідні�ть	до�лідження	�удом	при	розгляді	�иборчо
го	�пору	ная�но�ті	порушення	пра�а	�иборця	або	інтере�і�	щодо	уча�ті	у	
�иборчому	проце�і	чи	проце�і	референдуму	його	о�оби�то,	що	може	бути	
здій�нено	лише	у	�удо�ому	за�іданні,	при�одить	до	�и�но�ку,	що	одним	
із	можли�их	рішень	у	під�умку	є	�аме	�ідмо�а	у	задо�оленні,	адже	�уд	по
�инен	до�лідити	�уть	�пра�и.	Ця	позиція,	між	іншим,	рі�ною	мірою	�то�у
єть�я	інших	пози�ачі�.	Зокрема	положення	абзаці�	8—10	п.	7	По�тано�и	
№	2/07	з�ертають�я	до	юридичного	з�’язку	�уб’єктно�ті	пози�ача	та	під
�умко�ого	�удо�ого	рішення.	При	цьому	�казуєть�я,	що	якщо	на	�тадії	�у
до�ого	розгляду	буде	��тано�лено,	що	пози�ач	не наділений	пра�ом	у	за
значеному	порядку	о�каржу�ати	пе�не	діяння	�ідпо�ідача,	то	�уди	по�ин
ні	відмовити в задоволенні	позо�у.	Отже,	при	розгляді	�пра�	цієї	категорії	
�уди	пере�іряють:	чи	має	пра�о	пози�ач	з�ертати�я	до	�уду	з	�ідпо�ідни
ми	�имогами.	І	лише	пі�ля	��тано�лення	такого	пра�а	�уд	далі	пере�іряє	
пра�омірні�ть	о�каржу�аних	діянь	�ідпо�ідачі�.

Слід	також	підкре�лити,	що	згідно	з	п.	8	ч.	1	�т.	3	КАС	пози�ачем	є,	у	
тому	чи�лі,	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень,	на	�иконання	компетенції	якого	

1	Науко�опрактичний	коментар	Закону	України	«Про	�ибори	народних	депутаті�	
України»	/	за	ред.	Ю.	Б.	Ключко��ького.	—	К.	:	Парламент�ьке	�ида�ницт�о,	2006.	—	
С.	26;	Науко�опрактичний	коментар	Закону	України	«Про	�ибори	Президента	Украї
ни»	/	за	ред.	Ю.	Б.	Ключко��ького.	—	К.	:	Парламент�ьке	�ида�ницт�о,	2004.	—	С.	14.

•
•
•
•
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подана	позо�на	зая�а	до	адміні�трати�ного	�уду.	Водноча�	такий	�уб’єкт	
має	пра�о	з�ернути�я	до	адміні�трати�ного	�уду	у	�ипадках,	��тано�ле
них	законом.	Однією	з	о�обли�о�тей	КАС	�то�о�но	�пра�,	які	по�’язані	з	
проце�ом	�иборі�	або	референдуму,	є	можли�і�ть	з�ернення	ЦВК	до	Ви
щого	адміні�трати�ного	�уду	України	із	позо�ною	зая�ою	про	�ка�у�ання	
реє�трації	кандидата	на	по�т	президента	України	�	порядку	пра�ил	�т.	176	
КАС.	При	цьому	зазначимо,	що	цій	нормі	КАС	не	�ідпо�ідає	пра�ило	мате
ріального	закону,	а	�аме:	�т.	56	Закону	про	�ибори	Президента.	Відпо�ідно	
до	�казаних	положень	Верхо�ний	Суд	України	є	упо�но�аженим	розгляда
ти	з�ернення	ЦВК	з	цього	питання.	Беручи	до	у�аги	�имоги	п.	13	розд.	VII	
«Прикінце�і	та	перехідні	положення»	КАС	про	те,	що	закони	України	та	ін
ші	нормати�нопра�о�і	акти	до	при�едення	їх	у	�ідпо�ідні�ть	із	цим	Кодек
�ом	діють	у	ча�тині,	яка	не	�уперечить	цьому	Кодек�у,	дійдемо	�и�но�ку	
про	те,	що	положення	ча�тин	1	та	2	�т.	56	Закону	про	�ибори	Президента	
�уперечать	пра�илам	КАС	і	не	можуть	за�то�о�у�ати�ь.	�аким	чином,	нор
ма	проце�уального	закону,	а	�аме:	ч.	1	�т.	176	КАС,	є	матеріальноправо
вою	о�но�ою,	що	��тано�лює	�ідпо�ідну	компетенцію	Вищого	адміні�тра
ти�ного	�уду	України.

На	нашу	думку,	�лід	з�ернути	у�агу	на	о�обли�о�ті	законода�чої	регла
ментації	під�та�	для	з�ернення	до	адміні�трати�ного	�уду,	а	також	�пі�
�ідношення	пра�ил	КАС	загального	та	о�обли�ого	характеру.	Наприклад,	
у	загальному	порядку	ч.	1	�т.	104	КАС	��тано�лює,	що	до	�уду	має	пра�о	
з�ернути�я	з	адміні�трати�ним	позо�ом	о�оба,	яка	вважає,	що	порушено	
її	пра�а,	��ободи	чи	інтере�и	у	�фері	публічнопра�о�их	�ідно�ин.	Нато
мі�ть	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	має	пра�о	з�ернути�я	до	адміні�трати�
ного	�уду	у	�ипадках,	��тано�лених	законом.	Водноча�	законода�ець	пе
редбачи�,	у	ча�тинах	1	та	2	�т.	172,	ча�тинах	1	та	2	�т.	174,	ча�тинах	1	
та	2	�т.	175	КАС	пе�ні	особливості	�то�о�но	пра�а	на	о�карження	пору
шень	у	з�’язку	із	�иборчим	проце�ом.	Окрім	цього,	порі�няно	із	ча�тина
ми	1	�татей	172,	174,	175	КАС	у	ча�тинах	2	цих	�амих	�татей	�казуєть�я	
на	під�та�и	для	з�ернення	із	позо�ом	�иборця	у	разі	порушення	�иборчих	
пра�	або	інтере�і�	щодо	уча�ті	у	�иборчому	проце�і	чи	проце�і	референду
му	о�оби�то	пози�ача.	До�лідження	у	порі�няльному	а�пекті	зазначених	
положень	з	ураху�анням	за�дання	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	щодо	
захи�ту	пра�,	��обод	та	інтере�і�	у	�фері	публічнопра�о�их	�ідно�ин	при
�одить	до	�и�но�ку	про	�ід�утні�ть	законода�чої	�имоги	щодо	порушення	
пра�а	о�оби�то	пози�ача	при	з�ерненні	із	позо�ом	�	порядку	ч.	1	�т.	172,	
ч.	1	�т.	174	та	ч.	1	�т.	175	КАС.	В�ажаємо,	що	законода�ець	свідомо	не	об
межує	можли�і�ть	о�карження	порушення	пе�ним	негати�ним	на�лідком	
о�оби�то	для	заінтере�о�аної	о�оби.	За	інших	під�та�	по�ні�тю	ні�елюєть
�я	можли�і�ть	реалізації	тих	за�дань,	що	покладають�я,	наприклад,	на	офі
ційних	�по�терігачі�	�ід	�уб’єкті�	�иборчого	проце�у,	яким	також	надане	
пра�о	о�каржу�ати	порушення	�	порядку	�т.	172	КАС.



318

Розділ VI. Розгляд окремих категорій адміністративних справ

За�ершуючи	до�лідження	комплек�у	питань	�то�о�но	пози�ачі�	у	�ибор
чих	порах,	��ажаємо	за	необхідне	з�ернути	у�агу	також	на	ще	один	а�пект,	
який	�же	�причини�	пе�ні	�кладно�ті	у	практичній	діяльно�ті.	Зокрема	
нагадаємо,	що,	на	�ідміну	�ід	офіційних	�по�терігачі�	упо�но�ажені	о�оби	
партій	(блокі�)	не наділені	положеннями	�т.	172	КАС	пра�ом	на	з�ернення	
до	�уду	із	позо�ом	до	�ідпо�ідної	ВК,	позаяк	�они	не	є	�уб’єктами	�ибор
чого	проце�у.	Водноча�	згідно	з	п.	5	ч.	15	�т.	72	Закону	про	парламент�ькі	
�ибори	упо�но�ажена	о�оба	має	пра�а	офіційного	�по�терігача,	які	перед
бачені	ч.	7	�т.	75	цього	Закону.	З	огляду	на	це	зазначимо,	що	з	у�ього	ка
талогу	пра�	�по�терігачі�	п.	5	ч.	7	�т.	75	Закону	про	парламент�ькі	�ибори	
передбачено	пра�о	офіційного	�по�терігача	на	з�ернення	до	�уду.	�аким	
чином,	бук�альне	�и�темне	тлумачення	положень	�иборчого	закону	може	
при�е�ти	до	�и�но�ку	про	можли�і�ть	упо�но�аженої	о�оби	партії	(блоку)	
прямо	з�ертати�ь	із	позо�ом	щодо	рішення,	дії	чи	бездіяльно�ті	ВК.	Оче�ид
но,	що	така	невідповідність	матеріального	та	проце�уального	законі�	по
�инна	бути	у�унута	шляхом	корекції	�ідпо�ідних	законода�чих	положень.

Відповідачі
З�ертаючи�ь	до	а�пекту	�уб’єктно�ті	�ідпо�ідачі�	у	�пра�ах,	які	є	по�’я

заними	із	�иборчим	проце�ом	або	проце�ом	референдуму,	�кажемо	на	по
ложення	п.	9	ч.	1	�т.	3	КАС.	Згідно	з	цією	нормою	�ідпо�ідачем	�	адміні
�трати�ній	�пра�і	є	суб’єкт владних повноважень,	а	у	�ипадках,	передба
чених	законом,	й	 інші	о�оби,	до	яких	з�ернена	�имога	пози�ача.	Отже,	
поняття	«�ідпо�ідач»	є	більш	широким	і	охоплює	як	�уб’єкті�	�ладних	по�
но�ажень,	так	і	інших	о�іб,	чиї	рішення,	дії	чи	бездіяльні�ть	обумо�люють	
предмет	з�ернення	до	адміні�трати�ного	�уду.	До	речі,	ця	позиція	також	
узгоджуєть�я	і	з	припи�ом	ч.	3	�т.	50	КАС,	згідно	з	якою	�ідпо�ідачем	�	
адміні�трати�ній	 �пра�і	 є	 �уб’єкт	 �ладних	 по�но�ажень,	 якщо	 інше	 не	
��тано�лено	законом.	�аким	чином,	коло	о�іб,	які	можуть	бути	�ідпо�іда
чами,	�изначаєть�я	цим	Кодек�ом	та	 іншими	законами.	Зазначимо,	що	
перелік	�ідпо�ідачі�	у	�пра�ах	різної	предметно�ті	загально	можна	�икла
�ти	таким	чином:

ВК,	КР,	члени	цих	комі�ій	(�т.	172	КАС);
органи	�икона�чої	�лади	та	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	ЗМІ,	підпри

єм�т�а,	у�тано�и,	організації,	їх	по�адо�і	та	�лужбо�і	о�оби,	т�орчі	праці�
ники	ЗМІ	(�т.	174	КАС);

кандидати,	їх	до�ірені	о�оби,	партії	(блоки),	мі�це�і	організації	пар
тій	(блоки	мі�це�их	організацій),	їх	по�адо�і	о�оби	та	упо�но�ажені	о�оби,	
ініціати�ні	групи	референдуму,	інші	�уб’єкти	ініцію�ання	референдуму	та	
офіційні	�по�терігачі	�ід	�уб’єкті�	�иборчого	проце�у	(�т.	175	КАС);

кандидат	на	по�т	Президента	України	(�т.	176	КАС).
З	ураху�анням	рекомендацій	п.	1	По�тано�и	№	2/07	дійдемо	�и�но�

ку,	що	�казаний	�ище	перелік	не є вичерпним,	що	�прямо�ує	до	необхід

•
•

•

•
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но�ті	розгляду	юридичної	можли�о�ті	притягнення	пе�ної	о�оби	у	�тату�і	
�ідпо�ідача	тоді,	коли	це	прямо	передбачено	�иборчими	законами.	Зокре
ма	з	до�лідження	положень	�т.	92	Закону	про	�ибори	Президента	та	п.	5	
ч.	1	�т.	104	Закону	про	парламент�ькі	�ибори	дійдемо	�и�но�ку,	що	до	ка
тегорії	можли�их	�ідпо�ідачі�	(або	—	«суб’єктів оскарження»	�	терміноло
гії	�иборчих	законі�)	�ідне�ено	також	�иборці�.	У	��ою	чергу,	норми	�та
тей	172,	174	та	175	КАС	формально	не	��тано�люють	пра�а	на	з�ернення	
до	�уду	з	позо�ом	до	�иборця.	З	огляду	на	цю	об�та�ину	з�ернімо�ь	до	пра
�о�ої	позиції	Кон�титуційного	Суду	України,	що	є	�формульо�аною	у	Рі
шенні	�ід	30	�ічня	2003	р.	у	�пра�і	про	розгляд	�удом	окремих	по�тано�	
�лідчого	і	прокурора.	�к	�казує	Кон�титуційний	Суд	України,	пра�о�уддя	
за	��оєю	�уттю	�изнаєть�я	таким	лише	за	умо�и,	що	�оно	�ідпо�ідає	�и
могам	справедливості	і	забезпечує	ефекти�не	поновлення	�	пра�ах.	Крім	
того,	 згідно	 з	�имогою	ч.	4	 �т.	8	КАС	 забороняється	 �ідмо�а	�	розгляді	
�пра�и	з	моти�і�	непо�ноти,	нея�но�ті,	�уперечли�о�ті	чи	�ід�утно�ті	за
конода��т�а,	яке	регулює	�пірні	�ідно�ини.	�аким	чином,	на	наше	переко
нання,	�	порядку	пра�ил	�т.	175	КАС	по�инні	розглядати�я	також	�пра�и	
за	позо�ами	на	інших	�уб’єкті�,	у	тому	чи�лі	—	щодо	о�карження	проти
пра�них	дій	�иборця.	Дотримання	же	іншого	підходу	зні�елює	�аму	юри
дичну	можли�і�ть	о�карження	деяких	порушень	у	�удо�ому	порядку	та	
значною	мірою	�приятиме	�иключній	декларати�но�ті	окремих	�иборчих	
пра�,	які	закріплені	Кон�титуцією	та	законами	України,	у	тому	чи�лі	пра
�а	на	�ільні	�ибори	(�т.	71	Кон�титуції	України,	�т.	6	Закону	про	�ибори	
Президента,	�т.	6	Закону	про	парламент�ькі	�ибори,	�т.	6	Закону	про	мі�
це�і	�ибори).

Пред�та�лена	позиція	по�ні�тю	узгоджуєть�я	з	рекомендацією,	пред
�та�леною	у	п.	1	По�тано�и,	�иходячи	з	якої	�иборець	повинен	розгляда
ти�ь	як	можли�ий	�ідпо�ідач	у	�порах	про	�изнання	протипра�ними	його	
дій	та	��тано�лення,	наприклад,	факту	�чинення	підкупу.	Іншої	юридич
ної	 (проце�уальної)	можли�о�ті	��тано�лення,	наприклад,	факту	підкупу	
�иборці�	з	боку	 інших	�иборці�	 (крім	до�ірених	о�іб	чи	упо�но�ажених	
пред�та�никі�)	не	і�нує.	Натомі�ть	��тано�лення	�удом	такого	факту	�	по
рядку	розгляду	�аме	�иборчого	�пору	матиме	преюдиціальне	значення	для	
�ирішення,	наприклад,	ЦВК	питання	про	�ка�у�ання	рішення	про	реє�т
рацію	кандидата	�	народні	депутати	України.	Це	передбачено	положен
ням	п.	1	ч.	4	�т.	64	Закону	про	парламент�ькі	�ибори:	�чинення	підкупу	
іншою	о�обою	за	дорученням	партії	(блоку).	Крім	того,	чинні	редакції	п.	1	
ч.	3	�т.	56	Закону	про	�ибори	Президента	та	п.	6	ч.	1,	п.	8	ч.	2	і	п.	1	ч.	3	
�т.	48	Закону	про	мі�це�і	�ибори	�казують	на	��тано�лення,	�ідпо�ідно,	
�удом	у	порядку,	�изначеному	законом	або	у	�удо�ому	порядку	факту	під
купу	іншою	о�обою	на	прохання	або	за	дорученням	кандидата/партії	(бло
ку)/мі�це�ою	організацією	партії	(блоком	мі�це�их	організацій).	За	анало
гічного	 підходу	 �иборець	 може	 бути	 �ідпо�ідачем,	 наприклад,	 також	 у	



320

Розділ VI. Розгляд окремих категорій адміністративних справ

�пра�і	про	о�карження	його	протипра�них	дій	у	з�’язку	із	�еденням	пе
ред�иборної	агітації,	�тручанням	у	роботу	�иборчих	комі�ій	тощо.

Зазначимо	також,	що	норми	ч.	2	�т.	172	та	ч.	2	�т.	175	КАС	закріплю
ють	пра�о	�иборця	о�каржу�ати	діяння	аналогічного	переліку	�ідпо�іда
чі�,	як,	�ідпо�ідно,	й	ч.	1	�т.	172	та	ч.	1	�т.	175	КАС.	Водноча�	порі�няння	
норм	ч.	1	та	ч.	2	�т.	174	��ідчить,	що	положеннями	КАС	не передбачено	
пра�о	�иборця	о�каржу�ати	рішення,	дії	або	бездіяльні�ть	ЗМІ,	їх	по�адо
�их,	�лужбо�их	о�іб	та	т�орчих	праці�никі�.	Між	іншим,	нормами	�т.	102	
Закону	про	�ибори	Президента	та	�т.	114	Закону	про	парламент�ькі	�ибо
ри	також	не	передбачена	можли�і�ть	о�карження	�иборцем	дій	або	безді
яльно�ті	зазначених	�уб’єкті�.

На	нашу	думку,	є	�край	�ажли�им	�иокремити	�еред	на�еденого	�и
ще	переліку	�аме	тих	�ідпо�ідачі�,	які	є	суб’єктами владних повноважень,	
адже	норми	КАС	передбачають	деякі	особливості	проце�уального	�тату�у	
(пра�	та	обо�’язкі�)	�аме	цієї	категорії	�ідпо�ідачі�.	В�ажаємо,	що	поряд	
із	органами	�икона�чої	�лади	та	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�и
ми	та	�лужбо�ими	о�обами	(�т.	174	КАС),	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	
також	є:

ВК	та	КР.	Відпо�ідно	до	положень	ч.	1	�т.	25	Закону	про	парламент
�ькі	�ибори	ВК	є	�пеціальними	колегіальними	органами,	упо�но�аженими	
організо�у�ати	підгото�ку	та	про�едення	�иборі�	депутаті�	і	забезпечу�а
ти	додержання	та	однако�е	за�то�у�ання	законода��т�а	про	�ибори.	По
ложення	аналогічного	змі�ту	передбачені	ч.	1	�т.	20	Закону	про	мі�це�і	
�ибори.	Водноча�	ч.	1	�т.	22	Закону	про	�ибори	Президента	�изначає	ВК	
як	�пеціальні	колегіальні	держа�ні	органи.	Крім	того,	ч.	14	�т.	33	Закону	
про	парламент�ькі	�ибори	��тано�лює,	що	рішення	ВК,	прийняте	�	межах	
її	по�но�ажень,	є	обо�’язко�им	для	�иконання	у�іма	�уб’єктами	�иборчого	
проце�у,	органами	�икона�чої	�лади	та	органами	мі�це�ого	�амо�ряду�ан
ня,	їх	по�адо�ими	та	�лужбо�ими	о�обами,	а	також	ЗМІ.	Відпо�ідні	припи
�и	тотожного	 змі�ту	передбачені	 також	ч.	17	�т.	28	Закону	про	�ибори	
Президента,	ч.	15	�т.	26	Закону	про	мі�це�і	�ибори	та	ч.	2	�т.	31	Закону	
про	референдуми;

члени	ВК	та	КР.	Положення	�татей	23	та	24	Закону	про	�ибори	Пре
зидента,	�татей	27	та	28	Закону	про	парламент�ькі	�ибори,	�татей	21	та	22	
Закону	про	мі�це�і	�ибори	�казують	на	кері�ні	по�ади	�	ОВК,	�ВК	та	ДВК.	
�аким	чином,	голо�а,	за�тупник	голо�и	та	�екретар	ОВК,	�ВК	і	ДВК	є	по
�адо�ими	о�обами	ВК.	Водноча�	норми	ч.	3	�т.	157,	ч.	2	�т.	159	Криміналь
ного	кодек�у	України	��тано�люють	к�аліфікуючі	ознаки	злочині�	проти	
�иборчих	пра�	громадян,	які	�чинені	членом	ВК/КР	або	іншою	�лужбо�ою	
о�обою.	�аким	чином,	кримінальний	закон	�ідно�ить	члені�	комі�ій	до	ка
тегорії	�лужбо�их	о�іб.	На	нашу	думку,	член	ВК/КР,	передо��ім,	голо�а,	за
�тупник	голо�и	та	�екретар	комі�ії	є	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	при	
здій�ненні	ним	по�но�ажень,	котрі	передбачені	�ідпо�ідними	законами,	

•

•



321

Глава 3. Особливості провадження у справах, пов’язаних з виборчим процесом…

якто:	�кликання	голо�ою	за�ідання	комі�ії;	�едення	�екретарем	протоко
лу	за�ідання	комі�ії;	�не�ення	голо�ою,	за�тупником	голо�и	або	�екрета
рем	комі�ії	змін	до	�пи�ку	�иборці�	на	під�та�і	рішення	�уду;	�иконання	
рішень	та	обо�’язкі�,	покладених	на	члена	ВК/КР	згідно	з	їх	розподілом	у	
комі�ії,	�идача	членом	комі�ії	бюлетеня	�иборцю	тощо.	Водноча�	член	ВК	
має	розглядати�ь	також	як	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	у	�пра�ах	щодо	
о�карження	його	протипра�них	дій,	якими,	наприклад,	порушено	�имоги	
�иборчого	закону	�то�о�но	заборони	цій	о�обі	брати	уча�ть	у	перед�ибор
ній	агітації.

З	ураху�анням	о�обли�о�тей	КАС	�то�о�но	�пра�	за	уча�тю	�ідпо�іда
ча—�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	надз�ичайно	�ажли�ою	є	позиція	Пле
нуму	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України,	яка	�формульо�ана	у	п.	4	
По�тано�и	№	2/07.	У	зазначеному	положенні	�казуєть�я,	що	��і	ВК/КР,	
їх	голо�и,	за�тупники	голі�,	�екретарі	та	члени	є	�уб’єктами	�ладних	по�
но�ажень.	�аким	чином,	розгляд	та	�ирішення	�иборчих	�порі�,	у	яких	
�ідпо�ідачем	є	одна	 із	 зазначеного	переліку	о�оба,	має	 здій�ню�ати�ь	з	
ураху�анням	о�обли�о�тей	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	у	�порах	із	та
ким	�уб’єктом.	Зокрема	це	�то�уєть�я	за�то�у�ання	положень	ч.	8	�т.	13,	
ч.	2	�т.	71,	ч.	1	�т.	104,	ч.	1	�т.	117,	ч.	4	�т.	128	КАС.	Крім	того,	з	ураху
�анням	на�едених	�и�но�кі�,	положень	чинних	�иборчих	законі�	�то�о�
но	пра�а	ВК	на	з�ернення	до	�уду	�	порядку	о�карження	рішень,	дій	чи	
бездіяльно�ті	іншої	ВК,	а	також	положення	ч.	1	�т.	104	КАС,	ця	рекомен
дація	По�тано�и	№	2/07	підт�ерджує	наш	�и�но�ок	про	те,	що	ВК	є	упо�
но�аженою	з�ертати�ь	із	позо�ом	до	іншої	комі�ії	на�іть	попри	�ідпо�ідну	
�казі�ку	ч.	1	�т.	172	КАС.

Представники сторін
З�ернемо	також	у�агу	на	а�пект	здій�нення	представництва інтере

�і�	�уб’єкті�	�иборчого	проце�у	та	зазначимо	�имоги	загальних	положень	
КАС	щодо	здій�нення	пред�та�ницт�а	�	адміні�трати�ному	проце�і,	які	
мають	за�то�о�у�ати�ь	з	ураху�анням	�пеціальних	норм	�т.	178	КАС.	На
�амперед	підкре�лимо,	що	положення	ч.	1	�т.	172,	ч.	1	�т.	174	і	ч.	1	�т.	175	
КАС	однозначно	�казують	на	ту	об�та�ину,	що	належним пози�ачем	є,	зо
крема,	кандидат,	партія,	мі�це�а	організація	партії	чи	�ідпо�ідний	�ибор
чий	блок.	Водноча�	ча�тинами	1	та	2	�т.	178	КАС	передбачено,	що	о�оба,	
яка	згідно	із	законом	про	�ибори	чи	референдум	зареє�тро�ана,	�ідпо�ід
но,	як:

упо�но�ажений	пред�та�ник	або	до�ірена	о�оба	кандидата;
упо�но�ажена	о�оба	(пред�та�ник)	партії	(блоку),	мі�це�ої	організа

ції	партії	(блоку	мі�це�их	організацій),	ініціати�ної	групи	референдуму,	діє	
як	представник	пе�ного	�уб’єкта	без	додатко�ого уповноваження.

Положенням	ч.	3	�т.	56	КАС	передбачають,	що	пред�та�ники	�торін	
беруть	уча�ть	�	адміні�трати�ному	проце�і	на	о�но�і	договору	або	закону.	

•
•
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Відпо�ідно	до	припи�у	ч.	7	�т.	56	КАС	законним	пред�та�ником	органу,	
підприєм�т�а,	у�тано�и,	організації	є	його	кері�ник чи інша	о�оба,	упо�
но�ажена	законом,	положенням,	�татутом.	На	нашу	думку,	з	огляду	на	цей	
припи�	КАС	кері�ники	мі�це�их	організацій	партій	та	блокі�	є	�аме	тими	
о�обами,	які	мають	пра�о	�ід	імені	«колекти�них»	�уб’єкті�	�иборчого	про
це�у	підпи�у�ати	позо�ні	зая�и	до	�уду	та	пред�та�ляти	інтере�и	цих	�у
б’єкті�	як	їх	законні пред�та�ники	на	під�та�і	�ідпо�ідних	партійних	�та
туті�	чи	угод	про	ут�орення	�иборчих	блокі�.	Водноча�	ная�ні�ть	�житого	
у	ч.	7	�т.	56	КАС	�получника	альтернати�ного	характеру	«чи»	при�одить	
до	�и�но�ку	про	можли�і�ть	здій�нення	�ідпо�ідних	проце�уальних	дій	та
кож	 іншими	о�обами,	які	є	упо�но�аженими	на	це	законом.	В�ажаємо,	
що	�аме	такими	о�обами	є	упо�но�ажені	о�оби	(пред�та�ники)	партій,	мі�
це�их	організацій	партій	або	�иборчих	блокі�,	як	це	передбачено	положен
нями	ч.	2	�т.	178	КАС.	Вказані	припи�и	�изначають	пра�о	цих	о�іб	без	
додатко�ого	упо�но�аження	діяти	як представники	партій,	мі�це�их	ор
ганізацій	партій	(блокі�)	у	�пра�ах,	по�’язаних	з	�иборчим	проце�ом.	При
чому	належні	по�но�аження	таких	о�іб	підт�ерджують�я	�ідпо�ідним	по
��ідченням,	як	передбачено	ч.	3	�т.	178	КАС.	Умо�и	і	порядок	реє�трації	
упо�но�ажених	о�іб	(пред�та�никі�)	партій,	мі�це�их	організацій	партій,	
�ідпо�ідних	�иборчих	блокі�,	а	також	порядок	�идачі	зазначених	у	ч.	3	
�т.	178	КАС	по��ідчень	�изначають�я	нормами	�иборчих	законі�.

На�едемо	�ла�ну	думку	щодо	мети законода�чого	передбачення	юри
дичної	можли�о�ті	такого	пред�та�ницт�а.	На	наше	глибоке	переконання,	
�ідне�енням	до�ірених	та	упо�но�ажених	о�іб	(пред�та�никі�)	до	переліку	
законних	пред�та�никі�	�уб’єкті�	�иборчого	проце�у	законода�ець	праг
ну�	надати	їм	більш	ефекти�них	та	діє�их	можли�о�тей	реагу�ати	на	по
рушення	і	захищати	пра�а	та	інтере�и	безпо�ередньо	цих	�уб’єкті�.	До	тако
го	�и�но�ку	при�одить	також	до�лідження	положень	п.	2	ч.	1	та	ч.	2	�т.	103	
Закону	про	парламент�ькі	�ибори.	Згідно	із	�казаним	припи�ом	�уб’єктом	
з�ернення	зі	�каргою	може	бути	партія	(блок)	�	о�обі	її	кері�ника,	пред�та�
ника	у	ЦВК,	упо�но�аженої	о�оби	чи	іншої	о�оби,	упо�но�аженої	рішен
ням	кері�ного	органу	партії	(блоку).	Водноча�	кері�ник,	упо�но�ажена	о�о
ба,	пред�та�ник	партії	(блоку)	у	ЦВК	діє	як	представник	без	додатко�о
го	упо�но�аження.	На	нашу	думку,	ная�ні�ть	передбаченого	ч.	2	�т.	178	
КАС	переліку	законних	пред�та�никі�	�уб’єкті�	�иборчого	проце�у	не	має	
на	меті	обмежити	партії,	мі�це�і	організації	партій	та	�иборчі	блоки	у	пра�і	
на	з�ернення	до	�уду	лише	�	о�обі	��оїх	упо�но�ажених	о�іб	та	пред�та�ни
кі�.	На�паки,	�казаним	положенням	КАС	законода�ець	розширив реальні	
юридичні	можли�о�ті,	коли	зазначені	�уб’єкти	здій�нюють	законне	пред
�та�ницт�о	поряд	з	іншими	законними	пред�та�никами	—	кері�никами	
партій,	мі�це�их	організацій	партій	чи	�иборчих	блокі�.	Водноча�	зазначи
мо,	що	у	разі	порушення	пред�та�никами	пози�ачі�	��тано�лених	КАС	пра
�ил,	позо�ні	зая�и	по�ертають�я	�	порядку	за�то�у�ання	п.	4	ч.	3	�т.	108	
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КАС.	У	�ипадку	�ия�лення	такого	порушення	безпо�ередньо	під	ча�	�удо
�ого	за�ідання,	�ідпо�ідно	до	�имог	п.	2	ч.	1	�т.	155	КАС	позо�ні	зая�и	за
лишають�я	без	розгляду.

Пред�та�лений	�ище	�и�но�ок	по�ні�тю	узгоджуєть�я	з	рекомендація
ми,	які	є	пред�та�леними	у	п.	13	По�тано�и	№	2/07.	Зокрема	у	цьому	пунк
ті	підкре�лено	��тано�лення	нормами	�т.	 178	КАС	�ипадкі�	 здій�нення	
пред�та�ницт�а	у	�иборчих	�порах	без	додатко�ого	упо�но�аження.	Утім	
у	��іх	інших	�ипадках	пред�та�ницт�о	здій�нюєть�я	за	загальними	пра�и
лами,	��тано�леними	�таттями	56—61	КАС.	�акож	зазначено,	що	о�оба,	
яка	здій�нює	пред�та�ницт�о	у	�иборчих	�порах	без	додатко�ого	упо�но
�аження,	має	пра�о	на	�чинення	�ід	імені	�уб’єкта,	якого	�она	пред�та�
ляє,	усіх	проце�уальних	дій,	які	може	�чинити	цей	�уб’єкт.	Це	обумо�лено	
положеннями	ча�тин	1	та	6	�т.	59	КАС.	Не	менш	�ажли�о	�казати	й	на	
пра�о�у	позицію,	яку	�формульо�ано	�	абз.	4	п.	13	цієї	По�тано�и.	Зокре
ма	�казуєть�я,	що	�ідпо�ідно	до	ч.	7	�т.	56	КАС	кері�ники	або	пред�та�
ники	партій	 (блокі�),	 упо�но�ажені	�татутом,	також	мають	пра�о	�ід	 їх	
імені	підпи�у�ати	позо�ні	зая�и	до	�уду	та	пред�та�ляти	їхні	інтере�и	як	
законні	пред�та�ники.	Водноча�	цією	По�тано�ою	роз’я�нено	порядок	дій	
у	�ипадку	подання	позо�ної	зая�и	�ід	імені	пози�ача	о�обою,	яка	не	має	
по�но�ажень	на	�едення	�пра�и.	За	таких	об�та�ин,	з	ураху�анням	поло
жень	п.	4	ч.	3	�т.	108	КАС	та	п.	2	ч.	1	�т.	155	КАС	�уд,	�ідпо�ідно,	по�ер
тає	таку	позо�ну	зая�у	або	залишає	її	без	розгляду.

Окрім	цього	наголошено,	що	недотримання	 �удами	першої	 ін�танції	
під	 ча�	розгляду	 та	 �ирішення	�иборчих	 �порі�	положень	КАС	 �то�о�но	
пред�та�ницт�а	�торін	є	під�та�ою	для	скасування	апеляційними	�удами	
ух�алених	рішень	�уді�	першої	ін�танції	із	залишенням	позо�них	зая�	без	
розгляду,	на	що	також	з�ертають	у�агу	а�тори	окремих	публікацій1.	Цими	
�амими	пра�илами	керують�я	апеляційні	�уди	під	ча�	прийняття	апеляцій
них	�карг	та	розгляду	�пра�	у	апеляційній	ін�танції.	Крім	того,	�ажли�о	�ка
зати	на	позицію	Пленуму	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	�то�о�но	
�итуації,	коли	�уд	першої	ін�танції	розгляну�	та	�иріши�	�пра�у	без	дотри
мання	зазначених	пра�ил	пред�та�ницт�а,	а	пред�та�ник	пози�ача,	який	
не	має	по�но�ажень	на	�едення	�пра�и,	подає	апеляційну	�каргу.	У	п.	13	
По�тано�и	№	2/07	підкре�лено,	що	такі	об�та�ини	не є	під�та�ою	для	зали
шення	апеляційної	�карги	без	розгляду,	а	є	лише	під�та�ою	для	�ка�у�ання	
рішення	�уду	першої	ін�танції	із	залишенням	позо�ної	зая�и	без	розгляду.

Треті особи
На	нашу	думку,	треті	о�оби	можуть	��тупити	у	�пра�у	за	загальними	

пра�илами,	що	��тано�лені	�т.	53	КАС.	Разом	із	тим,	потрібно	також	�каза
ти	на	окремі	особливості.	Зокрема	зазначимо,	що	згідно	з	припи�ом	ч.	10	

1	Кодек�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	:	наук.практ.	ком.	:	у	2	т.	/	за	
заг.	ред.	Р.	О.	Куйбіди.	—	К.	:	Книги	для	бізне�у,	2007.	—	�.	2.	—	С.	323—386.
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�т.	172	КАС	�уд	не�ідкладно	по�ідомляє	�ідпо�ідну	ВК	або	комі�ію	з	рефе
рендуму	та	комі�ію	�ищого	рі�ня	про	надходження	позо�ної	зая�и.	Водно
ча�	згадаємо,	що	�	порядку	за�то�у�ання	пра�ил	�т.	172	КАС	о�каржу
ють�я	порушення	також	з	боку	члені�	ВК	та	КР.	При	цьому	ч.	10	�т.	172	
КАС	має	 імперативний характер	та	покладає	на	адміні�трати�ний	�уд	
�ідпо�ідний	обо�’язок.	�аким	чином,	на	нашу	думку,	�уд	по�инен	не�ід
кладно	поінформу�ати	�ідпо�ідні	ВК	чи	КР	про	надходження	позо�у	не
залежно	�ід	конкретного	його	предмета,	тобто	і	у	разі	о�карження	дій	або	
бездіяльно�ті	 члені�	 комі�ії.	Натомі�ть	 у	 цьому	 разі	 �ама	 комі�ія,	 член	
якої	є	�ідпо�ідачем	у	�пра�і,	або	комі�ія	�ищого	рі�ня	можуть	��тупити	
у	�пра�у	якраз	у	�тату�і	третьої о�оби.	Зазначимо	також,	що	�ідпо�ід
но	до	положень	ч.	2	�т.	53	КАС	треті	о�оби	можуть	бути	залучені	до	уча�
ті	у	�пра�і	за	ініціати�и	�уду.	На	практиці	�уди	акти�но	залучають	комі
�ії	пе�ного	рі�ня	при	розгляді	�пра�	зокрема	щодо	о�карження	проти
пра�них	 дій	 �уб’єкті�	 �иборчого	 проце�у:	 кандидаті�,	 партій	 (блокі�),	
мі�це�их	організацій	партій	(блокі�	мі�це�их	організацій	партій),	за	ре
зультатами	якого	можли�е	ух�алення	�удами	рішень,	що	у	подальшому	
матимуть	преюдиціальне	значення	при	�ирішенні	�же	комі�іями	питання	
про	за�то�у�ання	заході�	кон�титуційнопра�о�ої	�ідпо�ідально�ті	до	цих	
�уб’єкті�,	якто:	оголошення	попередження	чи	�ка�у�ання	рішення	про	
реє�трацію.

Предмет спору
До�ліджуючи	а�пект	предметно�ті	�пра�,	по�’язаних	з	�иборчим	про

це�ом	чи	проце�ом	референдуму,	перш	за	��е	�кажемо	на	моменти	загаль
ного	характеру.	Зокрема	положення	ча�тин	1	та	2	�т.	172,	ча�тин	1	і	2	
�т.	174	КАС	можли�им	предметом	позо�у	�изначають	традиційну	«тріаду»:	
рішення,	дія	або	бездіяльність	�ідпо�ідача.	Натомі�ть	у	ча�тинах	1	і	2	�т.	175	
КАС	�казуєть�я	на	можли�і�ть	о�карження	лише	дій	чи	бездіяльно�ті	�ід
по�ідних	�уб’єкті�.	Водноча�	ная�ні�ть	�получника	«або»	у	зазначених	но
рмах	не	по�инна	бути	перешкодою	у	можли�о�ті	поєднання	пози�ачами	
��оїх	�имог	та	одноча�ного	о�карження,	наприклад,	рішення	та	дії	пе�но
го	�уб’єкта.	До�лідження	положення	ч.	1	�т.	176	КАС	�казує	на	до�олі	�пе
цифічний	предмет	 таких	 �пра�	—	�ка�у�ання	реє�трації	 кандидата	на	
по�т	Президента	України.	Врахо�уючи	�пецифічний	характер	цього	юри
дичного	ін�титуту,	який	не	є	�анкцією	за	порушення	законода��т�а,	пред
мет	подібної	�пра�и	можна	охарактеризу�ати	як	підт�ердження	(�аме	«під
т�ердження»,	а	не	 «��тано�лення»!)	пе�них	факті�,	що	передбачені	ч.	1	
�т.	56	Закону	про	�ибори	Президента	як	під�та�и	для	з�ернення	ЦВК	з	
адміні�трати�ним	позо�ом	до	�уду.	Утім	підкре�лимо,	що	ці	під�та�и	мають	
такий	�обі	«технічний»	характер	і	жодним	чином	не	по�’язані	із	можли�им	
порушенням	�имог	закону	�ідпо�ідним	кандидатом	на	по�т	Президента	
України.
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Підсудність та склад суду
Однією	з	кількох	проце�уальних	о�обли�о�тей	розгляду	�пра�,	які	по�’я

зані	з	проце�ом	�иборі�	або	референдуму,	є	та	об�та�ина,	що	�удами	пер
шої	ін�танції	залежно	�ід	предмета	�пору	є	мі�це�і	загальні	�уди	як	адмі
ні�трати�ні	�уди,	окружні	адміні�трати�ні	�уди,	а	також	Вищий	адміні�т
рати�ний	�уд	України,	на	що	�казує	ч.	1	�т.	20	КАС.

Предметна та територіальна підсудність
Окремим	а�пектам	процедурного	характеру	також	при��ячено	реко

мендації	Пленуму	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України,	які	�формульо
�ані	у	п.	5	По�тано�и	№	2/07.	Зокрема	�казуєть�я,	що	при	�ирішенні	пи
тання	про	предметну	та	територіальну	під�удні�ть	�пра�и	�уди	керують�я	
загальними	пра�илами	гл.	1	розд.	ІІ	КАС	з	ураху�анням	особливостей,	�и
значених	ча�тинами	3—5	�т.	172,	ч.	2	�т.	173,	ч.	3	�т.	174,	ч.	3	�т.	175,	
ч.	6	�т.	177	КАС	та	за�то�о�ують	ці	о�обли�о�ті,	якщо	є	розбіжно�ті	між	
ними	та	загальними	пра�илами.	Зазначимо,	що	згідно	з	припи�ом	ч.	3	
�т.	172	КАС	рішення,	дія	або	бездіяльні�ть	ЦВК	щодо	��тано�лення	нею	
результаті�	�иборі�	чи	референдуму,	 о�каржують�я	до	Вищого	адміні
�трати�ного	�уду	України.	Окрім	цього,	ч.	1	�т.	176	КАС	�казує	на	те,	що	
у	разі	��тано�лення	�ідпо�ідним	законом	�удо�ого	порядку	�ка�у�ання	
реє�трації	кандидата	на	по�т	Президента	України	позо�на	зая�а	ЦВК	та
кож	подаєть�я	 до	цього	ж	 �уду.	Слід	 �рахо�у�ати	й	положеннями	ч.	 4	
�т.	18	КАС,	згідно	з	якими	при	розгляді	цих	д�ох	категорій	�порі�	Вищий	
адміні�трати�ний	 �уд	 України	 діє	 як	 �уд	 першої	 і	 о�танньої	 ін�танції.	
Сто�о�но	о�карження	у�іх	інших	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	ЦВК,	члена	
цієї	комі�ії,	ч.	3	�т.	172	КАС	��тано�лено	виключну під�удні�ть	окружно
го	адміні�трати�ного	�уду,	територіальна	юри�дикція	якого	поширюєть�я	
на	мі�то	Киї�.

Зазначимо,	що	згідно	з	ч.	4	�т.	172	КАС	до	окружного	адміні�трати�
ного	�уду	за	мі�цезнаходженням	�ідпо�ідної	ВК	о�каржують�я	рішення,	
дії	чи	бездіяльні�ть	ВК	А�тономної	Ре�публіки	Крим	(АРК),	обла�ної	ВК,	
Киї��ької	чи	Се�а�тополь�ької	ВК	щодо	підгото�ки	та	про�едення	мі�це
�их	�иборі�;	�ВК	(ОВК)	щодо	підгото�ки	та	про�едення	�иборі�	Киї��ько
го	чи	Се�а�тополь�ького	мі�ького	голо�и;	�ВК	(ОВК)	щодо	підгото�ки	та	
про�едення	�иборі�	Президента	України	та	народних	депутаті�	України;	
обла�них	КР	і	комі�ії	АРК	із	��еукраїн�ького	референдуму,	а	також	члені�	
зазначених	комі�ій.	Рішення,	дії	чи	бездіяльні�ть	ВК,	КР,	члені�	цих	комі
�ій,	крім	тих,	що	�изначені	ча�тинами	3	та	4	�т.	172	КАС,	о�каржують�я	
до	місцевого загального	�уду	як	адміні�трати�ного	�уду.	Положеннями	ч.	3	
�т.	174	КАС	�изначена	під�удні�ть	розгляду	�пра�	щодо	о�карження	рі
шень,	дій	або	бездіяльно�ті	органі�	�икона�чої	�лади	та	мі�це�ого	�амо
�ряду�ання,	ЗМІ,	підприєм�т�,	у�тано�,	організацій,	їх	по�адо�их	і	�луж
бо�их	о�іб,	т�орчих	праці�никі�	ЗМІ,	які	порушують	законода��т�о	про	
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�ибори	та	референдум.	При	цьому	�казуєть�я,	що	позо�на	зая�а	подаєть
�я	до	адміні�трати�ного	�уду	�ідпо�ідно	до	�имог	�татей	18	та	19	КАС,	а	
позо�	�то�о�но	дій	чи	бездіяльно�ті	ЗМІ,	підприєм�т�,	у�тано�,	організа
цій,	їх	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб,	а	також	т�орчих	праці�никі�	ЗМІ	пода
єть�я	до	мі�це�ого	загального	�уду	як	адміні�трати�ного	�уду	за	їх	мі�це
знаходженням.	�аким	чином,	положення	�татей	18	та	19	КАС	�изначають	
належну	під�удні�ть	�то�о�но	�порі�	з	о�карження	рішень,	дій	та	бездіяль
но�ті	органі�	�икона�чої	�лади	та	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	а	також	їх	
по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб.	У	��ою	чергу,	до�лідження	припи�і�	�т.	18	Ко
дек�у	при�одить	до	�и�но�ку	про	таку	предметну	під�удні�ть,	на	що	�лід	
з�ернути	о�обли�у	у�агу:

окружним	адміні�трати�ним	�удам	під�удні	�пра�и	щодо	о�каржен
ня	рішень,	дій	або	бездіяльно�ті	у�іх	органі�	�икона�чої	�лади,	а	також	
дій	чи	бездіяльно�ті	по�адо�их	чи	�лужбо�их	о�іб	центральних	органі�	�и
кона�чої	�лади;

�пра�и	щодо	о�карження	дій	чи	бездіяльно�ті	по�адо�их	чи	�лужбо
�их	о�іб	мі�це�их	органі�	�икона�чої	�лади	належать	до	під�удно�ті	мі�
це�их	загальних	�уді�	як	адміні�трати�них	�уді�	або	окружних	адміні�т
рати�них	�уді�	—	за	�ибором	пози�ача;

�пра�и	�то�о�но	о�карження	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	органі�	мі�
це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб	є	під�удними	мі�це
�им	загальним	�удам	як	адміні�трати�ним	�удам.

Водноча�	до�лідження	�т.	19	КАС	��ідчить	про	�изначення	такої	тери
торіальної під�удно�ті	�ідпо�ідних	�порі�:

�пра�и	щодо	о�карження	рішень,	дій	та	бездіяльно�ті	органі�	�ико
на�чої	�лади	та	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб,	
які	порушують	 законода��т�о	про	�ибори	 та	референдум,	 �ирішують�я	
адміні�трати�ним	�удом	за	мі�цезнаходженням	�ідпо�ідача;

�пра�и	щодо	о�карження	пра�о�их	акті�	інди�ідуальної	дії,	а	також	
дій	чи	бездіяльно�ті	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень,	які	�то�ують�я	кон
кретної	о�оби,	�ирішують�я	адміні�трати�ним	�удом	за	мі�цем	прожи�ан
ня	(перебу�ання,	знаходження)	пози�ача;

�пра�и	з	при�оду	о�карження	нормати�нопра�о�их	акті�	Кабінету	
Міні�трі�	України,	міні�тер�т�а	чи	іншого	центрального	органу	�икона�
чої	�лади	�ирішують�я	окружним	адміні�трати�ним	�удом,	територіальна	
юри�дикція	якого	поширюєть�я	на	м.	Киї�;

у	разі	не�изначено�ті	положеннями	КАС	територіальної	під�удно�ті	
така	�пра�а	розглядаєть�я	мі�це�им	адміні�трати�ним	�удом:	мі�це�им	
загальним	�удом	як	адміні�трати�ним	�удом	або	окружним	адміні�трати
�ним	�удом,	за	�ибором	пози�ача.

Зазначимо,	що	�ідпо�ідна	під�удні�ть	розгляду	та	�ирішення	�порі�	
адміні�трати�ними	�удами	�изначена	також	і	положеннями	ч.	3	�т.	175	
КАС.	У	цій	нормі	�казуєть�я,	зокрема,	що	позо�на	зая�а	�то�о�но	о�кар
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ження	дій	чи	бездіяльно�ті	кандидата	на	по�т	Президента	України,	ініціа
ти�них	груп	��еукраїн�ького	референдуму	та	інших	�уб’єкті�	ініцію�ання	
референдуму,	що	порушують	законода��т�о	про	�ибори	чи	референдум,	
подаєть�я	до	окружного	адміні�трати�ного	�уду,	територіальна	юри�дик
ція	якого	поширюєть�я	на	м.	Киї�.	Водноча�	до	компетенції	мі�це�ого	за
гального	 �уду	 як	 адміні�трати�ного	 �уду	 �ідне�ено	 розгляд	 �пра�	щодо	
о�карження	дій	або	бездіяльно�ті	кандидата	у	депутати	�іль�ької,	�елищ
ної,	мі�ької	ради.	Позо�	з	інших	питань,	а	�аме:	о�карження	дії	чи	безді
яльно�ті	кандидаті�,	їх	до�ірених	о�іб,	партії	(блоку),	мі�це�ої	організації	
партії	(блоку	мі�це�их	організацій	партій),	їх	по�адо�их	о�іб	та	упо�но�а
жених	о�іб,	ініціати�них	груп	мі�це�ого	референдуму	та	інших	�уб’єкті�	
ініцію�ання	мі�це�ого	референдуму,	офіційних	�по�терігачі�	�ід	�уб’єкті�	
�иборчого	проце�у,	подаєть�я	до	окружного	адміні�трати�ного	�уду	за	мі�
цем	�чинення	дії	чи	бездіяльно�ті,	де	ця	дія	по�инна	була	бути	�чинена.	
Окрім	 цього,	 до	 �иключної	 під�удно�ті	 Вищого	 адміні�трати�ного	 �уду	
України	ч.	1	�т.	176	КАС	�ідне�ено	розгляд	позо�ної	зая�и	ЦВК	про	�ка�у
�ання	реє�трації	кандидата	на	по�т	Президента	України,	про	що	�же	�ка
зу�ало�ь	�ище.

З�ернімо	у�агу	на	інший	�уттє�ий	а�пект	та	підкре�лимо,	що	з	ураху
�анням	положення	ч.	1	�т.	21	КАС	�	одному	про�адженні	не	можуть	роз
глядати�ь	кілька	по�’язаних	між	�обою	�имог,	які	�то�ують�я	проце�у	�и
борі�	або	референдуму,	що	не	є	під�удними	одному	�удо�і.	З	ураху�анням	
цієї	норми	�	абз.	3	п.	5	По�тано�и	№	2/07	�формульо�ано	�и�но�ок	про	
те,	що	у	�иборчих	�порах	не	можуть	розглядати�я	�	одному	про�адженні	
кілька	по�’язаних	між	�обою	�имог,	які	не	під�удні	одному	адміні�трати�
ному	�уду.	Окрім	цього,	�ідпо�ідно	до	рекомендації	Пленуму	Вищого	адміні
�трати�ного	�уду	України,	яка	зазначена	�	абз.	4	п.	5	цієї	По�тано�и,	у	�и
борчому	�порі	�	одному	про�адженні	не	може	розглядати�я	�имога	про	�ід
шкоду�ання	шкоди,	о�кільки	о�обли�о�ті,	��тано�лені	�таттями	172—179	
КАС,	не	поширюють�я	на	розгляд	такої	�имоги.	�аким	чином,	при	розгля
ді	�иборчого	�пору	може	бути	��тано�лено	лише	факт	протипра�ного	рі
шення,	дії	чи	бездіяльно�ті	�ідпо�ідача,	а	з�ернення	пози�ача	з	�имогою	
про	�ідшкоду�ання	шкоди	здій�нюєть�я	за	пра�илами	ци�ільного	або	го�
подар�ького	�удочин�т�а.	При	цьому	�ажли�о	зазначити,	що	рішення	�у
ду	у	�иборчому	�порі	матиме	преюдиціальне	значення	і	факт	протипра�
ного	діяння	має	��ажати�ь	до�еденим,	що	передбачено,	�ідпо�ідно,	по
ложеннями	 �т.	 61	Ци�ільного	проце�уального	 кодек�у	України	 (ЦПК)	 та	
�т.	35	Го�подар�ького	проце�уального	кодек�у	України.	Крім	того,	у	разі	по
єднання	�	одній	позо�ній	зая�і	�имоги,	по�’язаної	з	�иборчим	проце�ом	
чи	проце�ом	референдуму,	з	�имогою,	не	по�’язаною	з	цими	проце�ами,	
за	умо�и	під�удно�ті	у�іх	�имог	одному	адміні�трати�ному	�удо�і,	такі	за
я�и	не	можуть	розглядати�я	разом.	�к	�казуєть�я	�	абз.	6	п.	5	По�тано
�и	№	2/07,	�	порядку	за�то�у�ання	�т.	116	КАС	України	�уд	роз’єднує	такі	
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�имоги	у	�амо�тійне	про�адження.	Крім	того,	положення	абз.	5	п.	5	По�та
но�и	№	2/07	передбачають,	що	у	�ипадку	з�ернення	до	�уду	із	позо�ною	
зая�ою,	яка	поєднує	кілька	«�иборчих»	�имог,	з	яких	не	у�і	під�удні	цьому	
�удо�і,	така	зая�а	по�ертаєть�я	пози�аче�і	�	ча�тині,	що	не	є	під�удною	
цьому	�удо�і.	Сто�о�но	ж	інших	�имог	�уддя	�ирішує	питання	про	їх	прий
нятні�ть	та	�ідкриття	про�адження	у	загальному	порядку,	який	передба
чено	�т.	107	КАС.	Відтак,	у	�ипадку	�ия�лення	порушення	пра�ил	предмет
ної	під�удно�ті	�же	на	�тадії	�удо�ого	розгляду	�пра�и	або	пі�ля	�ідкриття	
про�адження,	але	до	початку	розгляду,	за	пра�илами	�т.	22	КАС	позо�ну	
зая�у	�	ча�тині,	яка	є	непід�удною,	�уд	по�инен	передати	до	іншого	належ
ного	адміні�трати�ного	�уду,	якому	�	зазначеній	ча�тині	�имог	�пра�а	є	
під�удною.

Склад суду
Положення	КАС	�изначають	також	�клад	�уду	при	розгляді	та	�ирішен

ні	�иборчих	�порі�.	Зокрема	�и�темне	до�лідження	пра�ил	�татей	23	та	
24	КАС	��ідчить	про	таке:

�пра�и	щодо	о�карження	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	Кабінету	Міні
�трі�	 України,	міні�тер�т�а	 чи	 іншого	 центрального	 органу	 �икона�чої	
�лади,	їх	по�адо�ої	чи	�лужбо�ої	о�оби,	ВК	(КР),	члена	цієї	комі�ії	розгля
дають�я	та	�ирішують�я	�	окружному	адміні�трати�ному	�уді	колегією	у	
�кладі	трьох	�удді�;

інші	�пра�и	�	окружному	адміні�трати�ному	�уді	розглядають�я	та	
�ирішують�я	колегією	у	�кладі	трьох	�удді�	за	клопотанням	однієї	зі	�то
рін	про	колегіальний	розгляд	�пра�и	або	з	ініціати�и	�уду	у	разі	їх	о�обли
�ої	�кладно�ті;

�пра�и,	що	під�удні	Вищому	адміні�трати�ному	�уду	України	як	�у
ду	першої	 ін�танції,	розглядають�я	та	�ирішують�я	колегією	у	�кладі	не	
менше	п’яти	�удді�;

у�і	інші	�пра�и	�	�уді	першої	ін�танції,	крім	�ипадкі�,	які	є	��тано�
леними	ча�тинами	1—3	�т.	24	КАС,	розглядають�я	та	�ирішують�я	�уддею	
одноо�обо�о.

Важли�і�ть	неухильного	додержання	�имог	�то�о�но	�кладу	�уду,	який	
компетентний	розглядати	та	�ирішу�ати	�ідпо�ідний	�иборчий	�пір,	під
кре�лена	�	абз.	4	п.	6	По�тано�и	№	2/07,	де	�казуєть�я	на	необхідні�ть	
�раху�ання	�ідпо�ідних	положень	КАС	апеляційними	адміні�трати�ними	
�удами	під	ча�	пере�ірки	законно�ті	о�каржу�аних	рішень	�уді�	першої	
ін�танції	щодо	їх	ух�алення	по�но�ажним	�кладом	�уду.	У	п.	6	цієї	По�тано
�и	з	ураху�анням	�имог	ч.	2	�т.	111	КАС	зроблено	�и�но�ок	про	те,	що	по
переднє	�удо�е	за�ідання	у	�иборчих	�порах	про�одить�я	�уддею	одноособо
во незалежно	�ід	предмета	�пору	та/чи	під�удно�ті	�пра�и.	Водноча�	у	�и
падку	�ирішення	на	цій	�тадії	питання	про	закінчення	розгляду	�пра�и	та	
за	ная�но�ті	умо�,	що	є	передбаченими	ча�тинами	1	та	2	�т.	24	КАС,	�пра
�а	по�инна	розглядати�я	і	�ирішу�ати�я	колегією	у	�кладі	трьох	�удді�.

•

•

•

•
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Окремі процесуальні особливості
��идкоплинні�ть	�иборчого	проце�у	та	проце�у	референдуму	обумо�

люють	спеціальні	проце�уальні	�троки	на	з�ернення	із	позо�ом	до	адміні
�трати�ного	�уду,	розгляду	та	�ирішення	�ідпо�ідних	�порі�,	а	також	де
які	інші	о�обли�о�ті.

Строк звернення із позовом
Зазначимо,	що	згідно	з	пра�илом	ч.	6	�т.	172	КАС,	яке	має	загальний	

характер,	позо�ні	зая�и	щодо	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	ВК,	КР,	члені�	
цих	комі�ій	можуть	бути	подані	до	�уду	�	п’ятиденний	�трок	з	дня	прий
няття	рішення,	�чинення	дії	чи	допущення	бездіяльно�ті.	Водноча�	норми	
ча�тин	7	та	8	�т.	172	КАС	�изначають	окремі	�инятки	із	�казаного	пра�и
ла,	а	�аме:

позо�ні	зая�и	щодо	рішень,	дій	або	бездіяльно�ті	ВК,	КР,	члені�	цих	
комі�ій,	що	мали	мі�це	до	дня	голо�у�ання,	можуть	бути	подані	у	�трок,	
��тано�лений	ч.	6	�т.	172	КАС,	але	не	пізніше	24ї	години	дня,	що	передує	
дню	голо�у�ання;

позо�ні	зая�и	щодо	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	ДВК,	дільничної	ко
мі�ії	з	референдуму,	члені�	цих	комі�ій,	що	мали	мі�це	у	день	голо�у�ан
ня,	під	ча�	підрахунку	голо�і�	та	��тано�лення	результаті�	голо�у�ання	на	
дільниці,	можуть	бути	подані	до	�уду	у	д�оденний	�трок	з	дня	прийняття	
рішення,	�чинення	дії	або	допущення	бездіяльно�ті.

На	нашу	думку,	дія	припи�і�	ча�тин	7	та	8	�т.	172	КАС	поширюється 
також	і	на	порушення,	які	�то�ують�я	дня повторного голо�у�ання.	Разом	
із	тим	зазначимо,	що	у	п.	9	По�тано�и	№	2/07	зроблено	акцент	на	тому,	
що	ч.	8	�т.	172	КАС	��тано�лено	д�оденний	�трок	подання	позо�них	зая�	
до	�уду	�то�о�но	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	лише	ДВК,	ДКР,	члені�	цих	
комі�ій,	 які	мали	мі�це	 �	 день	 голо�у�ання,	 під	 ча�	 підрахунку	 голо�і�	
та	��тано�лення	результаті�	голо�у�ання	на	дільниці.	Сто�о�но	подання	
позо�них	зая�	щодо	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	інших	ВК	чи	КР,	члені�	
цих	комі�ій,	а	також	ДВК,	члені�	ДВК,	які	мали	мі�це	до	дня	голо�у�ан
ня,	то	�они	подають�я	у	загальний	п’ятиденний	�трок	згідно	із	ч.	6	�т.	172	
КАС.

Зазначимо	також,	що	положеннями	ч.	4	�т.	174	та	ч.	4	�т.	175	КАС	
��тано�лено	аналогічні	�троки	на	з�ернення	із	позо�ом	щодо	порушень	з	
боку	інших	�уб’єкті�.	Водноча�	припи�ом	ч.	1	�т.	176	КАС	�изначено	три
денний	�трок	на	подання	ЦВК	позо�ної	зая�и	про	�ка�у�ання	реє�трації	
кандидата	на	по�т	Президента	України	до	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	
України.	При	цьому	�казуєть�я	на	початок	обчи�лення	�троку	пі�ля	�ия�
лення	під�та�	для	�ка�у�ання	реє�трації	кандидата,	які	��тано�лені	зако
ном.	Важли�о	також	�рахо�у�ати	�имоги	щодо	о�обли�о�тей	обчи�лення	у	
�пра�ах	цієї	категорії,	які	передбачені	�т.	179	КАС.	Зокрема	згідно	з	поло
женням	ч.	1	�т.	179	КАС	на	обчи�лення	�ідпо�ідних	�трокі�,	які	є	��тано�

•

•
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леними	�таттями	172—177	КАС,	не	поширюють�я	пра�ила	ча�тин	2—10	
�т.	103	КАС.	Вказане	обмеження	потрібно	�рахо�у�ати	�и�темно	з	поло
женням	ч.	5	�т.	179	КАС	про	те,	що	днем	подання	позо�ної	зая�и	є	день	її	
надходження	до	�уду.	У	п.	10	По�тано�и	№	2/07	також	наголошено	на	необ
хідно�ті	дотримання	цієї	�имоги	�то�о�но	надходження	позо�у	до	24ї	го
дини	�ідпо�ідного	дня.	Проте	одноча�но	�казуєть�я,	що	у	разі	незабезпе
чення	роботи	�уду	до	зазначеної	години	позо�ну	зая�у	чи	апеляційну	�кар
гу,	подану	у	з�’язку	з	цим	на�тупного	дня,	необхідно	��ажати	поданою	у	
��тано�лений	 �трок.	На	 наше	переконання,	 зазначена	 пра�о�а	 позиція	
Пленуму	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	є	по�ні�тю	обґрунто�а
ною.	При	цьому	 така	позиція	не	 є	рекомендацією	�то�о�но	поно�лення	
�троку	на	подання	позо�ної	зая�и	(апеляційної	�карги),	що	є	забороненим	
у	цій	категорії	�порі�.	Натомі�ть	зазначена	позиція	є	�изнанням	факту	то
го,	що	позо�на	зая�а	(апеляційна	�карга)	була	подана	у	межах	��тано�ле
ного	КАС	проце�уального	�троку.

Пленум	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	у	пунктах	8—11	По�та
но�и	№	2/07	також	з�ертає	у�агу	на	необхідні�ть	дотримання	�ідпо�ідних	
проце�уальних	�трокі�.	Зокрема	наголошено	на	тому,	що	�троки	подання	
позо�ної	зая�и,	��тано�лені	�таттями	172—177	КАС,	не можуть бути	по
новленими.	Позо�и,	що	подані	пі�ля	закінчення	цих	�трокі�,	�уд	залишає	
без	розгляду.	Беручи	до	у�аги	пра�ило	ч.	5	�т.	179	КАС	дійдемо	�и�но�ку,	
що	у	�порах	цієї	категорії	не	за�то�о�ують�я	припи�	�т.	100	КАС	�то�о�но	
розгляду	адміні�трати�них	�пра�	у	разі	пропущення	�троку	на	з�ернення	
до	�уду.	Водноча�	у	�ипадку	пропу�ку	�троку	з�ернення	до	�уду	позо�ні	
зая�и	у	�иборчих	�порах	залишають�я	�удами	без	розгляду	на	будьякій	
�тадії	проходження	�пра�и	�	�уді:	�ідкриття	про�адження,	попереднього	
або	�удо�ого	розгляду	�пра�и.	�аким	�амим	чином	�ирішуєть�я	питання	
у	разі	�ия�лення	подібної	під�та�и	�	апеляційному	�уді	під	ча�	пере�ірки	
законно�ті	та	обґрунто�ано�ті	рішення	�уду	першої	ін�танції,	на	що	�ка
зуєть�я	�	абз.	3	п.	8	По�тано�и	№	2/07.	Причому	на	�тадії	�удо�ого	розгля
ду	це	�ирішуєть�я	без про�едення	дебатів,	з	ініціати�и	�уду	або	о�іб,	які	
беруть	уча�ть	у	�пра�і.

Строк розгляду справи
�к	передбачено	положеннями	ч.	11	�т.	172	КАС,	�уд	�ирішує	адміні

�трати�ну	�пра�у	щодо	о�карження	рішення,	дії	чи	бездіяльно�ті	ВК,	КР,	
члені�	цих	комі�ій	у	п’ятиденний	�трок	пі�ля	надходження	позо�ної	зая�и.	
Водноча�	�казуєть�я,	що	�пра�и	за	позо�ами,	які	надійшли	до	дня	голо�у
�ання,	�ирішують�я	�удом	у	п’ятиденний	�трок,	але	не	пізніше	ніж	за	д�і	
години	до	початку	голо�у�ання.	У	��ою	чергу	норми	ч.	5	�т.	174	КАС	та	
ч.	5	�т.	175	КАС	з	по�иланням	на	припи�	ч.	11	�т.	172	КАС	передбачають	
аналогічні	�троки	розгляду	та	�ирішення	�порі�	іншої	предметної	категорії.	
В	той	�амий	ча�	згідно	з	�имогою	ч.	2	�т.	176	КАС	�пра�а	щодо	�ка�у�ан
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ня	реє�трації	кандидата	на	по�т	Президента	України	�ирішуєть�я	адміні
�трати�ним	�удом	у	триденний	�трок	пі�ля	надходження	позо�ної	зая�и.	
На	думку	а�торі�,	�елике	практичне	значення	має	рекомендація,	пред�та�
лена	у	п.	11	По�тано�и	№	2/07,	�	якій	наголошено,	що	порушення цього	
�троку	�	�удах	першої	ін�танції	не є підставою	для	залишення	позо�ної	за
я�и,	а	�	апеляційній	ін�танції	апеляційної	�карги	—	без розгляду.	За	таких	
об�та�ин	позо�на	зая�а	(апеляційна	�карга)	може	бути	залишена	без	роз
гляду	лише	�	разі,	якщо	�уди	не	розглянули	�пра�у	до	на�тання	пе�ної	по
дії	(ча�тини	2	та	3	�т.	179	КАС),	пі�ля	якої	�удам	заборонено	розглядати	
або	продо�жу�ати	розгляд	зазначених	�пра�.	Зокрема	таким	�ипадком	
може	бути	�итуація,	коли	�уд	апеляційної	 ін�танції	не	закінчує	розгляд	
апеляційної	�карги	до	на�тання	терміну,	��тано�леного	ч.	7	�т.	177	КАС.

На	наше	переконання,	потреба	у	з�ерненні	у�аги	до	цього	а�пекту	�и
никла	ще	під	ча�	о�танніх	президент�ьких	�иборі�	�о�ени	2004	р.	у	з�’яз
ку	із	позиціями	окремих	�уді�	�то�о�но	того,	що	у	разі	нерозгляду	�карги	
у	�трок,	��тано�лений	законом,	�карга	залишаєть�я	без	розгляду1.	�ака	
пра�о�а	позиція	�идаєть�я	до�олі	ди�ку�ійною,	адже	бук�альне	її	розумін
ня	і	додержання	може	фактично	приз�е�ти	до	�удді��ького	��а�ілля	та	
залишення	без	розгляду	з�ернення	юри�дикційним	органом	через	пору
шення	 �троку	 розгляду	 �карги	цим	 �амим	органом.	 За	 таких	 об�та�ин	
пра�о	на	�удо�ий	захи�т	�загалі	�тає	ілюзорним,	а	за�дання	адміні�тра
ти�ного	�удочин�т�а	по�ні�тю	ні�елюють�я.	В�ажаємо,	що,	�рахо�уючи	
ш�идкоплинні�ть	�иборчого	проце�у,	законода�ець	передбачи�	�пеціаль
ні	�ти�лі	�троки	на	подання	та	розгляд	позо�них	зая�	(раніше,	нагадає
мо,	—	�карг).	Проте,	на	наше	переконання,	не	є	�ипадко�ою	та	об�та�и
на,	що	�имога	ч.	5	�т.	179	КАС	�то�о�но	неможли�о�ті	поно�лення	�тро
кі�	�то�уєть�я	лише	�трокі�	подання	позо�них	зая�	та	апеляційних	�карг.	
Жодних	прямих	припи�і�	щодо	заборони	продо�ження	�трокі�	розгляду	
адміні�трати�них	позо�і�	проце�уальним	законом	не	передбачено,	хоча	
й	не	доз�олено.	�аким	чином,	дійдемо	�и�но�ку	про	те,	що	неза�ершення	
�удом	розгляду	�пра�и	у	��тано�лений	�трок	деюре	є	порушенням	�имог	
КАС.	Проте	це	жодним	чином	а�томатично,	тобто	—	без	ураху�ання	ін
ших	факторі�,	не	може	позба�ити	пози�ача	пра�а	на	захи�т	його	поруше
них	пра�,	��обод	та	законних	інтере�і�,	о�кільки	ча�тіше	за	��е	порушення	
�троку	розгляду	�ідбу�аєть�я	не	з	�ини	пози�ача.	Крім	того,	норми	КАС	
прямо	не	надають	�уду	пра�а	залишати	без	розгляду	ті	зая�и,	які	не	роз
глянуті	у	��тано�лений	�трок.	Через	це	залишення	�удом	без	розгляду	по
зо�ної	зая�и,	яку	�ча�но	не	розглянуто,	хоча	подальший	розгляд	не	забо
ронений,	є	порушенням	принципу	законно�ті,	що	закріплений	ч.	2	�т.	19	
Кон�титуції	України.

1	Кальченко	С.	В.	Деякі	а�пекти	пра�о�их	позицій	Верхо�ного	Суду	України	при	
розгляді	�иборчих	�порі�	у	2004	році	/	С.	В.	Кальченко	//	Пра�о	�ибору.	—	2005.	—	
№	1.	—	С.	57—63.
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Інші процесуальні особливості
На	нашу	думку,	�арто	�казати	також	на	деякі	інші	проце�уальні	о�об

ли�о�ті,	що	�рахо�ують�я	адміні�трати�ними	�удами	у	з�’язку	зі	�пра�а
ми,	які	по�’язані	з	�иборчим	проце�ом	чи	проце�ом	референдуму.	Передо
��ім	з�ернімо�я	до	припи�у	ч.	10	�т.	172	КАС	про	те,	що	�уд	не�ідкладно	
по�ідомляє	ВК	або	КР	та	комі�ію	�ищого	рі�ня	про	надходження	позо�ної	
зая�и	щодо	о�карження	рішення,	дії	чи	бездіяльно�ті	�ідпо�ідної	комі�ії	
чи	члена	цієї	комі�ії.	Водноча�	ч.	9	�т.	172	КАС	передбачене	пра�ило,	�ід
по�ідно	до	якого	�уд	приймає	позо�ну	зая�у	цієї	категорії	предметно�ті	
незалежно	�ід	�плати	�удо�ого	збору.	У	разі	не�плати	�удо�ого	збору	на	мо
мент	�ирішення	�пра�и	�уд	одноча�но	�ирішує	питання	про	�тягнення	цьо
го	збору	згідно	з	пра�илами	КАС.	Важли�о	підкре�лити,	що	�татті	174—176	
КАС,	які	регламентують	порядок	о�карження	порушень	з	боку	інших	�уб’єк
ті�,	не встановлюють	жодних	�иняткі�	�то�о�но	необхідно�ті	�плати	�у
до�ого	збору.	Важли�о	також	�казати,	що,	на	�ідміну	�ід	положень	«�таро
го»	ЦПК	1963	р.,	у	�ипадку	не�ідпо�ідно�ті	поданої	позо�ної	зая�и	формі	
та	змі�ту,	які	передбачені	�таттями	105	та	106	КАС,	та	за	умо�и,	якщо	не	по
рушено	�трок	з�ернення	до	�уду	або	позо�на	зая�а	подана	�	межах	�тро
ку,	пі�ля	закінчення	якого	не	може	бути	�ирішений	цей	�пір,	така	позо�
на	зая�а	залишаєть�я	без	руху	�	порядку	за�то�у�ання	пра�ила	ч.	1	�т.	108	
КАС.	На	цю	об�та�ину	�казуєть�я	�	абз.	2	п.	7	По�тано�и	№	2/07.	При	
цьому	також	підкре�лено,	що	о�кільки	за	пра�илами	�татей	172	та	174	
КАС	пра�ом	на	з�ернення	до	�уду	наділено	�ідпо�ідних	�уб’єкті�	�иборчо
го	проце�у	та	�уб’єкті�	ініцію�ання	референдуму,	то	�	позо�ній	зая�і	обо
�’язко�о	по�инен	�казу�ати�ь	юридичний	�тату�	пози�ача	із	зазначенням	
документа,	який	підт�ерджує	цей	�тату�.	У	�ипадку	�ід�утно�ті	�ідомо�
тей	щодо	�тату�у	�ідпо�ідного	�уб’єкта	або	незазначення	інформації	про	
документ	на	підт�ердження	цього	�тату�у,	така	позо�на	зая�а	залишаєть
�я	без	руху	з	наданням	терміну	для	у�унення	недолікі�.	Утім	згідно	з	п.	1	
ч.	3	�т.	108	КАС	та	з	інших	під�та�,	перелік	яких	��тано�лений	ч.	3	�т.	108	
КАС,	у	разі	неу�унення	недолікі�	позо�ної	зая�и	у	��тано�лений	�удом	тер
мін	такі	зая�и	по�ертають�я	пози�аче�і.

Узагальнюючи	пра�ила,	передбачені	�таттями	гл.	2	КАС	�то�о�но	під
гото�чого	про�адження,	дійдемо	�и�но�ку	про	те,	що	у	�пра�ах,	по�’яза
них	з	�иборчим	проце�ом	чи	проце�ом	референдуму,	може	бути	про�еде
не	попереднє	�удо�е	за�ідання.	Водноча�	�ідпо�ідна	�пра�а	також	може	
бути	призначена	до	розгляду	зі	�тадії	її	підгото�ки.	Крім	того,	зазначимо,	
що	згідно	з	положеннями	�т.	117	КАС	�уд	у	загальному	порядку	за	клопо
танням	пози�ача	або	із	�ла�ної	ініціати�и	може	по�тано�ити	ух�алу	про	
�життя	 заході�	 забезпечення	 адміні�трати�ного	 позо�у	шляхом,	 напри
клад,	зупинення	дії	рішення	(чи	окремих	положень)	�уб’єкта	�ладних	по�
но�ажень	або	заборони	�чинення	пе�них	дій.	Водноча�,	при	�житті	таких	
заході�	 забезпечення	позо�у	має	бути	�рахо�ана	необхідні�ть	�чинення	
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окремих	�иборчих	процедур,	що	по�инні	бути	реалізо�аними	у	терміни	й	
�троки,	��тано�лені	�ідпо�ідними	законами.	Слід	�казати	також	на	пози
цію,	яку	�формульо�ано	у	п.	15	По�тано�и	№	2/07.	Зокрема	з�ернуто	у�а
гу	на	ту	об�та�ину,	що	з	метою	забезпечення	позо�у	�уди	не можуть	зупи
няти	дію	рішень	чи	забороняти	�чиняти	дії	ВК	чи	КР,	�	результаті	чого	бу
де	 зупинено	 �иборчий	 проце�	 чи	 проце�	 референдуму,	 окрім	 заборони	
оприлюдню�ати	результати	�иборі�	у	разі	 їх	о�карження.	�аким	чином,	
при	�ирішенні	питання	�то�о�но	�життя	заході�	забезпечення	адміні�тра
ти�ного	позо�у	�уди	по�инні	�рахо�у�ати	необхідні�ть	�чинення	комі�ія
ми	окремих	�иборчих	процедур,	які	мають	бути	реалізо�ані	у	�троки,	��та
но�лені	�ідпо�ідними	�иборчими	законами.

З	ураху�анням	припи�і�	ч.	12	�т.	172,	ч.	5	�т.	173,	ч.	6	�т.	174,	ч.	6	
�т.	175	КАС	України	�	абз.	5	п.	8	цієї	По�тано�и	на�едено	пра�о�у	позицію	
про	незастосування	у	�иборчих	�порах	положення	п.	4	ч.	1	�т.	155	КАС	
України	�то�о�но	неприбуття	пози�ача	у	�удо�е	за�ідання	як	під�та�у	за
лишення	без	розгляду	позо�ної	зая�и.	Водноча�	�арто	зазначити,	що	пра
�ила	п.	8	ч.	1	�т.	155	КАС	не	охоплюють�я	положеннями	�татей	172—175	
КАС.	Отже,	залишення	пози�ачем	�удо�ого	проце�у	без	по�ажних	причин	
і	�ід�утні�ть	його	зая�и	до	�уду	є	під�та�ою	для	залишення	позо�ної	за�и	
без	розгляду.	Водноча�,	при	розгляді	апеляційних	�карг	на	рішення	адміні
�трати�них	�уді�,	які	ух�алені	у	першій	ін�танції,	об�та�ина	непо�ідомлен
ня	у	належний	�по�іб	�ідпо�ідних	о�іб	по�инна	розглядати�ь	як	порушення	
�удом	першої	ін�танції	проце�уального	пра�а,	що	приз�ело	до	непра�ильно
го	�ирішення	�пра�и.	У	��ою	чергу,	згідно	з	�имогою	ч.	3	�т.	176	КАС	про	
розгляд	позо�ної	зая�и	ЦВК	про	�ка�у�ання	реє�трації	кандидата	на	по�т	
Президента	України	по�ідомляють�я	пози�ач	і	�ідпо�ідач.	Утім,	неприбут
тя	у	за�ідання	о�іб,	яких	було	належним	чином	по�ідомлено	про	дату,	ча�	
і	мі�це	розгляду	�пра�и,	не	перешкоджає	�удо�ому	розглядо�і	�пра�и.

Особливості розгляду справ
На	думку	а�торі�,	потрібно	до�лідити	пе�ні	о�обли�о�ті	розгляду	адмі

ні�трати�ними	 �удами	 деяких	 категорій	 �иборчих	 �порі�.	 Актуальні�ть	
цього	обумо�лена	окремими	недоліками	�иборчого	законода��т�а,	які	�же	
�причинили	на	практиці	�кладно�ті	у	практичному	за�то�у�анні	норм	ма
теріальних	законі�.

Оскарження порушень з боку ЗМІ
У	порядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	розглядають�я	та	�ирішу

ють�я	публічноправові	�пори.	�к	�лучно	зазначи�	І.	Л.	Сам�ін,	публічний	
характер	�пору	�изначаєть�я	передо��ім	публічним	інтересом,	при�утнім	
у	цих	пра�о�ідно�инах1.	Водноча�	а�тор	підкре�лює	й	ту	о�обли�і�ть	�по

1	Сам�ін	І.	Л. Адміні�трати�не	�удочин�т�о	як	механізм	захи�ту	пра�	уча�никі�	�ибор
чого	проце�у	/	І.	Л.	Сам�ін	//	Ві�ник	Верхо�ного	Суду	України.	—	2006.	—	№	2	(66).	—	
С.	2—12.
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рі�	під	ча�	�иборі�,	що	предметом	�удо�ого	розгляду	можуть	бути	пра�а	
та	інтере�и,	які	мають	різну	пра�о�у	природу	та	змі�т.	У	��ою	чергу,	це	
обумо�лює	ная�ні�ть	одноча�но	як	публічних,	так	і	при�атних	інтере�і�,	
що	ут�орюють	предмет	конкретної	�пра�и1.	З�ертаючи�ь	до	ма�и�у	о�об
ли�о�тей	�ирішення	�порі�	щодо	о�карження	порушень	з	боку	ЗМІ,	нага
даємо	про	�имогу	ч.	3	�т.	21	КАС,	що	є	��оєрідним	юридичним	«фільтром»	
та	яка	�казує	на	недопустимість об’єднання	�	одному	про�адженні	кіль
кох	�имог,	які	належить	розглядати	�	порядку	різного	�удочин�т�а,	якщо	
інше	не	��тано�лено	законом.	�аким	чином,	у	�пра�ах,	які	по�’язані	з	�и
борчим	проце�ом	чи	проце�ом	референдуму,	не здійснюється	розгляд	�имог,	
зокрема	при�атнопра�о�ого	характеру	пози�ачі�.	На	наше	переконання,	
�казані	о�обли�о�ті	є	актуальними	з	огляду,	наприклад,	на	��тано�лений	
законами	пра�о�ий	ін�титут	пра�а	на	�ідпо�ідь	як	за�обу	операти�ного	
реагу�ання	�уб’єктами	�иборчого	проце�у	на	порушення	�едення	перед�и
борної	агітації	з	боку	ЗМІ.

Зокрема	згідно	з	положеннями	ч.	5	�т.	64	Закону	про	�ибори	Президен
та,	ч.	12	�т.	71	Закону	про	парламент�ькі	�ибори	та	ч.	9	�т.	56	Закону	про	
мі�це�і	 �ибори	 �уб’єкти	 �иборчого	 проце�у	 мають	 пра�о	 з�ернути�я	 до	
ЗМІ,	що	оприлюдни�	інформацію,	яку	ці	�уб’єкти	��ажають	недо�то�ір
ною,	з	�имогою	опубліку�ати	їх	�ідпо�ідь.	При	цьому	ЗМІ,	що	оприлюдни�	
�ідпо�ідний	матеріал,	протягом	��тано�леного	терміну	зобо�’язаний	нада
ти	партії,	мі�це�ій	організації	партії	(блоку),	кандидату	можли�і�ть	опри
люднити	таку	�ідпо�ідь.	�аким	чином,	пра�у	�уб’єкта	�иборчого	проце�у	
коре�пондує	�ідпо�ідний	обо�’язок	ЗМІ.	Слід	також	підкре�лити,	що	при
пи�ами	�иборчих	законі�	на	�ідпо�ідних	�уб’єкті�	�иборчого	проце�у	не	
покладено	обо�’язку	доказу�ання	поширення	�аме	недо�то�ірних	�ідомо�
тей,	позаяк	єдиним	критерієм	�изначення	того,	чи	пе�на	інформація	є	не
до�то�ірною,	є	�ла�на	�уб’єкти�на	думка	�амого	кандидата	(партії,	блоку).	
Разом	із	тим,	�ідмо�а	ЗМІ	надати	можли�і�ть	оприлюднити	�ідпо�ідь	мо
же	бути	під�та�ою	для	з�ернення	за	захи�том	порушеного	пра�а	до	адмі
ні�трати�ного	�уду	�	порядку	�т.	174	КАС.	Слід	наголо�ити	на	тому,	що	
за	такої	об�та�ини	під	ча�	розгляду	�пра�и	�уд	не	до�ліджує	питання	що
до	до�то�ірно�ті	 чи	недо�то�ірно�ті	поширених	�ідомо�тей.	Предметом	
адміні�трати�ного	позо�у	може	бути	лише	бездіяльні�ть	або	дії	ЗМІ	щодо	
�ідмо�и	оприлюднити	�ідпо�ідь	партії	(блоку)	або	кандидата.	Втім	ная�
ні�ть	цього	пра�о�ого	механізму	не	�иключає	можли�о�ті	з�ернення	�у
б’єкта	�иборчого	проце�у	до	�уду	�	порядку	напра�лення	ци�ільного	позо
�у	з	�имогою	щодо	�изнання	недо�то�ірною	інформацію,	яка	була	попе
редньо	поширена.	Однак,	об’єкти�но	оцінюючи	реалії	ш�идкоплинно�ті	
�иборчого	проце�у,	цілком	�ірогідним	буде	очіку�ати	за�ершення	розгля

1	Сам�ін	Ігор. Судо�ий	розгляд	�пра�	про	�ибори	/	Ігор	Сам�ін	//	Вибори	та	демо
кратія.	—	2006.	—	№	4	(10).	—	С.	49—60;	Сам�ін	Ігор. Судо�ий	розгляд	�пра�	про	�ибори	
(продо�ження)	/	Ігор	Сам�ін	//	Вибори	та	демократія.	—	2007.	—	№	1	(11).	—	С.	5—24.
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ду	�пра�и	такої	категорії	значно	пізніше	пі�ля	за�ершення	�иборчого	про
це�у.

На	нашу	думку,	�арто	�казати	також	на	інші	обмеження	щодо	�еден
ня	перед�иборної	агітації,	які	��тано�лені	�иборчими	законами.	Зокрема	
згідно	з	припи�ами	ч.	5	�т.	64	Закону	про	�ибори	Президента,	ч.	9	�т.	71	
Закону	про	парламент�ькі	�ибори	та	ч.	8	�т.	56	Закону	про	мі�це�і	�ибо
ри	забороняєть�я	розпо��юдження	за�ідомо	недо�то�ірних	�ідомо�тей	про	
кандидата,	партію,	мі�це�у	організацію	партії	(блок).	Водноча�	наголо�имо	
на	тому,	що	ная�ні�ть	цих	заборон	не	є	під�та�ою	для	зая�лення	�ідпо�ід
них	�имог	у	порядку	напра�лення	адміні�трати�ного	позо�у,	�рахо�уючи	
неможли�і�ть	розгляду	�имог	при�атнопра�о�ого	характеру	�	�пра�ах	цієї	
категорії.	Додержання	протилежного	підходу,	на	наше	переконання,	у	тому	
чи�лі	порушить	механізм	доказу�ання,	��тано�лений	положеннями	КАС.	
Цей	�и�но�ок	обумо�лений	тим,	що	за	іншого	підходу	�иникне	необхідні�ть	
за�то�у�ання	�имог	ч.	4	�т.	277	Ци�ільного	кодек�у	України	�то�о�но	того,	
що	спростування	недо�то�ірної	інформації	здій�нюєть�я	особою,	яка	її	по
ширила.	Отже,	на	�ідпо�ідачі�	—	ЗМІ,	покладатиметь�я	обо�’язок	�про�ту
�ати	інформацію,	яка	була	поширена	їх	діями.	Окрім	цього,	��тано�лення	
�иборчими	законами	зазначених	�ище	заборон	прямо	не	�казує	на	необ
хідні�ть	розгляду	�ідпо�ідних	�порі�	у	порядку	адміні�трати�ного	�удочин
�т�а.	У	��ою	чергу,	реалізація	передбачених	законами	деяких	�анкцій	юри
дичної	�ідпо�ідально�ті	за	порушення	обмежень	щодо	поширення	за�ідо
мо	недо�то�ірних	�ідомо�тей,	наприклад,	тимча�о�е	зупинення	дії	ліцензії	
ЗМІ	або	тимча�о�а	заборона	�ипу�ку	друко�аного	ЗМІ1,	на	практиці	мож
ли�а	тільки	пі�ля	��тано�лення	факту	поширення	таких	�ідомо�тей	�удо
�им	рішенням	�	порядку	розгляду	при�атнопра�о�ого	(не�иборчого)	�по
ру.	З	іншого	боку,	норми	ч.	10	�т.	71	Закону	про	парламент�ькі	�ибори	та	
ч.	7	�т.	56	Закону	про	мі�це�і	�ибори	однозначно	�казують	на	можли�і�ть	
за�то�у�ання	�аме	цих	�анкцій	при	розгляді	�удом	�иборчого	�пору.	�аким	
чином,	є	під�та�и	для	�и�но�ку	про	��тано�лений	�иборчими	законами	
дефакто	«д�оетапний»	порядок	реалізації	юридичної	�ідпо�ідально�ті	що
до	ЗМІ:

1)	��тано�лення	рішенням	�уду	�	порядку	розгляду	при�атнопра�о�о
го	�пору	факту	поширення	діями	ЗМІ	за�ідомо	недо�то�ірних	�ідомо�тей,	
що	матиме	преюдиціальне	значення;

2)	розгляду	�удом	у	порядку	�иборчого	�пору	питання	щодо	за�то�у�ан
ня	до	ЗМІ	�анкцій	юридичної	�ідпо�ідально�ті,	які	передбачені,	зокрема,	
припи�ами	ч.	10	�т.	71	Закону	про	парламент�ькі	�ибори	та	ч.	7	�т.	56	За
кону	про	мі�це�і	�ибори.

Вкажемо	також	на	необхідні�ть	за	умо�и	�иникнення	подібних	�итуа
цій	�раху�ання	�имог	п.	1	ч.	1	�т.	157	КАС.	Ця	норма	передбачає,	що	�уд	

1	У	порядку	за�то�у�ання	припи�і�	ч.	10	�т.	71	Закону	про	парламент�ькі	�ибори	
та	ч.	7	�т.	56	Закону	про	мі�це�і	�ибори.
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закри�ає	про�адження	у	�пра�і,	якщо	її	не	належить	розглядати	�	поряд
ку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.	�аким	чином,	��ажаємо,	що	�	ча�тині	
�имог	адміні�трати�них	позо�і�	щодо	�изнання	дій	�ідпо�ідачі�	поширен
ням	за�ідомо	недо�то�ірних	�ідомо�тей,	такі	питання	не	можуть	до�ліджу
�ати�ь	�удом	по	�уті	і	про�адження	у	цій	ча�тині	має	бути	закритим.

Рішення за наслідками розгляду спорів

Межі судового рішення
В�ажаємо	за	доцільне	також	до�лідити	деякі	а�пекти	о�обли�о�ті	�удо

�их	рішень	у	цій	категорії	�порі�.	З	огляду	на	цю	проблематику	передо
��ім	оцінимо	юридичні	«межі»	рішень	�	адміні�трати�них	�пра�ах.	Загаль
ні	норми	щодо	по�но�ажень	�уду	при	�ирішенні	�пра�и	є	��тано�леними	
�т.	162	КАС.	Згідно	з	п.	1	ч.	2	�т.	162	КАС	у	разі	задо�олення	позо�у	�уд	
може	прийняти	по�тано�у,	у	тому	чи�лі,	про	�изнання	протипра�ним	рі
шення	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	чи	окремих	його	положень,	дій	чи	
бездіяльно�ті	 і про	�ка�у�ання	або �изнання	нечинним	рішення	чи	його	
окремих	положень.	Підкре�лимо,	що	ная�ні�ть	�получника	«і»	передбачає	
по�но�аження	�уду	не тільки �изнати	протипра�ним	рішення,	а	також	
�ка�у�ати	його	або	�изнати	нечинним	(по�ні�тю	або	ча�тко�о).	�акож	за
значимо,	що	�ідпо�ідно	до	положення	абз.	2	ч.	2	�т.	162	КАС	�уд	може	
прийняти	іншу	по�тано�у,	яка	б	гаранту�ала	дотримання	і	захи�т	пра�,	
��обод,	інтере�і�	людини	і	громадянина,	інших	�уб’єкті�	у	�фері	публічно
пра�о�их	�ідно�ин	�ід	порушень	з	боку	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень.	
�аким	чином,	�казана	норма	надає	адміні�трати�ному	�удо�і	ще	ширших	
юридичних	можли�о�тей	щодо	реагу�ання	на	порушення,	проте	потрібно	
також	�рахо�у�ати	о�обли�і�ть	за�то�у�ання	�ідпо�ідних	механізмі�	лише	
щодо	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень.	Не	менш	�ажли�им	є	�раху�ання	о�об
ли�их	�имог	ч.	1	�т.	177	КАС	�то�о�но	рішення	�уду.	Згідно	з	цією	нормою	
�уд,	у�тано�и�ши	порушення	законода��т�а	про	�ибори	чи	референдум,	
�изначає	у	рішенні	�по�іб	захи�ту	порушених	пра�	та	інтере�і�,	а	також	
порядок	у�унення	у�іх	на�лідкі�	цих	порушень	�ідпо�ідно	до	закону	або	
приймає	інше	передбачене	законом	рішення.	У	разі	�ия�лення	порушень,	
що	можуть	бути	під�та�ою	для	притягнення	до	�ідпо�ідально�ті	не	за	пра
�илами	КАС,	�уд	по�тано�ляє	окрему	ух�алу	з	по�ідомленням	про	ная�
ні�ть	таких	порушень	і	над�илає	її	до	органі�	чи	о�іб,	упо�но�ажених	�жи
ти	у	з�’язку	з	цим	заході�,	��тано�лених	законом.	На	нашу	думку,	цей	
припи�	�изначає	додатко�і	�имоги	щодо	�удо�ого	рішення	та	розширює	
загальні	«межі»	компетенції	�уду,	які,	у	��ою	чергу,	є	��тано�леними	�т.	162	
КАС.

Згідно	з	�имогами	пункті�	2	та	3	ч.	2	�т.	162	КАС	у	разі	задо�олення	
позо�у	�уд	може	у	тому	чи�лі	зобо�’язати	�ідпо�ідача	�чинити	пе�ні	дії,	
утримати�я	�ід	�чинення	пе�них	дій.	�аким	чином,	при	задо�оленні	позо�у	
�уд	має	до�олі	широкі	по�но�аження	щодо	покладення	�ідпо�ідного	зобо
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�’язання	на	�ідпо�ідача.	Слід	зазначити,	що	з	точки	зору	реалізації	�удами	
��оїх	по�но�ажень	та	покладення	обо�’язкі�	на	�ідпо�ідачі�,	передо��ім	—	
ВК,	�удо�а	практика	є	до�олі	широкою	і	мі�тить	рішення,	які	�то�ують�я	
практично	 у�іх	 етапі�	�иборчого	проце�у.	 Разом	 із	 тим,	 �удам	потрібно	
�рахо�у�ати,	що	у	реалізації	��оїх	по�но�ажень	�уд	не	може	підміняти	ін
ші	органи,	наприклад	ВК,	до	�иключної	компетенції	яких	�ідне�ено	�ирі
шення	пе�них	питань.	На	наше	переконання,	не�ипадко�ою	є	ная�ні�ть	
у	ч.	1	�т.	177	КАС	припи�і�	щодо	у�унення	на�лідкі�	порушень	�ідпо�ідно	
до	закону	або	прийняття	іншого	передбаченого	законом	рішення.	Під�умо
�уючи	�икладене	зробимо	�и�но�ок	про	те,	що	положення	пункті�	2	та	3	
ч.	2	�т.	162	КАС	щодо	по�но�ажень	�уду	покла�ти	пе�не	зобо�’язання	на	
�ідпо�ідача	 є	 ефекти�ною	 гарантією	 захи�ту	пра�,	 ��обод	 та	 інтере�і�	
уча�никі�	проце�у	�иборі�	чи	референдуму.	В�ажаємо,	що	о�обли�і	�имо
ги	щодо	рішення	�уду,	��тано�лені	ч.	1	�т.	177	КАС,	по�ні�тю	узгоджують
�я	із	загальними	по�но�аженнями	адміні�трати�ного	�уду	згідно	зі	�т.	162	
КАС,	а	�аме:

Суд	—
у�тано�и�ши	порушення	законода��т�а	про	�ибори	(зокрема	�изна�

ши	рішення,	дію	чи	бездіяльні�ть	протипра�ною),	�изначає	у	рішенні
�по�іб	 захи�ту	 порушених	 пра�	 та	 інтере�і�	 (наприклад	 �ка�о�ує	

о�каржу�ане	рішення	або	�изнає	його	нечинним),
а	також	порядок	у�унення	у�іх	на�лідкі�	цих	порушень	�ідпо�ідно	

до	закону	(зокрема	шляхом	покладення	на	ВК	обо�’язку	прийняти	но�е	рі
шення	з	�ідпо�ідного	питання	або	таким	чином	�ідно�и�ши	чинні�ть	по
переднього	рішення	комі�ії)	або

приймає	інше	передбачене	законом	рішення	(наприклад	тимча�о�о	
зупиняє	дію	ліцензії	або	забороняє	�ипу�к	друко�аного	ЗМІ).

З�ернімо	у�агу	на	один	�иняток	із	на�еденого	�ище	переліку	по�но�а
жень	�уду,	обумо�лений	прямою	�казі�кою	КАС.	Зокрема	�т.	176	КАС	при
��ячена	про�адженню	у	�пра�ах	щодо	�ка�у�ання	реє�трації	кандидата	
на	по�т	Президента	України	і	за�то�о�уєть�я	у	разі	��тано�лення	�ідпо�ід
ним	законом	�удо�ого	порядку	�ка�у�ання	реє�трації.	Згідно	з	положенням	
ч.	4	�т.	176	КАС	при	розгляді	позо�ної	зая�и	ЦВК	Вищий	адміні�трати�ний	
�уд	України	пере�іряє	ная�ні�ть	�ідпо�ідних	під�та�,	тобто	підт�ерджує	
ная�ні�ть	пе�них	факті�	або	�про�то�ує	їх	ная�ні�ть.	У	разі	підт�ердження	
під�та�	�уд	задо�ольняє	адміні�трати�ний	позо�	та	�ка�о�ує	реє�трацію	
кандидата	на	по�т	Президента	України.

Негайне виконання постанови суду
А�пект	 з�ернення	 �удо�ого	рішення	до	�иконання	 є	до�олі	 актуаль

ним,	�рахо�уючи	ш�идкоплинні�ть	�иборчого	проце�у	й	передбачену	за
коном	можли�і�ть	о�карження	рішення	�уду	першої	ін�танції	�	апеляцій
ному	порядку.	Нагадаємо,	що	згідно	з	�имогами	п.	6	ч.	1	�т.	161	КАС	під	

•

•

•

•
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ча�	прийняття	по�тано�и	�уд	�ирішує,	зокрема,	чи	є	під�та�и	допу�тити	
негайне	�иконання	по�тано�и.	У	��ою	чергу,	імперати�ні	положення	ч.	1	
�т.	256	КАС	��тано�люють	перелік	категорії	по�тано�,	що	�иконують�я	не
гайно.	Серед	них,	зокрема,	і	по�тано�и	у	�пра�ах	про	уточнення	�пи�ку	
�иборці�.	Водноча�	ч.	2	�т.	256	КАС,	що	має	ди�позити�ний	характер,	�и
значає	�пра�и,	�	яких	�уд	за	пе�них	об�та�ин	може	з�ернути	по�тано�у	
до	негайного	�иконання.	Причому	цей	перелік	не	передбачає	рішень	у	�и
борчих	�порах.	�аким	чином,	юридичні	межі	за�то�у�ання	такого	заходу	
у	чинному	КАС	є	�ужчими	порі�няно	з	можли�о�тями	пункті�	2	та	3	ч.	1	
�т.	218	«�тарого»	ЦПК,	які	нада�али	пра�о	�уду	допу�тити	негайне	�ико
нання	 рішення,	 якщо	 �ід	 затримання	 �иконання	могла	 �тати�я	 значна	
шкода	для	�торони,	чи	коли	були	під�та�и	��ажати,	що	�иконання	рішен
ня	згодом	може	�тати	неможли�им	або	утрудненим.	Саме	на	цьому	момен
ті	наголошено	у	п.	16	По�тано�и	№	2/07,	де	�казуєть�я,	що	згідно	з	ч.	6	
�т.	173	та	п.	5	ч.	1	�т.	256	КАС	негайно	�иконують�я	лише	по�тано�и	адмі
ні�трати�ного	�уду	щодо	�не�ення	змін	у	�пи�ки	�иборці�.	Під	ча�	ух�а
лення	інших	по�тано�	у	�иборчих	�порах	�уди	не	можуть	з�ертати	їх	до	
негайного	�иконання.

Інші особливості стосовно судових рішень
З�ернімо�ь	 також	до	деяких	 інших	положень	КАСУ,	що	�изначають	

о�обли�о�ті	�удо�их	рішень	за	на�лідками	розгляду	�порі�	цієї	категорії.	
Зокрема	ш�идкоплинні�ть	�иборчого	проце�у	або	проце�у	референдуму	
обумо�лює	й	ная�ні�ть	припи�у	ч.	2	�т.	177	КАС	про	те,	що	копії	рішення	
�уду:

не�ідкладно	�идають�я	(не	над�илають�я!)	о�обам,	які	брали	уча�ть	
у	�пра�і	(�торонам	та	їх	пред�та�никам,	третім	о�обам),	або

над�илають�я	їм,	якщо	ці	о�оби	не	були	при�утні	під	ча�	проголошен
ня	рішення.

На	неухильному	додержанні	�казаних	�ище	�имог	проце�уального	за
кону	наголошуєть�я	також	у	п.	17	По�тано�и	№	2/07.	Причому	робить�я	
�и�но�ок	про	неможли�і�ть	за�то�у�ання	пра�ил	ч.	4	�т.	167	КАС	щодо	
проголошення	��тупної	та	резолюти�ної	ча�тин	по�тано�и,	яка	�кладена	
�ідпо�ідно	до	�имог	ч.	3	�т.	160	КАС.

Положення	ча�тин	3	та	4	�т.	177	КАС	при��ячені	о�обли�о�тям	набран
ня	рішеннями	�уді�	першої	ін�танції	законної	�или.	Зокрема	згідно	з	припи
�ом	ч.	3	�т.	177	КАС	�удо�і	рішення,	які	ух�алені	�	порядку	�татей	172—175	
КАС,	крім	�инятку,	��тано�леного	ч.	4	�т.	177	КАС,	набирають	законної	
�или	пі�ля	закінчення	�троку	на	апеляційне	о�карження,	а	у	�ипадку	апе
ляційного	о�карження	—	з	моменту	проголошення	рішення	апеляційного	
�уду.	Водноча�	рішення	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	набира
ють	законної	�или	з	моменту	проголошення	і	не	можуть	бути	о�каржені.	
Окрім	того,	положення	ч.	4	�т.	177	КАС	�изначають	о�обли�о�ті	�то�о�но	

•

•
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рішень	�уді�	першої	ін�танції,	які	ух�алені	�	порядку	�татей	172,	174	та	
175	КАС	у	проміжок	ча�у	�ід	24:00	дня,	що	передує	дню	голо�у�ання,	до	
6:00	дня	голо�у�ання.	�акі	рішення	набирають	законної	�или	з	моменту	
проголошення	і	не	можуть	бути	о�каржені.	На	нашу	думку,	�казана	�имо
га	має	бути	також	за�то�о�ана	щодо	рішень	�уді�,	які	передують	початку	
по�торного	голо�у�ання.

Особливості провадження у справах 
щодо уточнення списку виборців

Врахо�уючи	ная�ні�ть	цілої	низки	о�обли�о�тей	здій�нення	про�аджен
ня	у	�пра�ах	щодо	уточнення	�пи�ку	�иборці�,	��ажаємо	за	доцільне	до
�лідити	норми	�т.	173	КАС	окремо	�ід	інших	положень	проце�уального	за
кону.	Передо��ім	зау�ажимо,	що	ч.	1	�т.	173	КАС	закріплено	пра�о	на	з�ер
нення	до	�уду	кожного,	хто	має	пра�о	голо�у	на	�ідпо�ідних	�иборах	або	
референдумі.	Згідно	з	положенням	ч.	1	�т.	70	Кон�титуції	України,	пра�о	
голо�у	на	�иборах	і	референдумі	мають	громадяни	України,	які	до�ягли	на	
день	їх	про�едення	18	рокі�.	�аким	чином,	із	�ідпо�ідним	позо�ом	у	по
рядку	�т.	173	КАС	може	з�ернути�ь	о�оба,	яка	ще	не	до�ягла	18	рокі�	на	
момент	з�ернення,	проте	до�ягне	цього	�іку	на	день	про�едення	�иборі�	
чи	референдуму.	При	цьому	пози�ач	може	з�ертати�я	з	�имогами	щодо	
�ебе	о�оби�то	або	інших	о�іб.	В�ажаємо	за	необхідне	також	підкре�лити	
ту	об�та�ину,	що	�	ч.	1	�т.	173	КАС	�казуєть�я	на	можли�ий	предмет	�пра
�и,	а	�аме:	уточнення	�пи�ку	�иборці�,	у	тому	чи�лі	про	�ключення	або	
про	�иключення	зі	�пи�ку.	Отже,	перелік	можли�их	предметі�	�пра�,	що	
є	 �изначеним	ч.	 1	 �т.	 173	КАС,	не є вичерпним.	До�лідження	 �и�темно	
�т.	173	КАС	та	�ідпо�ідних	положень	�иборчих	законі�	��ідчить	про	те,	
що	предметом	�пра�	може	також	бути	непра�ильне	�ключення	до	�пи�ку,	
а	так	�амо	ная�ні�ть	чи	�ід�утні�ть	�ідміток	про	по�тійну	нездатні�ть	�и
борця	�амо�тійно	пере�у�ати�ь	(ч.	2	�т.	34	Закону	про	�ибори	Президен
та,	ч.	3	�т.	43	Закону	про	парламент�ькі	�ибори,	ч.	3	�т.	32	Закону	про	мі�
це�і	�ибори).	Згідно	з	�имогами	ч.	2	�т.	173	КАС	�пра�и	цієї	категорії	роз
глядають�я	мі�це�ими	загальними	�удами	як	адміні�трати�ними	�удами	
за	мі�цезнаходженням	�ідпо�ідної	комі�ії.	На	нашу	думку,	�казане	поло
ження	КАС	потрібно	розуміти	як	мі�цезнаходження	�ідпо�ідної	ДВК,	адже	
норми	чинних	�иборчих	законі�	передбачають	о�карження	цих	порушень	
до	�уду	за	мі�цезнаходженням	�ідпо�ідних	�иборчих	дільниць	(далі	—	ВД).	
Беручи	до	у�аги	пра�ила	�татей	23	та	24	КАС	дійдемо	�и�но�ку	про	те,	
що	�пори	щодо	уточнення	�пи�ку	�иборці�	розглядають�я	�уддею	одно
о�обо�о.

О�обли�і�ть	предмета	�пра�	цієї	категорії	та	необхідні�ть	забезпечен
ня	 �иконання	 �ідпо�ідних	 �иборчих	 процедур	 обумо�лює	 й	 �пецифіку	
строку	на	з�ернення	до	�уду.	Згідно	з	положенням	ч.	3	�т.	173	КАС	позо�
на	зая�а	може	бути	подана	не	пізніш	як	за	д�а	дні	до	дня	голо�у�ання.	
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�аким	чином,	закон	не	по�’язує	початок	обчи�лення	�троку	з	моментом	
�чинення	або	�ия�лення	порушення.	Ключо�им	моментом	є	те,	аби	з�ер
нення	до	�уду	мало	мі�це	не	пізніше	зазначеного	у	ч.	3	�т.	173	КАС	термі
ну.	При	цьому	також	підкре�лено,	що	позо�на	зая�а	подаєть�я	без спла
ти	�удо�ого	збору.	Згідно	з	пра�илом	ч.	4	�т.	173	КАС	�уд	�ирішує	�пра�и	
щодо	уточнення	�пи�ку	�иборці�	у	д�оденний	�трок	пі�ля	надходження	
позо�ної	зая�и,	але	не	пізніше	ніж	як	за	д�а	дні	до	дня	голо�у�ання,	а	як
що	позо�	подано	за	д�а	дні	до	дня	голо�у�ання	—	не�ідкладно.	Слід	зазна
чити,	що	цій	�имозі	проце�уального	закону,	у	��ою	чергу,	коре�пондують	
норми	�т.	45	Закону	про	парламент�ькі	�ибори	та	�татті	323	Закону	про	
мі�це�і	�ибори,	які	зобо�’язують	�ідпо�ідні	ДВК	закрити	�пи�ки	�иборці�	
за	д�а	дні	до	дня	голо�у�ання	та	забороняють	подальше	�не�ення	змін	до	
�пи�кі�.	Зау�ажимо	також,	що	�пори	про	уточнення	�пи�кі�	�иборці�	�ід
значені	ще	однією	о�обли�і�тю.	Відпо�ідно	до	припи�у	ч.	6	�т.	173	КАС	
по�тано�и	адміні�трати�ного	�уду	щодо	�не�ення	змін	до	�пи�кі�	�икону
ють�я	негайно.	Проте	�ід�утні�ть	у	�т.	173	КАС	жодних	�казі�ок	щодо	о�об
ли�о�тей	перегляду	�удо�их	рішень	�	апеляційному	порядку	при�одить	до	
�и�но�ку,	що	рішення	�уді�	першої	 ін�танції	можуть	бути	о�каржені	�	
апеляційному	порядку	згідно	з	пра�илами,	які	��тано�лені	ча�тинами	3—9	
�т.	177	КАС.

Проце�уальним	а�пектам	�порі�	цієї	категорії	приділено	у�агу	також	
у	п.	12	По�тано�и	№	2/07.	Зокрема	�	абз.	1	п.	12	цієї	По�тано�и	�казуєть
�я	на	необхідні�ть	у	порядку	за�то�у�ання	ч.	2	�т.	53	КАС	залучити	�	�тату
�і	третіх	о�іб	тих	громадян,	�то�о�но	�ключення,	�иключення,	непра�иль
ного	�ключення	яких	�ідбуло�я	з�ернення	до	�уду	тоді,	коли	ці	громадяни	
не є позивачами	у	�пра�і.	З	ураху�анням	конкретного	предмета	зая�лених	
�имог	такі	громадяни	залучають�я	�	�тату�і	третіх	о�іб,	які	не	зая�ляють	
�амо�тійних	�имог,	на	�тороні	пози�ача	чи	�ідпо�ідача	—	залежно	�ід	кон
кретної	�итуації.	�акож	�казуєть�я	на	необхідні�ть	неухильного	дотриман
ня	�удами	положень	ч.	4	�т.	173	КАС	�то�о�но	�ідпо�ідних	�трокі�	подан
ня	позо�у	цієї	категорії	�пору,	а	�аме	—	не	пізніше,	ніж	за	д�а	дні	до	дня	
голо�у�ання.	Причому	�ажли�о	підкре�лити	позицію	Пленуму	Вищого	адмі
ні�трати�ного	�уду	України,	що	зазначені	�троки	також	поширюють�я	на	
�ирішення	�пра�	з	цим	предметом	�пору	апеляційним	�удом	під	ча�	пере
гляду	�	апеляційній	ін�танції	рішення	мі�це�ого	адміні�трати�ного	�уду.	
На	наше	переконання,	ця	позиція	є	обґрунто�аною	та	обумо�леною	о�об
ли�і�тю	окремих	�иборчих	процедур,	��тано�лених	�иборчими	законами,	
�иконання	яких	по�инно	бути	закінчено	у	передбачені	законом	терміни.

На	за�ершення	обго�орення	о�обли�о�тей	�ирішення	�порі�	�то�о�но	
уточнення	�пи�ку	�иборі�	�кажемо	на	один	до�олі	ди�ку�ійний	а�пект.	
На	нашу	думку,	при	формулю�анні	положень	�т.	173	КАС	�то�о�но	пред
мета	�пору	як	«уточнення	�пи�ку	�иборці�»	законода�ець	�та�и�	за	мету	
голо�ним	чином	забезпечити	механізм	�ідно�лення	порушеного	пра�а	�и
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борця	та	надати	йому	можли�і�ть	реалізу�ати	акти�не	�иборче	пра�о:	пра
�о	обирати.	З	іншого	боку,	у	�т.	173	КАС	�ід�утнє	по�илання	на	можли�ого	
�ідпо�ідача	у	�пра�ах	цієї	категорії.	На	нашу	думку,	законода�ець	��ідо
мо	уникає	�казі�ки	на	орган,	чиї	рішення,	дії	або	бездіяльні�ть	�причини
ли	непра�ильні�ть	у	�пи�ку	�иборці�.	Залежно	�ід	конкретного	проце�у	
�иборі�	чи	референдуму,	а	також	�иду	�ідпо�ідних	різні	органи	наділені	
по�но�аженнями	на	�кладання	�пи�кі�	та	�не�ення	змін	до	них.	Зокрема	
щодо	�кладання	�пи�кі�	для	з�ичайних	ВД	�икори�то�ують�я	механізми	
Закону	України	 «Про	Держа�ний	реє�тр	�иборці�».	Спи�ки	�иборці�	на	
�пеціальних	ВД	�кладають�я	�амими	ДВК	(ча�тини	1	та	3	�т.	35	Закону	
про	�ибори	Президента,	ча�тини	1	та	2	�т.	46	Закону	про	парламент�ькі	
�ибори	та	ч.	1	�т.	311	Закону	про	мі�це�і	�ибори).	Пе�ними	о�обли�о�тя
ми	�ідзначено	й	порядок	�кладання	�пи�кі�	�иборці�	для	закордонних	ВД.

Окрім	у�ього	іншого,	непра�ильні�ть	у	�пи�ку	�иборці�	може	�иникну
ти	як	при	�кладанні	�пи�ку,	так	 і	під	ча�	подальшого	�не�ення	змін	до	
�пи�ку	на	під�та�і	рішення	�ідпо�ідної	ДВК,	ОВК	(�ВК)	чи	�уду.	В�ажає
мо,	що,	формулюючи	норми	�т.	173	КАС,	законода�ець	залиши�	о�торонь	
�ирішення	питань	коли	та	який орган	припу�ка��я	порушення.	Натомі�ть	
��ідомо	підкре�лена	необхідні�ть	у�унення	�амого	порушення:	непра�иль
но�ті	у	�пи�ку.	До	речі,	до	такого	�и�но�ку	�прямо�ує	також	і	�и�темне	
до�лідження	норм	КАС	та	положень	�иборчих	законі�	щодо	порядку	о�кар
ження	таких	порушень	�	адміні�трати�ному	порядку	до	ВК.	Зокрема	ч.	4	
�т.	43	Закону	про	парламент�ькі	�ибори	передбачено,	що	у	�карзі	не	за
значаєть�я	�уб’єкт	о�карження,	тобто	о�оба,	порушення	з	боку	якої	о�кар
жують	та	�тату�	якої	є	аналогічним	�тату�у	�ідпо�ідача	при	�удо�ому	по
рядку	о�карження.	Утім	по�торимо,	ці	�и�но�ки	мають	�коріше	доктрина
льний	характер	за	умо�и	�ід�утно�ті	належного	нормати�ного	закріплення	
у	законі.	Натомі�ть	у	практичній	діяльно�ті	адміні�трати�ні	�уди	заз�ичай	
притягають	у	�тату�і	�ідпо�ідача	пе�ні	ДВК.	З	огляду	на	це	зазначимо,	що	
�пори	цієї	категорії	є	до�олі	подібними	до	�пра�	про	�ка�у�ання	реє�тра
ції	кандидата	на	по�т	Президента	України,	адже	ча�тіше	за	��е	�ла�не	�ід
по�ідачі	(ДВК	та	кандидат)	не	є	порушниками	чиїхо�ь	пра�,	��обод	та	ін
тере�і�,	позаяк	�удо�ій	пере�ірці	підлягають	значною	мірою	об’єкти�ні	об
�та�ини.

Слід	�казати	й	на	іншу	�пецифіку	цих	�пра�	—	не�ідпо�ідні�ть	поня
тійного	апарату	д�ох	�иді�	законі�.	Зокрема	�иборчі	закони	традиційно	
оперують	такими	термінами:	о�карження	не�ключення,	�иключення,	не
пра�ильного	 �ключення,	 ная�но�ті	 чи	 �ід�утно�ті	 �ідмітки	 про	 нездат
ні�ть	 �иборця	 �амо�тійно	 пере�у�ати�я.	 Натомі�ть	 поняття	 «уточнення 
списку»	�жи�аєть�я	у	законі	як	проце�	�не�ення	змін.	Причому	до	цього	
проце�у	залучені,	крім	інших	органі�,	ОВК	та	ДВК.	Оче�идно,	що	рішен
ня	чи	дії	комі�ій	обох	цих	рі�ні�	можуть	�изначати	предмет	з�ернення	до,	
�ідпо�ідно,	 окружного	 адміні�трати�ного	 чи	 мі�це�ого	 загального	 �уду.	
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Водноча�,	рішення	�казаних	�уді�	будуть	за	змі�том	�то�у�ати�я	�пи�ку	
�иборці�.	З	іншого	боку,	за	�изначенням	ч.	1	�т.	172	КАС	«уточнення	�пи�
ку	�иборці�»	�тано�ить	�ла�не	предмет	�пору.	Окрім	цього,	згідно	з	�имо
гою	ч.	2	�т.	172	КАС	такі	�пра�и	розглядає	мі�це�ий	загальний	�уд	за	мі�
цезнаходженням	�ідпо�ідної	комі�ії.	При	цьому	не	конкретизо�ано,	якої	
�аме	комі�ії:	ДВК	чи	ОВК	(�ВК)?	І	якщо	�ідпо�ідачем	у	�пра�і	�изначено	
ОВК,	то	як	же	такий	�пір	за	позо�ом	до	ОВК	може	бути	у	подальшому	роз
глянутий	окружним	адміні�трати�ним	�удом	згідно	з	�имогами	предмет
ної	під�удно�ті,	на	які	�казу�ало�я	раніше?	Отже,	на	наше	переконання,	
�ідпо�ідні	норми	�иборчих	законі�	та	КАС	мають	бути	термінологічно	та	
змі�то�но	уніфіко�аними	у	такий	�по�іб,	що	унеможли�ить	неоднако�е	ро
зуміння	та	за�то�у�ання.

Особливості оскарження рішень
Відпо�ідно	до	положення	п.	8	ч.	3	�т.	129	Кон�титуції	України	однією	

із	о�но�них	за�ад	�удочин�т�а	є	забезпечення	апеляційного	та	ка�аційно
го	о�карження	рішення	�уду,	крім	�ипадкі�,	��тано�лених	законом.	Поло
женнями	 КАС	 ��тано�люють	 також	 деякі	 о�обли�о�ті	 щодо	 о�каржен
ня	рішення	�уду	першої	 ін�танції,	яке	ух�алене	за	результатами	розгля
ду	�пра�и,	що	по�’язана	з	�иборчим	проце�ом	чи	проце�ом	референдуму.	
Зокрема	�кажемо	на	припи�	ч.	5	�т.	177	КАС,	згідно	з	яким	�удо�і	рішен
ня	за	на�лідками	розгляду	�пра�	у	порядку	�татей	172—175	КАС	можуть	
бути	о�каржені	�	апеляційному	порядку	у	д�оденний	�трок	з	дня	їх	прого
лошення,	а	рішення,	які	ух�алені	до	дня	голо�у�ання,	—	не	пізніше	24ї	го
дини	дня,	що	передує	дню	голо�у�ання.	З	огляду	на	таке	формулю�ання	
зазначимо,	що	положення	ч.	5	�т.	177	КАС	рі�ною	мірою	поширюють�я	
також	і	�то�о�но	о�карження	�удо�их	рішень,	ух�алених	до	дня	по�торно
го	голо�у�ання.	Зазначені	норми	проце�уального	закону	також	�рахо�ані	
у	п.	18	По�тано�и	№	2/07.	Зокрема	зроблено	�и�но�ок	про	те,	що	рішен
ня	�уді�	першої	та	апеляційної	ін�танцій	у	�иборчих	�порах	не	можуть	пе
реглядати�я	�	ка�аційному	порядку.	Врахо�уючи	о�таточний	�тату�	рішен
ня	�уду	апеляційної	ін�танції,	у	п.	20	цієї	По�тано�и	�казуєть�я	на	те,	що	
ух�али	�уду	апеляційної	ін�танції	(�удді	�уду	апеляційної	ін�танції)	про	по
�ернення	позо�них	зая�,	які	непід�удні	цьому	�удо�і,	про	залишення	апе
ляційної	�карги	без	руху,	про	по�ернення	апеляційної	�карги	та	інші	рі
шення	�уду	апеляційної	ін�танції	о�карженню	�	ка�аційному	порядку	не	
підлягають.	Утім,	як	зазначено	�	абз.	3	п.	18	По�тано�и	№	2/07,	такі	рі
шення	можуть	переглядати�я	за	но�о�ия�леними	об�та�инами.	Водноча�	
при	цьому	має	бути	�рахо�ано,	що	такий	перегляд	є	можли�им	у	�ипадку,	
коли	зая�а	подана	до настання	події	або	дати	 (години),	пі�ля	на�тання	
яких	�уд	не	може	розглядати	�пра�и,	за	якими	ух�алені	�удо�і	рішення.	
У	такому	разі	зая�а	�ідпо�ідної	о�оби	залишаєть�я	без	розгляду.	Зая�а	також	
по�инна	бути	залишена	без	розгляду	й	у	тому	�ипадку,	коли	�уд	не	��тиг	
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розглянути	її	до	на�тання	зазначених	подій	або	дати	(години)	для	розгля
ду	�порі�,	по�’язаних	з	�иборчим	проце�ом	чи	проце�ом	референдуму.	�об
то	у	цьому	а�пекті	пра�о�а	позиція	Пленуму	Вищого	адміні�трати�ного	
�уду	України	є	подібною	до	рекомендації	�то�о�но	можли�о�ті	розгляду	�у
дом	�пору	пі�ля	закінчення	�троку	розгляду,	на	що	�казуєть�я	у	п.	11	По
�тано�и	№	2/07.

До�ліджуючи	а�пект	�уб’єктно�ті	о�іб,	які	можуть	з�ертати�я	з	апеля
ційними	�каргами	на	рішення	мі�це�их	адміні�трати�них	�уді�	у	�ибор
чих	�порах,	�кажемо	на	загальні	пра�ила	ч.	1	�т.	185	КАС.	З	ураху�анням	
цієї	норми,	по�тано�и	�уду	першої	ін�танції	�	апеляційному	порядку	ма
ють	пра�о	о�каржити	не	будьякі	заінтере�о�ані	о�оби,	а	лише �торони	та	
інші	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	а	також	о�оби,	які	не	брали	уча�ті	
у	�пра�і,	якщо	�уд	�иріши�	питання	про	їх	пра�а,	��ободи,	 інтере�и	чи	
обо�’язки.	Згідно	з	�имогами	ч.	6	�т.	177	КАС	�удами	апеляційної	ін�тан
ції	є	�ідпо�ідні	апеляційні	адміні�трати�ні	�уди.	Водноча�	��тано�лено	й	
�иняток	із	загального	пра�ила,	згідно	з	яким	�удом	апеляційної	ін�танції	
у	�пра�ах,	що	розглянуті	�	порядку	ч.	3	�т.	172	КАС	окружним	адміні�тра
ти�ним	�удом,	територіальна	юри�дикція	якого	поширюєть�я	на	м.	Киї�,	
є	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України.	На	цю	о�обли�і�ть	також	�казу
ють	положення	ч.	3	�т.	20	та	ч.	2	�т.	184	КАС.

Згідно	з	ч.	7	�т.	177	КАС	�уд	апеляційної	ін�танції	розглядає	�пра�у	�	
д�оденний	�трок	пі�ля	закінчення	�троку	апеляційного	о�карження	з	по
�ідомленням	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.	Утім,	як	�казуєть�я	у	ч.	8	
�т.	177	КАС,	неприбуття	у	�удо�е	за�ідання	о�іб,	яких	було	належно	по�і
домлено	про	дату,	ча�	і	мі�це	розгляду	�пра�и,	не	перешкоджає	апеляційно
му	розгляду.	Водноча�	апеляційна	�карга	�то�о�но	рішення,	що	було	ух�а
лене	до	дня	голо�у�ання,	розглядаєть�я	не	пізніше	ніж	за	д�і	години	до	
початку	голо�у�ання.	На	наше	переконання,	порушення	�троку	розгляду	
апеляційної	�карги	може	мати	на�лідком	залишення	позо�у	без	розгляду	
�иключно	у	разі,	коли	подальший	хід	�иборчого	проце�у	або	проце�у	рефе
рендуму	унеможли�лює	�	принципі	�ідно�лення	порушених	пра�	та	інте
ре�і�.	Крім	того,	наголо�имо	на	тій	об�та�ині,	що	ча�	початку	голо�у�ання	
��тано�лений	�ідпо�ідними	�иборчими	законами	та	Законом	про	референ
думи.	Причому	цей	ча�	є	�ідмінним	для	різних	�иборі�	та	референдуму,	
на	що	потрібно	з�ертати	у�агу.	Згідно	з	�имогами	ч.	2	�т.	186	КАС	апеля
ційна	�карга	подаєть�я	до	�уду	першої	ін�танції,	який	розгляда�	�пра�у.	
При	цьому	копія	�карги	одноча�но	над�илаєть�я	до	апеляційного	�уду.	�а
ким	чином,	при	�ирішенні	питання	�то�о�но	ная�но�ті	чи	�ід�утно�ті	по
рушення	 належного	 �троку	 на	 апеляційне	 о�карження,	 апеляційні	 �уди	
�рахо�ують	день	надходження	�карги	чи	до	мі�це�ого	�уду,	чи	до	�уду	апе
ляційної	ін�танції.	Слід	також	�казати	на	іншу	рекомендацію,	яку	�форму
льо�ано	з	ураху�анням	��тано�леного	припи�у	ч.	7	�т.	177	КАС.	Зокрема	
у	п.	19	По�тано�и	№	2/07	зроблено	�и�но�ок	про	те,	що	пра�ила	�т.	188	
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КАС	України	 �то�о�но	 �трокі�	напра�лення	 апеляційних	 �карг	 разом	 зі	
�пра�ою	до	�уду	апеляційної	ін�танції	у	�иборчих	�порах	не	поширюють
�я.	Суд	першої	ін�танції	пі�ля	отримання	апеляційної	�карги	по�инен	не
гайно	напра�ити	її	разом	зі	�пра�ою	до	�ідпо�ідного	�уду	апеляційної	ін
�танції.	Зау�ажимо,	що	�	окремих	публікаціях	�казу�али�ь	приклади	без
під�та�ного,	на	думку	а�торі�,	затягу�ання	у	напра�ленні	�пра�	до	�уду	
апеляційної	ін�танції1.	Окрім	цього,	у	п.	19	По�тано�и	№	2/07	�формульо
�ано	рекомендацію	про	за�то�у�ання	�удами	у	цій	категорії	�порі�	поло
жень	ч.	2	�т.	186	КАС.	На	думку	Пленуму	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	
України,	при	�ирішенні	питання	про	ная�ні�ть	чи	�ід�утні�ть	порушення	
д�оденного	�троку	на	подання	апеляційної	�карги,	потрібно	�рахо�у�ати	
першу	дату	надходження	�карги	чи	до	мі�це�ого,	чи	до	апеляційного	�уду.

У	п.	21	По�тано�и	№	2/07	приділено	у�агу	можли�им	під�та�ам	�ка
�у�ання	рішення	мі�це�ого	адміні�трати�ного	�уду	�удом	апеляційної	ін
�танції.	Зокрема	�казуєть�я	на	припи�	ч.	9	�т.	177	КАС	України	щодо	не
можли�о�ті	по�ернення	�удом	апеляційної	ін�танції	�пра�и	на	но�ий	роз
гляд	 за	 на�лідками	 апеляційного	 розгляду	 �	 у�іх	 �ипадках	 �ка�у�ання	
апеляційним	�удом	рішення	�уду	першої	ін�танції,	яким	�ирішено	�пір	по	
�уті,	незалежно	�ід	під�та�	�ка�у�ання.	З	ураху�анням	�пеціального	ха
рактеру	зазначеної	норми	КАС	�то�о�но	�иборчого	�пору,	у	цій	категорії	
пра�	не застосовуються	загальні	імперати�ні	норми	�т.	204	КАС	щодо	обо
�’язко�ого	напра�лення	�пра�и	на	но�ий	розгляд	у	разі	�ка�у�ання	по�та
но�и	чи	ух�али	�уду	з	під�та�,	передбачених	цією	�таттею.	Разом	із	тим,	
�	абз.	4	п.	21	По�тано�и	№	2/07	пред�та�лено	рекомендацію,	�ідпо�ідно	
до	якої	у	�ипадку	�ка�у�ання	ух�ал	�уду	першої	ін�танції,	які	�тали	пере
шкодою	для	�ідкриття	про�адження	у	�пра�і	та	розгляду	�пра�и	по	�уті,	
апеляційний	�уд	напра�ляє	такі	�пра�и	до	�уду	першої	ін�танції	для	�ід
криття	про�адження	у	�пра�і,	розгляду	по	�уті	або	продо�ження	розгляду.	
�аким	чином,	на	думку	Пленуму	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України,	
припи�	ч.	9	�т.	177	КАС	не	поширює	юридичну	дію	на	ух�али	мі�це�ого	
адміні�трати�ного	�уду,	які	перешкоджають	подальшому	розглядо�і	�пра�.

Слід	зазначити,	що	�ідпо�ідно	до	положень	ч.	4	�т.	18	КАС	при	розгля
ді	�пра�	щодо	��тано�лення	ЦВК	результаті�	�иборі�	або	��еукраїн�ького	
референдуму	�	порядку	пра�ил	ч.	3	�т.	172	КАС,	а	також	щодо	�ка�у�ання	
реє�трації	кандидата	на	по�т	Президента	України	згідно	з	нормами	�т.	176	
КАСУ,	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України	є	�удом	першої	та	о�танньої	
ін�танції.	Крім	того,	як	�казуєть�я	у	ч.	9	�т.	177	КАС,	�удо�е	рішення	�уду	
апеляційної	ін�танції	є	о�таточним.	У	��ою	чергу,	цей	припи�	дає	під�та

1	Кальченко	С.	Деякі	а�пекти	пра�оза�то�о�чої	практики	�уді�	при	розгляді	�и
борчих	�порі�	у	2004	році	(ча�тина	1)	/	С.	Кальченко	//	Юридичний	журнал.	—	2005.	—	
№	6	(36).	—	С.	103—113;	Кальченко	С.	Деякі	а�пекти	пра�оза�то�о�чої	практики	�уді�	
при	розгляді	�иборчих	�порі�	у	2004	році	(ча�тина	2)	/	С.	Кальченко	//	Юридичний	
журнал.	—	2005.	—	№	7	(37).	—	С.	93—99.
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�и	для	�и�но�ку,	що	рішення	у	цій	категорії	�порі�	не	можуть	бути	о�кар
жені	у	ка�аційному	порядку.	Водноча�,	згідно	з	припи�ом	ч.	4	�т.	20	КАС	
рішення	адміні�трати�них	�уді�	можуть	бути	переглянуті	за	�инятко�ими	
об�та�инами	Верхо�ним	Судом	України.	 Зазначимо	 також,	що	 згідно	 з	
припи�ом	ч.	3	�т.	24	КАСУ	перегляд	рішень	�	апеляційному	порядку	здій�
нюєть�я	колегією	у	�кладі	трьох	�удді�	До�лідження	ная�ної	практики	ді
яльно�ті	�уб’єкті�	�иборчого	проце�у	щодо	о�карження	порушень	законо
да��т�а	��ідчить	про	те,	що	до�олі	непоодинокими	є	�ипадки	з�ернення	
заінтере�о�аних	о�іб	до	неналежного	�уду,	�	тому	чи�лі	—	до	�уду	апеля
ційної	 ін�танції.	З�ертаючи	у�агу	на	цей	а�пект	Пленум	Вищого	адміні
�трати�ного	�уду	України	у	п.	22	По�тано�и	№	2/07	�казує,	що	у	�ипадку	
отримання	позо�ної	зая�и	у	�иборчому	�порі	апеляційний	�уд	може	по�ер
нути	її	пози�аче�і	лише	за	непід�удні�тю	�ідпо�ідно	до	положення	п.	6	ч.	3	
�т.	108	КАС,	о�кільки	по�ернення	позо�ної	зая�и	з	інших	під�та�,	перед
бачених	цією	�таттею,	не	належить	до	його	компетенції.

Розгляд справ поза межами виборчого процесу 
чи процесу референдуму

Необхідно	з�ернути	у�агу	на	питання	щодо,	�ідпо�ідно,	можливості	
або	неможливості	за�то�у�ання	положень	�татей	172,	174,	175	та	177—
179	КАС	при	розгляді	�ідпо�ідних	�порі�	поза межами	�иборчого	проце�у	
чи	проце�у	референдуму.	Зокрема	�кажемо,	що	норми	�татей	11	та	17	За
кону	про	�ибори	Президента,	�татей	11	і	16	Закону	про	парламент�ькі	�и
бори	та	�татей	11	і	15	Закону	про	мі�це�і	�ибори	��тано�лено	�изначення	
змі�ту	поняття	«�иборчий	проце�»,	у	тому	чи�лі	окремі	етапи,	початок	та	
за�ершення	�ідпо�ідних	�иборчих	проце�і�.	Разом	із	тим,	чинна	редакція	
Закону	про	референдуми	�загалі	не	передбачає	ані	�изначення	змі�ту	по
няття	«проце�	референдуму»,	ані	окремих	етапі�	чи	�трокі�	початку	та	за
�ершення	цього	проце�у.	На	жаль,	до�лідження	норм	КАС	��ідчить	про	
я�ну	�уперечні�ть	окремих	положень	�то�о�но	розгляду	�порі�,	яким	при
ділено	у�агу	�	цій	гла�і.	У	��ою	чергу,	це	�т�орює	підґрунтя	для	можли�о
го	неоднако�ого	тлумачення	при	�изначенні	юридичних	під�та�	для	за�то
�у�ання	механізмі�	�татей	172,	174,	175	та	177—179	КАС	поза	межами	
�иборчого	проце�у	або	проце�у	референдуму.	Пред�та�имо	деякі	думки	
�то�о�но	цього	а�пекту,	що	є	обґрунто�ані	�и�темним	аналізом	положень	
законі�,	з	ураху�анням	як	�уб’єктного	�кладу	можли�их	пози�ачі�/�ідпо
�ідачі�,	так	і	можли�ої	предметно�ті	різної	категорії	�пра�.	Зокрема	може
мо	наголо�ити	на	таких	проблемних	моментах.

Ча�тина	1	�т.	24	КАС	�казує	на	розгляд	�пра�	щодо	о�карження	рі
шення,	дії	або	бездіяльно�ті,	у	тому	чи�лі	ВК	(КР),	члена	цієї	комі�ії.	Згід
но	з	положеннями	законі�	про	ЦВК	та	про	мі�це�і	�ибори,	ЦВК	та	�ВК,	
�ідпо�ідно	деюре	та	дефакто	є	по�тійно	діючими	органами.	Разом	з	тим	
припинення	діяльно�ті	інших	�иборчих	комі�ій:	ОВК/�ВК	та	ДВК,	здій�

•
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нюєть�я	�же	пі�ля	за�ершення	�иборчого	проце�у.	Отже,	під�та�ою	з�ер
нення	до	адміні�трати�ного	�уду	можуть	бути	рішення,	у	тому	чи�лі	дії	
чи	бездіяльні�ть	цих	комі�ій,	які	прийняті	або	�чинені	пі�ля	за�ершен
ня	�иборчого	проце�у,	але	до	припинення	діяльно�ті	ОВК/�ВК/ДВК,	хо
ча	й	упродо�ж	дуже	�ти�лого	періоду	ча�у,	який	обчи�люєть�я	кількома	
днями.

Пункт	5	ч.	1	�т.	17	КАС	�изначає,	що	компетенція	адміні�трати�них	
�уді�	поширюєть�я	на	�пори	щодо	пра�о�ідно�ин,	по�’язаних	з	�иборчим	
проце�ом	чи	проце�ом	референдуму.	�отожний	припи�	передбачений	та
кож	і	ч.	11	Прикінце�их	та	перехідних	положень	КАС.	Варто	підкре�лити,	
що	у	�таттях	172—179	КАС	не	��тано�лено	жодних	�ідмінно�тей,	�ідпо�ід
но,	щодо	�иборчого	проце�у	та	проце�у	референдуму	(приклад:	за�то�у
�ання	у	КАС	України	�ло�о�получень	«порушують	законода��т�о	про	�ибо
ри	та	референдум»,	«пра�о�ідно�ин,	по�’язаних	з	�иборчим	проце�ом	чи	
проце�ом	референдуму»	тощо).	У	��ою	чергу,	�емантичне	до�лідження	змі�
ту	�ло�о�получення	«пра�о�ідно�ини,	по�’язані	із	проце�ом»	при�одить	до	
�и�но�ку,	що	такими	пра�о�ідно�инами	є	ті,	які	�иникли	бодай	пі�ля	по
чатку	�ідпо�ідного	проце�у,	адже	будьякі	пра�о�ідно�ини	�иникають	з	
пе�ного	юридичного	факту.	�обто	пра�о�ідно�ини,	по�’язані	з	проце�ом	
референдуму,	у	принципі	не	можуть	�иникнути	раніше	початку	референ
думу.	Проте	�таттями	172,	174	та	175	КАС	закріплено	пра�о	на	з�ернення	
із	позо�ом	ініціати�ної	групи	референдуму	та	іншого	�уб’єкта	ініцію�ан
ня	референдуму.	Крім	того,	�т.	175	КАС	передбачає	пра�о	на	о�карження	
зокрема	дій	ініціати�них	груп	референдуму	та	інших	�уб’єкті�	ініцію�ання	
референдуму,	тобто	—	як	мінімум	до	початку	проце�у	референдуму,	який	
�	принципі	може	й	не	розпочати�ь	�загалі	(наприклад,	через	збір	недо�тат
ньої	кілько�ті	підпи�і�	на	підтримку	�имоги	щодо	про�едення	референду
му).	Втім	законода�ець	��е	ж	таки	передбачає	за�то�у�ання	о�обли�о�тей	
�татей	172,	174,	175,	177—179	КАС	�то�о�но	�пра�	у	з�’язку	із	референ
думом.	Отже,	законода�ець	фактично	�изначає	змі�т	поняття	«пра�о�ід
но�ини,	по�’язані	із	проце�ом»	до�олі	широко:	як	пра�о�ідно�ин,	які	�ини
кають	задо�го	до	початку	можли�ого	проце�у.	З	іншого	боку,	це	жодним	
чином	не	�иключає	можли�о�ті	за�то�у�ання	положень	�татей	172,	174,	
175	та	177—179	КАС	щодо	пра�о�ідно�ин,	які	�иникли	�же	пі�ля	за�ер
шення	�иборчого	проце�у,	але	по�’язані	з	цим	проце�ом.

У	�таттях	172,	174	та	175	КАС	�казуєть�я	на	пра�о	о�каржу�ати	рі
шення,	дії	чи	бездіяльні�ть,	�ідпо�ідно:

—	ВК/КР,	членів	цих	комі�ій	(�т.	172	КАС),	тобто	у	тому	чи�лі	тих	ко
мі�ій,	які	є	по�тійно	діючими	органами	або	предметом	яких	є	пе�не	діян
ня	поза	межами	�иборчого	проце�у/проце�у	референдуму	(наприклад,	рі
шення	ЦВК	про	�иключення	кандидата	�	народні	депутати	України	із	�и
борчого	 �пи�ку	 партії	 (блоку)	 чи	 про	 �ідмо�у	 у	 реє�трації	 ініціати�ної	
групи);

•

•
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—	органів, підприємств, установ, організацій	та	�ідпо�ідних	о�іб,	які	
порушують	законода��т�о	про	�ибори	чи	референдум	(�т.	174	КАС),	тобто	
без	�казі�ки	на	�чинення	о�каржу�аного	діяння	обо�’язко�о	під	ча�	�ибор
чого	 проце�у/проце�у	 референдуму,	 хоча	 аналіз	 �иборчих	 законі�	 ��ід
чить	про	за�то�у�ання	окремих	норм	цих	законі�	поза	межами	�иборчого	
проце�у	(наприклад,	ут�орення	�ВК	на	мі�це�их	�иборах,	о�обли�о�ті	яко
го	до�ліджено	у	ча�тині	«Пози�ачі»	цієї	гла�и);

—	�ідпо�ідних	суб’єктів	�иборчого	проце�у	та	інших	о�іб,	які	порушу
ють	законода��т�о	про	�ибори	чи	референдум	(�т.	175	КАС),	тобто	—	та
кож	без	�казі�ки	на	�чинення	о�каржу�аного	діяння	обо�’язко�о	під	ча�	
�иборчого	проце�у/проце�у	референдуму.	Разом	з	тим,	до�лідження,	на
приклад,	�иборчих	законі�	��ідчить	про	за�то�у�ання	окремих	їх	норм	поза	
межами	зокрема	�иборчого	проце�у	(о�карження	рішення	партії/мі�це�ої	
організації	партії/блоку	про	�иключення	кандидата	із	�иборчого	�пи�ку).	
Наголо�имо,	що	 по�илання	 на	можли�і�ть	 о�карження	 дій	 ініціати�них	
груп	референдуму	та	інших	�уб’єкті�	ініцію�ання	референдуму	(ч.	1	�т.	175	
КАС)	прямо	�казує	на	пра�о	щодо	з�ернення	до	�уду	до	початку	проце�у	
референдуму,	який	�	принципі	може	і	не	розпочати�ь.

�аким	чином,	а�тори	 змушені	кон�тату�ати,	що	 за�то�о�аний	нами	
граматичний	метод	тлумачення	�ідпо�ідних	норм	КАС	не	дає	однозначної	
�ідпо�іді,	зокрема	про	неможли�і�ть	розгляду	�порі�	цієї	категорії	поза	ме
жами	проце�у	�иборі�	або	референдуму	за	загальними	пра�илами	цього	
Кодек�у.

Зазначеним	питанням	приділено	у�агу	у	По�тано�і	№	2/07,	положен
ня	 якої	 мі�тять	 рекомендації	 Пленуму	 Вищого	 адміні�трати�ного	 �уду	
України.	Зокрема	з	ураху�анням	�казаних	�ище	положень	законі�	у	п.	2	
цієї	По�тано�и	пред�та�лено	�и�но�ок	про	те,	що	�пори	�то�о�но	о�кар
ження	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	ВК	чи	комі�ій	з	референдуму	(далі	—	
КР),	які	�иникли	поза	межами	етапі�	�иборчого	проце�у	та	проце�у	рефе
рендуму	або	не	�то�ують�я	�иборчого	проце�у	чи	проце�у	референдуму,	
не	належать	до	�порі�,	по�’язаних	з	�иборчим	проце�ом	чи	проце�ом	ре
ферендуму,	а	тому	�изначення	юри�дикції	таких	�порі�	та	їх	розгляд	про
�одять�я	�	загальному	порядку.	Водноча�	у�і	�пори	щодо	пра�о�ідно�ин,	
по�’язаних	з	реалізацією	пра�а	�имоги	щодо	про�едення	та	призначення	
референдуму,	по�инні	розглядати�я	за	о�обли�о�тями,	які	є	�изначеними	
КАС	для	розгляду	�иборчих	�порі�.

Зазначимо	також,	що	на	практиці	не	�иключена	можли�і�ть	�иникнен
ня	іншої	�итуації,	коли	��упереч	�имогам	закону	�пір	щодо	пра�о�ідно
�ин,	які	по�’язані	з	�иборчим	проце�ом	чи	проце�ом	референдуму,	розгля
даєть�я	�удом	першої	ін�танції	за	загальними	пра�илами	адміні�трати�но
го	�удочин�т�а.	У	такому	�ипадку,	�казуєть�я	у	п.	23	По�тано�и	№	2/07,	
�удо�і	рішення	не	можуть	переглядати�я	�	апеляційній	ін�танції	у	про�а
дженні	за	о�обли�о�тями,	��тано�леними	для	розгляду	таких	�порі�.	Нато
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мі�ть	апеляційний	�уд	по�инен	�ка�у�ати	рішення	мі�це�ого	�уду	та	на
пра�ити	�пра�у	на	но�ий	розгляд	у	порядку,	передбаченому	о�обли�о�тя
ми	КАС	для	�иборчих	�порі�.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Наз�іть	критерії	�ідне�ення	�пору	до	категорії	«�иборчого	�пору».
2.	 Хто	може	о�каржити	рішення	мі�ької	ради	про	ут�орення	мі�ької	тери

торіальної	�иборчої	комі�ії?
3.	 Чи	може	непо�нолітня	о�оба	о�каржити	непра�ильні�ть	у	�пи�ку	�и

борці�?
4.	 В	яких	�ипадках	при	з�ерненні	до	адміні�трати�ного	�уду	із	позо�ною	

зая�ою	щодо	порушення,	яке	�то�уєть�я	�иборчого	проце�у,	не	є	обо�’язко�ою	
�плата	�удо�ого	збору?

5.	 Наз�іть	загальні	та	�пеціальні	�троки	розгляду	�иборчих	�порі�?
6.	 Хто	може	здій�ню�ати	у	�иборчих	�порах	пред�та�ницт�о	�торін	на	під

�та�і	закону?
7.	 У	яких	категоріях	�иборчих	�порі�	допу�каєть�я	негайне	�иконання	�у

до�ого	рішення?
8.	 �ким	є	порядок	�идачі	копій	�удо�ого	рішення	за	на�лідками	розгляду	

�иборчого	�пору?
9.	 �кий	�уд	упо�но�ажений	здій�ню�ати	розгляд	апеляційної	�карги	на	

по�тано�у	Печер�ького	районного	�уду	м.	Киє�а	за	на�лідком	розгляду	�пра
�и	за	позо�ною	зая�ою	на	рішення	дільничної	�иборчої	комі�ії?

10.	 У	порядку	за�то�у�ання	яких	положень	Кодек�у	адміні�трати�ного	�у
дочин�т�а	 України	 здій�ню�атиметь�я	 о�карження	 та	 розгляд	 позо�ної	 за
я�и	на	рішення	мі�ької	територіальної	�иборчої	комі�ії	про	�ідмо�у	�ка�у�ати	
реє�трацію	кандидата	у	депутати	мі�ької	ради	за	умо�и,	що	�иборчий	проце�	
закінчи��я	за	3	мі�яці	до	прийняття	цього	рішення?

Глава 4
ОсОбливОсті ПРОвАдження 

У сПРАвАх З ПРивОдУ 
Рішень, дій АбО беЗдіяльнОсті 

деРжАвнОї викОнАвчОї слУжби

Дотримання	принципі�	обо�’язко�о�ті	та	добро�ільно�ті	�иконання	�у
до�ого	рішення	є	одним	із	критерії�	�изначення	рі�ня	пра�о��ідомо�ті	та	
пра�о�ої	культури	�у�піль�т�а.	Однак	кількі�ть	документі�,	що	�иконують
�я	держа�ною	�икона�чою	�лужбою,	��ідчить	про	те,	що	�удо�і	рішення,	
�	о�но�ному,	�иконують�я	�	приму�о�ому	порядку.

Виконання	�удо�их	рішень	як	за�ершальна	�тадія	�удо�ого	про�аджен
ня	є	�ажли�им	етапом,	без	якого	�ам	факт	прийняття	рішення	�трачає	
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�ен�,	і	тому	залишення	проблем	їх	�иконання	поза	у�агою	�та�ить	під	за
грозу	мету	здій�нення	�удочин�т�а.

�ому	��ажаємо,	що	доцільно	і	��оєча�но	��тано�ити	на	законода�чо
му	рі�ні	�удо�ий	контроль	за	�иконанням	рішень	юри�дикційних	органі�.	
У	розумінні	�т.	267	КАС	України	такий	контроль	здій�нюєть�я	шляхом:

—	 зобо�’язання	 �уб’єкта	 �ладних	 по�но�ажень,	 не	 на	 кори�ть	 яко
го	ух�алене	�удо�е	рішення,	подати	у	��тано�лений	�удом	�трок	з�іт	про	
�иконання	 �удо�ого	 рішення,	 за	 на�лідками	 розгляду	 якого	 або	 у	 разі	
його	ненадходження	у	��тано�лений	�трок	�уд	може	по�тано�ити	окрему	
ух�алу;

—	розгляду	адміні�трати�них	позо�і�	про	о�карження	рішень,	дій	або	
бездіяльно�ті	держа�ної	�икона�чої	�лужби	у	порядку,	�изначеному	�т.	181	
КАС.

Приму�о�е	�иконання	рішень	�уді�	та	інших	органі�	(по�адо�их	о�іб)	
покладено	на	держа�ну	�икона�чу	�лужбу,	яка	�ходить	до	�и�теми	органі�	
Міні�тер�т�а	ю�тиції	України,	а	�ідтак	є	органом	�икона�чої	�лади.

Відпо�ідно	 до	 Закону	 України	 «Про	 держа�ну	 �икона�чу	 �лужбу»	
приму�о�е	�иконання	рішень	безпо�ередньо	здій�нюють	держа�ні	�ико
на�ці:

—	Департаменту	держа�ної	�икона�чої	�лужби	Міні�тер�т�а	ю�тиції	
України;

—	�ідділі�	держа�ної	�икона�чої	�лужби	Голо�ного	упра�ління	ю�тиції	
Міні�тер�т�а	ю�тиції	України	�	А�тономній	Ре�публіці	Крим,	обла�них,	Киї�
�ького	та	Се�а�тополь�ького	мі�ьких	упра�лінь	ю�тиції;

—	районних,	мі�ьких	(мі�т	обла�ного	значення),	районних	у	мі�тах	�ід
ділі�	держа�ної	�икона�чої	�лужби	�ідпо�ідних	упра�лінь	ю�тиції.

Держа�ний	�икона�ець	при	здій�ненні	��оїх	по�но�ажень	є	пред�та�
ником	�лади	і	має	�изначений	�т.	6	Закону	України	«Про	держа�ну	�ико
на�чу	�лужбу»	пра�о�ий	�тату�	держа�ного	�лужбо�ця.

Для	�иконання	��оїх	по�но�ажень	держа�ний	�икона�ець	наділений	
пе�ним	об�ягом	проце�уальних	пра�	та	обо�’язкі�,	о�но�ні	з	яких	�изна
чені	�т.	5	Закону	України	«Про	�икона�че	про�адження»	 (далі	—	Закон	
про	�икона�че	про�адження)	і	конкретизо�ані	іншими	нормами	цього	За
кону.

При	цьому	по�но�аження	держа�ним	�икона�цем	мають	здій�ню�а
ти�я	лише	�	межах	�икона�чого	про�адження,	і	у	точній	�ідпо�ідно�ті	до	
закону,	щоб	не	допу�кати	у	��оїй	діяльно�ті	порушення	пра�	та	законних	
інтере�і�	громадян	і	юридичних	о�іб.

Однією	з	най�ажли�іших	гарантій	забезпечення	пра�	уча�никі�	�и
кона�чого	про�адження	є	о�карження	рішень,	дій	або	бездіяльно�ті	дер
жа�ного	�икона�ця	чи	іншої	по�адо�ої	о�оби	держа�ної	�икона�чої	�луж
би,	по�’язаних	із	�иконанням	рішень	�уді�	та	інших	органі�	(по�адо�их	
о�іб).
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Аналізуючи	�татті	3,	84	Закону	про	�икона�че	про�адження	можна	�и
ділити	д�і	категорії	документі�,	які	підлягають	�иконанню	держа�ною	�и
кона�чою	�лужбою	—	�удо�і	рішення	та	рішення	інших	органі�	(по�адо
�их	о�іб).

До	�икона�чих	документі�,	�иданих	на	під�та�і	�удо�их	рішень	нале
жать:

—	�икона�чі	ли�ти,	по�тано�и,	ух�али	адміні�трати�них	�уді�;
—	�икона�чі	ли�ти	(�	тому	чи�лі	�ине�ені	на	під�та�і	рішення	інозем

ного	�уду	та	ух�али	про	надання	доз�олу	на	його	приму�о�е	�иконання),	
по�тано�и,	ух�али,	�удо�і	накази	загальних	�уді�;

—	накази,	ух�али,	по�тано�и	го�подар�ьких	�уді�;
—	рішення	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини	у	�пра�і	проти	України.
До	рішень	інших	органі�	(по�адо�их	о�іб),	що	підлягають	приму�о�ому	

�иконанню,	належать:
—	�икона�чі	напи�и	нотаріу�і�;
—	по��ідчення	комі�ій	по	трудо�их	�порах,	що	�идають�я	на	під�та�і	

�ідпо�ідних	рішень	цих	комі�ій;
—	 по�тано�и	 органі�	 (по�адо�их	 о�іб),	 упо�но�ажених	 розглядати	

�пра�и	про	адміні�трати�ні	пра�опорушення	у	�ипадках,	передбачених	
законом;

—	рішення	органі�	держа�ної	�лади,	прийняті	з	питань	�олодіння	і	ко
ри�ту�ання	культо�ими	буді�лями	та	майном;

—	по�тано�и	держа�ного	�икона�ця	про	�тягнення	�икона�чого	збо
ру,	�итрат	на	про�едення	�икона�чих	дій	та	накладення	штрафу;

—	рішення	інших	органі�	держа�ної	�лади	у	�ипадках,	якщо	за	зако
ном	їх	�иконання	покладено	на	держа�ну	�икона�чу	�лужбу.

Стаття	3	Закону	про	�икона�че	про�адження,	яка	до�ить	ча�то	зазнає	
змін,	но�ить	бланкетний	характер	і	тому	перелік	�икона�чих	документі�	
не	є	�ичерпним.	�аким	чином,	�удам	�лід	�рахо�у�ати,	що	рішення	юри�
дикційних	органі�	підлягають	�иконанню	лише	у	�	тих	�ипадках,	коли	на	
це	є	пряма	�казі�ка	�	законода�чому	акті.	Наприклад,	за	результатом	пе
регляду	за	�инятко�ими	об�та�инами	�удо�их	рішень	у	�пра�і	за	�каргою	
Відкритого	акціонерного	то�ари�т�а	«Киї�облгаз»	на	рішення	держа�ного	
�икона�ця	�ідділу	держа�ної	�икона�чої	�лужби	�е�ченкі��ького	район
ного	упра�ління	ю�тиції	у	м.	Киє�і	про	�ідмо�у	у	�ідкритті	�икона�чого	
про�адження	на	під�та�і	�изнаної	у	��тано�леному	порядку	претензії	Су
до�а	палата	�	адміні�трати�них	�пра�ах	Верхо�ного	Суду	України	дійшла	
�и�но�ку,	що	зазначене	�икона�че	про�адження	підлягало	�ідкриттю	на	
під�та�і	п.	3	�т.	18	Закону	про	�икона�че	про�адження	та	ч.	5	�т.	8	Го�
подар�ького	проце�уального	кодек�у	України	(чинної	на	момент	�иникнен
ня	�пірних	пра�о�ідно�ин),	�ідпо�ідно	до	якої	не�иконана	�ідпо�ідь	борж
ника	про	�изнання	претензії	підлягає	�иконанню	держа�ною	�икона�чою	
�лужбою.
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Актуальним	у	�удо�ій	практиці	є	питання	про	�изнання	та	�иконання	
рішень	іноземних	�уді�	�	Україні.	Відпо�ідно	до	�т.	84	Закону	про	�ико
на�че	про�адження	порядок	�иконання	�	Україні	рішень	іноземних	�уді�	
і	арбітражі�	�изначаєть�я	�ідпо�ідними	міжнародними	дого�орами,	зазна
ченим	Законом	та	іншими	законами	України.

Проце�уальні	питання,	по�’язані	із	�изнанням	та	з�ерненням	до	�и
конання	рішень	 іноземних	�уді�,	що	підлягають	приму�о�ому	�иконан
ню,	�регульо�ано	розд.	VIII	Ци�ільного	проце�уального	кодек�у	України,	
�ідпо�ідно	до	положень	якого	�уд	на	під�та�і	рішення	іноземного	�уду	та	
ух�али	 про	 надання	 доз�олу	 на	 його	 приму�о�е	 �иконання,	що	 набра
ла	законної	�или,	�идає	�икона�чий	ли�т,	який	над�илаєть�я	для	�ико
нання.

�аким	чином,	компетентним	�удом,	який	здій�нює	допу�к	рішень	іно
земних	�уді�	та	арбітражі�	до	�иконання,	є	загальний	�уд	за	мі�цем	про
жи�ання	(перебу�ання)	або	мі�цезнаходженням	боржника.

Виходячи	зі	�тату�у	держа�ної	�икона�чої	�лужби,	її	по�адо�их	та	�луж
бо�их	о�іб,	предметної	�прямо�ано�ті	о�карження	рішень,	дій	або	бездіяль
но�ті	 держа�ної	 �икона�чої	 �лужби,	 �пра�и	 зазначеної	 категорії	 �порі�	
�ідпо�ідають	��ім	ознакам	адміні�трати�ної	�пра�и.

Однак	�ідпо�ідно	до	ч.	2	�т.	4	КАС	юри�дикція	адміні�трати�них	�у
ді�	поширюєть�я	на	��і	публічнопра�о�і	�пори,	крім	�порі�,	для	яких	за
коном	��тано�лений	інший	порядок	�удо�ого	�ирішення.

Проце�уальні	�ідно�ини,	по�’язані	із	о�карженням	рішень,	дій	або	без
діяльно�ті	держа�ної	�икона�чої	�лужби,	одноча�но	регулюють�я	проце�у
альним	законода��т�ом	різних	�удо�их	юри�дикцій,	зокрема	КАС	(�т.	181),	
Ци�ільним	 проце�уальним	 кодек�ом	 України	 (розд.	 VII),	 Го�подар�ьким	
проце�уальним	кодек�ом	України	(�т.	1212).	�аке	законода�че	�изначення	
�уду,	компетентного	розглядати	�пра�и	зазначеної	категорії,	�бачаєть�я	
доцільним	з	огляду	на	те,	що	здій�нення	�удо�ого	контролю	за	�иконан
ням	�удо�их	рішень	�аме	�удом,	який	�ида�	�икона�чий	документ,	є	най
більш	діє�им.

Проте	у	�удо�ій	практиці	�иникли	проблеми	при	за�то�у�анні	зазначе
них	норм	�то�о�но	розмежу�ання	адміні�трати�ної	юри�дикції	�ід	ци�іль
ної	та	го�подар�ької.

Із	аналізу	�т.	181	КАС,	яка	регулює	порядок	розгляду	позо�них	зая�	із	
при�оду	рішень,	дій	або	бездіяльно�ті	держа�ної	�икона�чої	�лужби,	�ба
чаєть�я,	що	до	компетенції	адміні�трати�них	�уді�	належать	�пра�и	про	
о�карження	рішень,	дій	або	бездіяльно�ті	держа�ної	�икона�чої	�лужби	
щодо	�иконання	рішень:

—	�	адміні�трати�них	�пра�ах;
—	інших	органі�	та	по�адо�их	о�іб,	що	можуть	�икону�ати�я	приму

�о�о;
—	для	яких	не	��тано�лено	іншого	порядку	�удо�ого	о�карження.
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Іншим	критерієм,	за	яким	можна	�ідне�ти	�пра�у	до	юри�дикції	адмі
ні�трати�них	�уді�,	є	�уб’єктний	�клад	уча�никі�	�удо�ого	проце�у.

Статтями	383	Ци�ільного	проце�уального	кодек�у	України	та	1212	Го�
подар�ького	проце�уального	кодек�у	України	�изначено	коло	о�іб,	які	на
ділені	пра�ом	з�ернення	до	�уду	про	о�карження	рішень,	дій	або	бездіяль
но�ті	держа�ного	�икона�ця	чи	іншої	по�адо�ої	о�оби	держа�ної	�икона�
чої	 �лужби.	 У	 порядку	 ци�ільного	 �удочин�т�а	 таким	 пра�ом	 наділені	
уча�ники	�икона�чого	про�адження	та	о�оби,	які	залучають�я	держа�ним	
�икона�цем	до	про�едення	�икона�чих	дій.	Проте	такого	пра�а	позба�ле
ні	інші	о�оби,	до	яких	можуть	бути	�прямо�ані	�имоги	держа�ного	�ико
на�ця	і	за	не�иконання	яких	�т.	88	Закону	про	�икона�че	про�адження	
передбачена	�ідпо�ідальні�ть.

У	порядку	го�подар�ького	�удочин�т�а	�карги	на	дії	чи	бездіяльні�ть	
органі�	держа�ної	�икона�чої	�лужби	щодо	�иконання	рішень,	ух�ал,	по
�тано�	го�подар�ьких	�уді�	можуть	бути	подані	лише	�тягу�ачем,	боржни
ком	або	прокурором,	тобто	ще	�ужчим	колом	о�іб.

З	огляду	на	�икладене	о�оби,	які	не	наділені	пра�ом	о�карження	рі
шень,	дій	або	бездіяльно�ті	держа�ного	�икона�ця	у	ци�ільному	та	го�по
дар�ькому	�удочин�т�і,	�иходячи	із	публічно�ті	�пору,	мають	пра�о	з�ер
нути�я	із	позо�ом	про	захи�т	��оїх	пра�	��обод	чи	інтере�і�	до	адміні�тра
ти�ного	�уду.

Саме	такі	критерії	дають	можли�і�ть	�иділити	адміні�трати�ні	�пра
�и	про	о�карження	дій	держа�ної	�икона�чої	�лужби	�ід	�пра�	ци�ільних,	
го�подар�ьких	із	аналогічним	предметом	о�карження.	При	цьому	значну	
роль	у	роз�’язанні	таких	проблем	�ідіграє	�удо�а	практика.	�ак,	у	�пра�і	за	
позо�ом	Киї��ької	регіональної	митниці	Держа�ної	митної	�лужби	України	
до	�ідділу	держа�ної	�икона�чої	�лужби	Солом’ян�ького	районного	упра�
ління	ю�тиції	�	м.	Киє�і	про	безпід�та�не	�тягнення	�уми	�икона�чого	збо
ру	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України	дійшо�	�и�но�ку,	що	ка�аційна	
�карга	підлягає	розгляду	за	пра�илами	го�подар�ького	�удочин�т�а,	о�кіль
ки	�пірні	�ідно�ини	�иникли	у	з�’язку	з	�иконанням	наказу	го�подар�ько
го	�уду.

Іншим	прикладом	за�то�у�ання	ч.	1	�т.	181	КАС	є	�пра�а	за	�каргою	
генерального	керуючого	�о�ари�т�а	з	обмеженою	�ідпо�ідальні�тю	«Со
та»	на	дії	держа�ного	�икона�ця	�ідділу	держа�ної	�икона�чої	�лужби	
Дарницького	районного	упра�ління	ю�тиції	�	м.	Киє�і	щодо	не�иконан
ня	держа�ним	�икона�цем	ух�али	Дарницького	районного	�уду	м.	Киє�а	
про	 забезпечення	позо�у.	Вищий	 адміні�трати�ний	 �уд	 України,	 ��та
но�и�ши,	що	�пірні	�ідно�ини	між	�торонами	�иникли	у	з�’язку	з	�ико
нанням	ух�али	загального	�уду	�	ци�ільній	�пра�і	�иріши�,	що	перегляд	
�удо�их	рішень	у	цій	�пра�і	у	ка�аційному	порядку	має	здій�ню�ати�я	
Верхо�ним	 Судом	 України	 як	 �удом	 ка�аційної	 ін�танції	 у	 ци�ільних	
�пра�ах.
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Що	�то�уєть�я	рішень,	дій	або	бездіяльно�ті	держа�ної	�икона�чої	�луж
би	при	�иконанні	рішень	не�удо�их	органі�,	то,	�иходячи	із	�уб’єктного	
�кладу	�торін	та	предмету	�пору,	такі	�пори	по�инні	�ирішу�ати�я	у	по
рядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.

Ди�ку�ійним	є	питання	про	юри�дикційні�ть	о�карження	рішень,	дій	
або	бездіяльно�ті	держа�ної	�икона�чої	�лужби	при	�иконанні	з�еденого	
�икона�чого	про�адження,	з	огляду	на	те,	що	таке	про�адження	може	�кла
дати�я	із	�икона�чих	документі�,	�иданих	на	під�та�і	як	�удо�их	рішень,	
так	і	рішень	не�удо�их	органі�.	С�ою	позицію	з	цього	питання	�и�ло�и�	
Вищий	го�подар�ький	�уд	України	(інформаційний	ли�т	«Про	деякі	питан
ня	практики	за�то�у�ання	норм	Го�подар�ького	проце�уального	кодек�у	
України,	порушені	у	допо�ідних	запи�ках	про	роботу	го�подар�ьких	�уді�	
у	2005	році	та	�	I	пі�річчі	2006	року»	�ід	20	жо�тня	2006	р.	№	018/2351),	
�ідпо�ідно	до	якої	го�подар�ькі	�уди	розглядають	�карги	�иключно	�	тій	
ча�тині,	яка	�то�уєть�я	�иконання	рішення	(ух�али,	по�тано�и)	го�подар
�ького	�уду,	але	не	загального	�уду	чи	іншого	органу,	яким	�идано	�ико
на�чий	документ.	Однак	з	таким	т�ердженням	�ажко	погодити�я,	о�кільки	
у	з�еденому	�икона�чому	про�адженні	приму�о�і	�икона�чі	дії,	які	про�о
дять�я	держа�ним	�икона�цем,	�то�ують�я	у�іх	�икона�чих	документі�,	
що	його	�кладають.	�аким	чином,	можли�і	�ипадки,	коли	одні	і	ті	�амі	дії	
можуть	 о�каржу�ати�я	 до	 �уді�	 різних	юри�дикцій	 і	 �ино�ити�я	щодо	
них,	не	�иключено,	різні	рішення.	�ому,	�рахо�уючи,	що	проце�уальним	
законода��т�ом	не	�изначений,	�уд	компетентний	розглядати	�пра�и	про	
о�карження	рішень,	дій	або	бездіяльно�ті	держа�ного	�икона�ця	при	�и
конанні	з�еденого	�икона�чого	про�адження,	такі	�пра�и	підлягають	роз
гляду	адміні�трати�ними	�удами.

�акож	�иникають	проблеми	�изначення	юри�дикції	щодо	о�карження	
рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	органі�	держа�ної	�икона�чої	�лужби	під	ча�	
�иконання	�удо�их	рішень,	прийнятих	за	пра�илами	КАС,	але	го�подар
�ькими	або	ци�ільними	�удами,	які	�икону�али	функції	окружних	адміні
�трати�них	�уді�	до	�т�орення	о�танніх.	У	цих	�ипадках	такі	�пра�и	на
лежать	до	адміні�трати�ної	юри�дикції	незалежно	�ід	того,	який	�уд	�и
да�	�икона�чий	ли�т.

При	розгляді	�пра�	із	при�оду	рішень,	дії	або	бездіяльно�ті	по�адо�их	
о�іб	держа�ної	�икона�чої	�лужби	адміні�трати�ні	�уди	мають	керу�ати�я	
положеннями	�т.	55	Кон�титуції	України,	�т.	6	Кон�енції	про	захи�т	пра�	
людини	і	о�но�оположних	��обод,	міжнародних	дого�орі�,	згода	на	обо�’яз
ко�і�ть	яких	надана	Верхо�ною	Радою	України	та	КАС.

Зазначене	�ипли�ає	із	кон�трукції	ч.	1	�т.	5	КАС,	згідно	з	якою	адміні
�трати�не	�удочин�т�о	здій�нюєть�я	�ідпо�ідно	до	Кон�титуції	України,	
КАС	та	міжнародних	дого�орі�,	згода	на	обо�’язко�і�ть	яких	надана	Вер
хо�ною	Радою	України.
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�акий	підхід	доз�олить	уникнути	у	�удо�ій	практиці	проблем,	закла
дених	колізійні�тю	норм	КАС	та	законода��т�а	про	�икона�че	про�аджен
ня	щодо	предметної	та	ін�танційної	під�удно�ті	цієї	категорії	�пра�,	�и
значення	�уб’єкті�	о�карження,	проце�уальної	форми	з�ернення	до	�уду	
тощо.

Пі�ля	започатку�ання	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	та	�иконання	рі
шень	адміні�трати�них	�уді�	�иникла	го�тра	проблема	щодо	�изначення	
предметної	під�удно�ті	�пра�	про	о�карження	рішень,	дій	чи	бездіяльно�
ті	органі�	�икона�чої	�лужби	під	ча�	�иконання	рішень	адміні�трати�них	
�уді�.	Зокрема,	який	�уд	має	розглядати	таку	�пра�у	—	той,	що	прийня�	
рішення,	яке	�иконуєть�я,	чи	окружний	адміні�трати�ний	�уд?	Цю	проб
лему	роз�’язують	припи�и	ч.	2	�т.	18	КАС,	за	якою	такі	�пра�и	під�удні	
окружним	адміні�трати�ним	�удам.

Виходячи	зі	змі�ту	�т.	181	КАС	предметом	о�карження	у	цій	категорії	
адміні�трати�них	�пра�	є	рішення,	дії	чи	бездіяльні�ть	держа�ної	�икона�
чої	�лужби.

Рішення	держа�ної	�икона�чої	�лужби	є	актами	інди�ідуальної	дії,	які	
поширюють�я	на	конкретного	уча�ника	�икона�чого	про�адження	і	�то
�ують�я	найбільш	�уттє�их	питань	�икона�чого	про�адження,	а	у	�ипад
ках,	�изначених	�т.	88	Закону	про	�икона�че	про�адження,	—	на	коло	
о�іб,	яким	були	адре�о�ані	�имоги	держа�ного	�икона�ця.	О�но�ним	про
це�уальним	документом,	яким	оформлюєть�я	рішення	держа�ного	�ико
на�ця	�продо�ж	�иконання	�икона�чого	документа	і	який	може	бути	о�кар
женим	у	�удо�ому	порядку,	є	по�тано�а.	Законом	про	�икона�че	про�а
дження	�изначено	рішення,	які	оформлюють�я	по�тано�ами.	Це	рішення	
про	�ідкриття	�икона�чого	про�адження,	про	�ідмо�у	у	�ідкритті	�ико
на�чого	про�адження,	про	�ідкладення	про�адження	�икона�чих	дій,	про	
зупинення	�икона�чого	про�адження,	про	закінчення	�икона�чого	про�а
дження	тощо.

Дії	органу	держа�ної	�икона�чої	�лужби	—	це	акти�на	по�едінка	дер
жа�ного	�икона�ця	при	здій�ненні	ним	��оїх	по�но�ажень,	яка	може	ма
ти	 �пли�	на	пра�а,	 ��ободи	 та	 інтере�и	 уча�никі�	 �икона�чого	 про�а
дження,	інших	о�іб.	За	необхідно�ті	дії	держа�ного	�икона�ця	оформлю
ють�я	актами,	розпорядженнями	та	по�ідомленнями.	Акти	�ино�ять�я	як	
для	фік�ації	пе�них	факті�	(опи�у	й	арешту	майна	боржника,	�илучення	
у	боржника	предметі�,	зазначених	у	рішенні	�уду,	та	передачі	�тягу�ачу),	
так	і	для	інших	дій,	по�’язаних	з	ними	(акт	про	передачу	майна	�тягу�ачу	
�	рахунок	погашення	боргу).	Розпорядження	держа�ного	�икона�ця	про	
�чинення	дій,	його	по�ідомлення	можуть	�то�у�ати�я	як	уча�никі�	�ико
на�чого	про�адження,	так	і	інших	о�іб.	Наприклад,	розпорядженням	дер
жа�ний	�икона�ець	зобо�’язує	кредитну	у�тано�у	продати	(перераху�ати)	
іноземну	�алюту;	адміні�трацію	підприєм�т�,	у�тано�	і	організацій	—	�ід
рахо�у�ати	із	заробітної	плати	(заробітку),	пен�ії	чи	�типендії	боржника	



355

Глава 4. Особливості провадження у справах… державної виконавчої служби

аліменти,	 заборго�ані�ть.	Різно�идом	розпорядження	можна	�изначити	
запити	держа�ного	�икона�ця	про	надання	�ідомо�тей.	Саме	шляхом	на
пра�лення	запиті�	до	Держа�ної	а�томобільної	ін�пекції,	бюро	технічної	
ін�ентаризації,	податко�ої	адміні�трації,	банкі�	або	інших	кредитних	у�та
но�	 тощо	 держа�ний	 �икона�ець	 здій�нює	 розшук	 майна	 боржника—
	юридичної	о�оби.

Законода��т�ом	про	�икона�че	про�адження	�изначено	інформацію,	
яка	має	бути	до�едена	держа�ним	�икона�цем	до	�торін	�икона�чого	про
�адження,	інших	о�іб.	Наприклад,	про	з�ернення	�тягнення	на	за�та�лене	
майно	для	 задо�олення	�имог	 �тягу�ачі�,	 які	 не	 є	 за�та�одержателями,	
держа�ний	�икона�ець	по�ідомляє	за�та�одержателя;	про	оцінку	арешто
�аного	майна	по�ідомляє	�торони.

Однак,	�иходячи	із	�имог	�т.	55	Кон�титуції	України,	незалежно	�ід	
того,	 чи	 оформлені	 дії	 держа�ного	 �икона�ця	проце�уальним	докумен
том,	чи	не	оформлені	—	��і	�они	можуть	бути	о�карженими	�	�удо�ому	
порядку.

Окрім	рішень,	дій	держа�ного	�икона�ця,	здій�нених	у	ході	�икона�
чого	 про�адження,	 о�карженню	підлягає	 його	 бездіяльні�ть,	що	проя�
ляєть�я	у	з�оліканні	із	�чиненням	�икона�чих	дій,	яке	може	мати	�пли�	
на	пра�а,	��ободи	та	інтере�и	уча�никі�	�икона�чого	про�адження.	Дер
жа�ний	�икона�ець,	�рахо�уючи	багато�екторні�ть	�икона�чого	про�а
дження,	по�инен	не�ідкладно	реагу�ати	на	��і	об�та�ини,	що	�иникають	
при	здій�ненні	�икона�чих	дій,	щоб	забезпечити	��оєча�не,	по�не	�ико
нання	�икона�чого	документа,	зокрема	�ино�ити	по�тано�и	у	��тано�ле
ні	законода��т�ом	проце�уальні	�троки	та	з	дотриманням	проце�уальної	
форми.

Суб’єктами	з�ернення	до	�уду	�	адміні�трати�них	�пра�ах	зазначеної	
категорії,	згідно	з	ч.	1	�т.	181	КАС,	є	уча�ники	�икона�чого	про�адження,	
о�оби,	які	залучають�я	до	про�едення	�икона�чих	дій,	що	�	�удо�ому	про
це�і	�и�тупають	як	пози�ачі,	та	орган	держа�ної	�икона�чої	�лужби	як	
�ідпо�ідач.

Уча�никами	�икона�чого	про�адження,	�ідпо�ідно	до	ч.	1	�т.	10	Закону	
про	�икона�че	про�адження,	є	�торони	(�тягу�ач,	боржник),	пред�та�ни
ки	�торін,	ек�перти,	�пеціалі�ти,	перекладачі,	�уб’єкти	оціночної	діяльно�
ті	—	�уб’єкти	 го�подарю�ання.	За	 умо�и	�ідкриття	�икона�чого	про�а
дження	за	зая�ою	прокурора	у	�ипадках	пред�та�ницт�а	інтере�і�	грома
дянина	або	держа�и	�	�уді	�тату�у	уча�ника	�икона�чого	про�адження	
набу�ає	прокурор.

Для	про�едення	�икона�чих	дій	держа�ним	�икона�цем	у	необхідних	
�ипадках	залучають�я	поняті,	праці�ники	органі�	�нутрішніх	�пра�,	пред
�та�ники	органі�	опіки	і	піклу�ання,	у�тано�	о��іти,	медичні	праці�ники	
тощо.	�аким	чином,	коло	о�іб,	які	можуть	з�ертати�я	до	адміні�трати�но
го	�уду,	не	є	�ичерпним.
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Коло	уча�никі�	�икона�чого	про�адження,	�изначене	ч.	1	�т.	10	Зако
ну	про	�икона�че	про�адження,	яка	коре�пондуєть�я	із	ч.	1	�т.	181	КАС,	
є	не	до�ить	�далим.	Це	�то�уєть�я	�ідне�ення	до	уча�никі�	�икона�чого	
про�адження	ек�перта,	�пеціалі�та,	�уб’єкта	оціночної	діяльно�ті—�уб’єк
та	го�подарю�ання,	які	далеко	не	у	��іх	�икона�чих	про�адженнях	при
значають�я	держа�ним	�икона�цем	для	здій�нення	конкретної	дії	—	з’я�у
�ання	та	роз’я�нення	питань,	які	потребують	�пеціальних	знань.

�аким	чином,	цих	уча�никі�	�икона�чого	про�адження	доцільно	�ід
не�ти	до	о�іб,	які	залучають�я	держа�ним	�икона�цем	до	про�едення	�и
кона�чих	дій.

Окрім	того,	ціла	низка	інших	о�іб,	до	яких	�прямо�ані	�имоги	держа�
ного	�икона�ця,	не	у�ійшли	до	�кладу	�уб’єкті�	о�карження	рішень,	дій	або	
бездіяльно�ті	держа�ного	�икона�ця,	�изначених	ч.	1	�т.	181	КАС.

За�то�у�ання	держа�ним	�икона�цем	�анкцій	за	не�иконання	закон
них	�имог	держа�ного	�икона�ця	та	�имог	закону,	��тано�лене	�таття
ми	87,	88	Закону	про	�икона�че	про�адження,	�то�уєть�я	як	�торін	�ико
на�чого	про�адження,	так	і	інших	о�іб,	до	яких	були	�прямо�ані	його	�и
моги.	До	 таких	 о�іб,	 зокрема	належать	 �ла�ники	підприєм�т�,	 у�тано�,	
організацій	або	упо�но�ажені	ними	органи,	які	здій�нюють	�иконання	рі
шень	�то�о�но	працюючих	у	них	боржникі�.

�ому	при	�изначенні	�уб’єкта	з�ернення	до	�уду	�	цій	категорії	адміні
�трати�них	�пра�	�удам	потрібно	за�то�о�у�ати	п.	8	ч.	1	�т.	3	КАС,	�тат
ті	104,	181	КАС	і	�рахо�у�ати,	що	з	позо�ною	зая�ою	до	адміні�трати�
ного	�уду	може	з�ернути�я	уча�ник	�икона�чого	про�адження	(крім	дер
жа�ного	�икона�ця),	о�оба	залучена	до	про�едення	�икона�чих	дій,	інша	
о�оба	з	при�оду	рішень,	дій	або	бездіяльно�ті,	якими	порушено	її	пра�а,	
��ободи	чи	інтере�и.

Відпо�ідачем	у	таких	�пра�ах	згідно	з	ч.	3	�т.	181	КАС	є	орган	держа�
ної	�икона�чої	�лужби.

Формою	з�ернення	до	адміні�трати�ного	�уду	з	при�оду	рішень,	дій	
або	 бездіяльно�ті	 держа�ного	�икона�ця	 є	позо�на	 зая�а,	 яка	має	 бути	
оформлена	�ідпо�ідно	до	�имог	�т.	106	КАС.

Ча�тиною	2	�т.	181	КАС	��тано�лено	�пеціальні	�троки	з�ернення	до	
адміні�трати�ного	�уду	із	позо�ною	зая�ою	у	зазначеній	категорії	�пра�.

�ак,	рішення,	дії	або	бездіяльні�ть	держа�ного	�икона�ця	чи	іншої	по
�адо�ої	о�оби	держа�ної	�икона�чої	�лужби	може	бути	о�каржене	у	де�я
тиденний	�трок	із	дня,	коли	о�оба	дізнала�я	або	по�инна	була	дізнати�я	
про	порушення	її	пра�,	��обод	чи	інтере�і�.

Врахо�уючи	�имоги	�т.	32	Закону	про	�икона�че	про�адження,	�ідпо
�ідно	до	якої	за	ная�но�ті	об�та�ин,	що	перешкоджають	про�адженню	�и
кона�чих	дій	або	не��оєча�ного	одержання	�торонами	документі�	�ико
на�чого	 про�адження,	 �на�лідок	 чого	 �они	 були	 позба�лені	 можли�о�ті	
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�икори�тати	надані	їм	цим	Законом	пра�а,	держа�ний	�икона�ець	може	
�ідкла�ти	�икона�чі	дії	за	зая�ою	�тягу�ача	або	за	зая�ою	боржника,	або	
з	�ла�ної	ініціати�и	на	�трок	до	10	дні�,	КАС	��тано�лено	3денний	тер
мін	о�карження	таких	рішень,	перебіг	якого	починаєть�я	з	дня,	коли	о�о
ба	дізнала�я	або	по�инна	була	дізнати�я	про	порушення	її	пра�,	��обод	чи	
інтере�і�.

О�кільки	зазначені	�троки	є	�троками	з�ернення	до	�уду,	на	них	поши
рюють�я	пра�ила,	��тано�лені	�т.	100	КАС	України,	за	якими	позо�ні	за
я�и	приймають�я	до	розгляду	незалежно	�ід	закінчення	�троку	з�ернення	
до	адміні�трати�ного	�уду.	Пропущення	цього	�троку	є	під�та�ою	лише	
для	�ідмо�и	у	 задо�оленні	 адміні�трати�ного	позо�у	 за	 умо�и,	 якщо	на	
цьому	наполягає	одна	із	�торін,	окрім	�ипадку,	якщо	�уд	�изнає	причину	
пропущення	�троку	з�ернення	до	�уду	по�ажною.

Про	подання	позо�ної	зая�и	�уд	по�ідомляє	�ідпо�ідача	не	пізніше	на
�тупного	дня	пі�ля	�ідкриття	про�адження	у	�пра�і.

Адміні�трати�на	�пра�а	з	при�оду	рішень,	дій	або	бездіяльно�ті	дер
жа�ного	�икона�ця	чи	іншої	по�адо�ої	о�оби	держа�ної	�икона�чої	�луж
би	�ирішуєть�я	�удом	протягом	де�яти	дні�	пі�ля	�ідкриття	про�адження	
у	�пра�і.	Однак	порушення	цих	�трокі�	не	тягне	будьяких	пра�о�их	на
�лідкі�,	тому	незалежно	�ід	такого	порушення	�пра�а	має	бути	розглянута	
по	�уті.

�к	показує	�удо�а	практика	у	�пра�ах	з	при�оду	дій	держа�ного	�ико
на�ця	�то�о�но	арешту	майна	боржника	�удам	потрібно	�рахо�у�ати,	що	
�	межах	�т.	181	КАС	розглядають�я	�имоги	щодо	арешту	(опи�у)	майна,	
які	не	по�’язані	зі	�пором	про	пра�о	на	це	майно.

Пере�іряючи	законні�ть	дій	держа�ного	�икона�ця,	по�’язаних	з	оцін
кою	майна	боржника,	�уд	по�инен	з�ернути	у�агу	на	�ідпо�ідні�ть	цих	
дій	положенням	�т.	57	Закону	про	�икона�че	про�адження.

При	цьому	необхідно	�рахо�у�ати,	що	оцінка	майна	боржника	про�а
дить�я	�амим	держа�ним	�икона�цем,	якщо	�арті�ть	майна	не	пере�ищує	
�то	неоподатко�у�аних	мінімумі�	доході�	громадян,	за	ринко�ими	цінами,	
які	діють	на	день	про�едення	оцінки,	крім	�ипадкі�,	коли	оцінка	про�а
дить�я	за	регульо�аними	цінами.	При	�кладно�ті	оцінки	чи	ная�но�ті	у	
�тягу�ача	або	боржника	заперечень	проти	її	результаті�	до	уча�ті	у	�ико
на�чому	про�адженні	та	�кладенні	�и�но�ку	залучаєть�я	�уб’єкт	оціночної	
діяльно�ті—�уб’єкт	го�подарю�ання.

Судам	потрібно	�рахо�у�ати,	що	�уб’єкт	оціночної	діяльно�ті	є	уча�ни
ком	�икона�чого	про�адження,	а	не	по�адо�ою	о�обою	держа�ної	�ико
на�чої	�лужби,	і	його	�и�но�ки	є	результатом	практичної	діяльно�ті	фа
хі�цяоціню�ача,	а	не	актом	держа�ного	органу.	�ому	�имоги	зая�ника	�	
ча�тині	о�карження	�и�но�ку	оціню�ача	не	підлягають	розгляду	адміні
�трати�ними	�удами.
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Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 �к	�изначити	юри�дикцію	�пра�и	про	о�карження	рішень,	дій	чи	без
діяльно�ті	органі�	держа�ної	�икона�чої	�лужби?

2.	 �к	�изначити	предметну	та	територіальну	під�удні�ть	�пра�и	о�кар
ження	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	органі�	держа�ної	�икона�чої	�лужби?

3.	 �кі	о�обли�о�ті	за�то�у�ання	�трокі�	з�ернення	до	�уду	і	як	�они	за�то
�о�ують�я	під	ча�	розгляду	адміні�трати�них	�пра�	про	о�карження	рішень,	
дій	чи	бездіяльно�ті	органі�	держа�ної	�икона�чої	�лужби?	�кі	�троки	розгля
ду	таких	�пра�	та	які	на�лідки	їх	порушення?

4.	 Хто	є	�ідпо�ідачем	у	�пра�ах	щодо	о�карження	рішень,	дій	чи	бездіяль
но�ті	органі�	держа�ної	�икона�чої	�лужби?

Глава 5
РОЗгляд сПОРів 

ЗА АдміністРАтивним ПОЗОвОм 
сУб’ЄктА влАдних ПОвнОвАжень

За�данням	 адміні�трати�ного	 �удочин�т�а	 �ідпо�ідно	 до	 �т.	 2	КАС	
України	є	захи�т	пра�,	��обод	та	інтере�і�	громадян	і	захи�т	пра�	та	ін
тере�і�	юридичних	о�іб.	З	адміні�трати�ними	позо�ами	до	�уду	можуть	
з�ертати�я	фізичні	та	юридичні	о�оби	за	захи�том	�ід	порушень	з	боку	
органі�	�ладних	по�но�ажень	у	�фері	публічнопра�о�их	�ідно�ин,	Отже,	
адміні�трати�на	 процедура	 передбачає	 �регулю�ання	 тих	 �ідно�ин,	 �	
яких	одним	із	уча�никі�	є	пред�та�ник	публічної	адміні�трації.	До	�уб’єк
ті�	�ладних	по�но�ажень,	�ідпо�ідно	до	�т.	3	КАС	України,	належать	ор
гани	�икона�чої	�лади	та	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�а	
чи	�лужбо�а	о�оба	або	інший	�уб’єкт,	який	здій�нює	�ладні	упра�лін�ькі	
функції	на	о�но�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	й	на	�иконання	делего�а
них	по�но�ажень.	Органи	�икона�чої	�лади	поділяють�я	на	центральні	
та	місцеві.

До	органі�	центральної	�икона�чої	�лади	алежать:	Кабінет	Міні�трі�	
України,	міні�тер�т�а,	держа�ні	комітети,	центральні	органи	�икона�чої	
�лади	із	�пеціальним	�тату�ом	(Національний	банк	України,	Центральна	
�иборча	комі�ія,	Рахунко�а	палата	тощо).	До	мі�це�их	органі�	�икона�чої	
�лади	належать:	Рада	міні�трі�	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	обла�ні,	Киї�
�ька	і	Се�а�тополь�ька	мі�ькі,	районні	держа�ні	адміні�трації,	до	цієї	гру
пи	органі�	можуть	належати	органи	�пеціальної	галузе�ої,	функціональної	
компетенції	(земельні,	�анітарні,	природоохоронні	тощо).	Відпо�ідно	до	За
кону	України	«Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»	до	органі�	мі�це�о
го	�амо�ряду�ання	�ідне�ено:	�іль�ькі,	�елищні,	мі�ькі	ради,	їх	�икона�чі	
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органи,	районні	та	обла�ні	ради.	Мі�ький,	�іль�ький,	�елищні	голо�и	є	по
�адо�ими	о�обами	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.	В	адміні�трати�нопра�о
�их	�ідно�инах,	�регульо�аних	нормами	адміні�трати�ного	пра�а,	�уб’єкти	
�заємопо�’язані	при	реалізації	��оїх	пра�	та	обо�’язкі�,	які	�изначають�я	
адміні�трати�нопра�о�ими	нормами.	О�обли�о�ті	адміні�трати�нопра�о
�их	�ідно�ин	полягають	у	тому,	що	однією	із	�торін	таких	пра�о�ідно�ин	
обо�’язко�о	�и�тупає	но�ій	публічно�ладних	по�но�ажень,	тобто	�уб’єкт	
�ладних	по�но�ажень,	такі	�ідно�ини	но�ять	публічно�ладний	характер	
і	мають	здатні�ть	�икликати	пе�ні	пра�о�і	на�лідки.	Суб’єкт	�ладних	по�
но�ажень	є	но�ієм	�лади	з	чітко	�изначеними	по�но�аженнями	та	функ
ціями.

Одна	з	о�обли�о�тей	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	�	адміні�трати�но
му	проце�і	—	здій�нення	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	щодо	іншого	�у
б’єкта	�	межах	наданих	по�но�ажень	та	�иконання	�ідпо�ідних	функцій.	
Діяльні�ть	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	по�инна	�ідпо�ідати	його	функ
ціональним	по�но�аженням,	які	�изначені	на	законода�чому	рі�ні	і	узго
джують�я	із	за�даннями,	метою	та	цілями	його	діяльно�ті.	Вихід	органі�	
держа�ної	�лади	або	їх	�лужбо�их	чи	по�адо�их	о�іб	за	межі	наданих	по�
но�ажень	у	публічнопра�о�их	�ідно�инах	при	здій�ненні	упра�лін�ьких	
функцій	може	приз�е�ти	до	порушення	пра�,	��обод	та	інтере�і�	грома
дян	і	пра�	та	інтере�і�	юридичних	о�іб.

�обто	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	по�инен	діяти	у	межах	наданих	
йому	по�но�ажень,	�ідпо�ідно	до	�изначених	функціональних	обо�’язкі�.	
Порушення	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	функціональних	обо�’язкі�	
або	наданих	по�но�ажень	є	під�та�ою	для	з�ернення	до	�уду	з	позо�ом	
про	�изнання	такої	діяльно�ті	(бездіяльно�ті)	чи	прийнятих	за	таких	об�та
�ин	акті�	незаконними.	Пра�о	на	з�ернення	до	�уду	за	захи�том	поруше
них	пра�,	інтере�і�	мають	фізичні	та	юридичні	о�оби.	При	цьому	�казані	
о�оби	по�инні	мати	адміні�трати�ну	проце�уальну	дієздатні�ть,	яка	�изна
чає	здатні�ть	фізичної	о�оби	при	до�ягненні	по�ноліття	та	не	�изнаної	�у
дом	недієздатною	о�оби�то	�амо�тійно	здій�ню�ати	��ої	пра�а	і	обо�’язки	
або	доручати	�едення	�пра�и	��оєму	пред�та�нико�і,	а	також	здатні�ть	
�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	і	юридичних	о�іб	з	�ідпо�ідним	юридич
ним	�тату�ом	здій�ню�ати	о�оби�то	або	через	пред�та�никі�	��ої	адміні
�трати�ні	проце�уальні	пра�а	та	обо�’язки.

Згідно	 з	 положеннями	 адміні�трати�ного	 �удочин�т�а	 �торонами	 �	
адміні�трати�ному	проце�і	є	пози�ач	та	�ідпо�ідач.	О�оби,	які	з�ертають�я	
до	�уду	з	о�карженням	діяльно�ті,	бездіяльно�ті	чи	інших	порушень	з	боку	
органі�	�ладних	по�но�ажень,	оформляють	��ої	�имоги	у	формі	пи�ьмо�ої	
позо�ної	зая�и.	�акі	о�оби	набу�ають	юридичного	�тату�у	пози�ачі�.	Стат
тя	3	КАС	України	дає	�изначення	терміна	«позивач»	—	це особа, на захист 
прав, свобод та інтересів якої подано адміністративний позов до адмі
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ністративного суду, а також суб’єкт владних повноважень, на виконання 
повноважень якого подана позовна заява до адміністративного суду.	В	адмі
ні�трати�ному	проце�і	як	пози�ачі	можуть	�и�тупати	громадяни	України,	
іноземці,	о�оби	без	громадян�т�а,	юридичні	о�оби	(підприєм�т�а,	у�тано�и,	
організації),	о�оби,	які	займають�я	підприємницькою	діяльні�тю,	�уб’єкти	
�ладних	по�но�ажень.	Відпо�ідно	до	за�дань	адміні�трати�ного	�удочин
�т�а,	�изначених	�т.	2	КАС	України,	�тороною	�	проце�і	�и�тупає	�уб’єкт	
�ладних	по�но�ажень.

Виходячи	із	за�дань	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	яке	покликане	за
хищати	громадян	та	юридичних	о�іб	�ід	порушень	та	��а�ілля	органі�	дер
жа�ної	�лади	і	�амо�ряду�ання,	�ідпо�ідачами	у	адміні�трати�них	позо
�ах,	як	пра�ило,	�и�тупають	органи	�ладних	по�но�ажень.

Стаття	17	КАС	України	�изначає	компетенцію	адміні�трати�них	�у
ді�	щодо	розгляду	�пра�	у	адміні�трати�ному	�удочин�т�і.	Аналізуючи	
змі�т	�казаної	�татті	можна	побачити,	що	�уб’єктами	з�ернень	до	�уду	з	
адміні�трати�ними	позо�ами	пере�ажно	�и�тупають	фізичні	та	юридич
ні	 о�оби,	 а	 �ідпо�ідачами	 �и�тупають	 органи	 �лади.	 Статтею	 50	 КАС	
України	�изначено	(і	це	�ипли�ає	із	за�дань	адміні�трати�ного	�удочин
�т�а),	що	пози�ачем	має	бути	фізична	або	юридична	о�оба,	яка	з�ерта
єть�я	за	захи�том	��оїх	пра�,	��обод	та	інтере�і�,	якщо	�она	��ажає,	що	
�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	ці	пра�а,	��ободи	та	інтере�и	порушені.	
Однак	п.	4	�казаної	�татті	передбачені	�ипадки	з�ернення	до	�уду	орга
ні�	�ладних	по�но�ажень	з	адміні�трати�ними	позо�ами,	тобто	законом	
�изначені	�ипадки,	коли	пози�ачем	у	адміні�трати�ному	�удочин�т�і	�и
�тупає	орган	�ладних	по�но�ажень	чи	його	по�адо�і	або	�лужбо�і	о�оби.	
Відпо�ідно	до	п.	4	�т.	50	КАС	України	громадяни	України,	іноземці,	о�оби	
без	громадян�т�а,	юридичні	о�оби	(підприєм�т�а,	у�тано�и,	організації),	
о�оби,	які	не	є	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень,	можуть	бути	�ідпо�і
дачами	 �	 адміні�трати�ному	 проце�і	 лише	 за	 адміні�трати�ним	 позо
�ом	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	у	�ипадках:	а)	про	тимча�о�у	заборо
ну	(зупинення)	окремих	�иді�	або	��ієї	діяльно�ті	об’єднання	громадян;	
б)	про	приму�о�ий	розпу�к	(лік�ідацію)	об’єднань	громадян;	�)	про	при
му�о�е	�ид�орення	іноземця	чи	о�оби	без	громадян�т�а	з	України;	г)	про	
обмеження	щодо	реалізації	пра�а	на	мирні	зібрання	(збори,	мітинги,	по
ходи,	демон�трації,	 �трайки	тощо);	 ґ)	 �	 інших	�ипадках,	��тано�лених	
законом.

Відне�енням	�ищена�едених	категорій	�пра�	до	адміні�трати�ного	�у
дочин�т�а	законода�ець	запобігає	порушенням	пра�	людини	шляхом	�у
до�ого	контролю	за	здій�ненням	органами	�лади	��оїх	по�но�ажень.	При	
розгляді	позо�і�	за	з�ерненнями	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	�удам	не
обхідно	 �иходити	 з	 кон�титуційного	принципу,	що	 органи	�лади	діють	
тільки	на	під�та�і	й	у	межах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	передбачений	за
коном.
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На�едений	у	п.	4	�т.	50	КАС	України	перелік	не	є	�ичерпним	—	у	зако
нода��т�і	можуть	бути	��тано�лені	інші	�ипадки	з�ернення	�уб’єкті�	�лад
них	по�но�ажень	з	адміні�трати�ними	позо�ами.

Відпо�ідачами	можуть	бути	також	ЗМІ,	підприєм�т�а,	у�тано�и,	орга
нізації,	їх	по�адо�і	та	�лужбо�і	о�оби,	т�орчі	праці�ники	за�обі�	ма�о�ої	
інформації,	кандидати,	їх	до�ірені	о�оби,	партії	(блоки),	мі�це�і	організа
ції	партій	(блоки	мі�це�их	організацій	партій),	їх	по�адо�і	та	упо�но�аже
ні	о�оби,	ініціати�ні	групи	референдуму,	офіційні	�по�терігачі	�ід	�уб’єк
ті�	�иборчого	проце�у	�	�пра�ах	щодо	о�карження	їхніх	дій	або	бездіяль
но�ті,	що	порушують	законода��т�о	про	�ибори	чи	референдум.

При	розгляді	позо�і�	за	з�ерненнями	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	
�удам	необхідно	�иходити	з	кон�титуційного	принципу,	що	органи	�лади	
діють	тільки	на	під�та�і	й	у	межах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	передбачений	
законом.

Отже,	законода�ець	обмежує	пра�о	органі�	�ладних	по�но�ажень	на	
з�ернення	з	адміні�трати�ними	позо�ами	до	�уду,	по�илаючи�ь	лише	на	
передбачені	законом	�ипадки.	�аким	чином,	лише	у	�инятко�их	�ипад
ках,	�пеціально	передбачених	законода��т�ом,	�ідпо�ідачем	у	адміні�тра
ти�ному	проце�і	за	позо�ом	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	може	бути	фі
зична	чи	юридична	о�оба,	яка	не	має	�ладних	по�но�ажень.	При	цьому	
органи	держа�ної	�лади	тільки в межах наданих їм повноважень	�пра�і	
з�ертати�я	до	�уду	з	адміні�трати�ним	позо�ом	у	��тано�лених	законом	
�ипадках,	де	�ідпо�ідачами	�и�тупають	фізичні	та	юридичні	о�оби.

Згідно	із	Законом	України	«Про	об’єднання	громадян»	передбачене	пра
�о	на	з�ернення	до	�уду	з	позо�ом	легалізуючого	органу	�ідпо�ідного	об’єд
нання	 громадян	 або	 прокурора	 про	 приму�о�ий	 розпу�к	 чи	 лік�ідацію	
об’єднання	громадян,	�т.	32	�казаного	Закону	передбачає	під�та�и	приму
�о�ого	розпу�ку	чи	лік�ідації	об’єднання	громадян,	які	не	підлягають	роз
ширеному	тлумаченню.

Порядок	заборони	політичної	партії	�изначений	�т.	21	Закону	України	
«Про	політичні	партії	�	Україні»,	згідно	з	якою	за	поданням	Міні�тер�т�а	
ю�тиції	України	чи	Генерального	прокурора	України	політична	партія	мо
же	бути	заборонена	у	�удо�ому	порядку	у	�ипадку	порушення	�имог	щодо	
�т�орення	і	діяльно�ті	політичної	партії,	��тано�лених	Кон�титуцією	Украї
ни,	цим	та	іншими	законами	України.

Статтею	24	Закону	України	 «Про	політичні	 партії	 �	 Україні»	 перед
бачені	під�та�и	та	порядок	анулю�ання	реє�траційного	��ідоцт�а	партії.	
Анулю�ання	реє�траційного	��ідоцт�а	партії	можли�е	лише	�	�удо�ому	
порядку.	Суб’єктом	з�ернення	до	�уду	про	анулю�ання	реє�траційного	��і
доцт�а	партії	�и�тупає	той	орган,	який	зареє�тру�а�	політичну	партію.	
Згідно	зі	�т.	11	Закону	України	«Про	політичні	партії	�	Україні»	пра�о	на	
з�ернення	 до	 �уду	 з	 �ідпо�ідними	 �имогами	 має	Міні�тер�т�о	 ю�тиції	
України.
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Статті	39,	44	Кон�титуції	України	закріплюють	пра�о	громадян	на	про
�едення	зборі�,	мітингі�,	поході�,	демон�трацій,	�трайкі�,	пікету�ання	та	
інших	зібрань.	Відпо�ідно	до	ч.	2	�т.	39	Кон�титуції	України	обмеження	
щодо	реалізації	пра�а	збирати�я	мирно,	без	зброї	і	про�одити	збори,	мі
тинги,	походи	і	демон�трації	може	��тано�лю�ати�я	�удом	за	з�ерненням	
органу	�икона�чої	�лади	чи	органу	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	лише	�	ін
тере�ах	національної	безпеки	та	громад�ького	порядку	—	з	метою	запобі
гання	за�орушенням	чи	злочинам,	для	охорони	здоро�’я	на�елення	або	за
хи�ту	пра�	і	��обод	інших	людей.	Порядок	та	�троки	з�ернення	до	�уду	
про	обмеження	щодо	реалізації	пра�а	на	мирні	зібрання	�изначені	�т.	182	
КАС	України.	Вказаною	нормою	закону	передбачено,	що	органи	�икона�
чої	�лади,	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	при	отриманні	по�ідомлення	
про	про�едення	зборі�,	мітингі�,	поході�,	демон�трацій	чи	інших	зібрань,	
за	ная�но�ті	�ідпо�ідних	під�та�,	мають	пра�о	за	��оїм	мі�цем	знаходжен
ня	з�ернути�я	до	окружного	адміні�трати�ного	�уду	з	позо�ною	зая�ою	
про	заборону	таких	заході�	або	інше	обмеження	пра�а	на	мирні	зібрання.

Відпо�ідно	до	�т.	32	Закону	України	«Про	пра�о�ий	�тату�	іноземці�	
та	о�іб	без	громадян�т�а»	та	�т.	50	КАС	України	затримання	та	�ид�орен
ня	 іноземця	 чи	 о�оби	 без	 громадян�т�а	 можли�е	 тільки	 за	 по�тано�ою	
адміні�трати�ного	 �уду.	�ака	по�тано�а	приймаєть�я	адміні�трати�ним	
�удом	за	з�ерненням	органу	�нутрішніх	�пра�,	органу	охорони	держа�но
го	кордону,	Служби	безпеки	України	за	мі�цем	знаходження	чи	затриман
ня,	якщо	іноземець	чи	о�оба	без	громадян�т�а	пі�ля	прийняття	рішення	
про	�ид�орення	ухиляєть�я	�ід	�иїзду	або	є	обґрунто�ані	під�та�и	��ажа
ти,	що	�они	будуть	ухиляти�я	�ід	�иїзду.

інші встановлені законом випадки 
звернення суб’єкта владних повноважень 

з адміністративними позовами
Стаття	50	КАС	України	передбачає	інші	�ипадки,	��тано�лені	законом,	

за	якими	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	може	з�ернути�я	з	адміні�трати�
ним	позо�ом.	�акими	органами	можуть	бути:	податко�і	органи,	Упра�лін
ня	Пен�ійного	фонду,	Фонд	�оціального	захи�ту	ін�аліді�,	Фонд	�оціально
го	�траху�ання	�ід	неща�них	�ипадкі�	на	�иробницт�і	та	профе�ійних	за
х�орю�ань	тощо.

�ак,	�ідпо�ідно	до	�татей	4,	10	Закону	України	«Про	держа�ну	подат
ко�у	�лужбу	�	Україні»	до	функцій	держа�них	податко�их	органі�,	які	на
лежать	до	�икона�чої	�лади,	�ходять	контроль	за	��оєча�ні�тю,	до�то�ір
ні�тю,	по�нотою	нараху�ання	та	�платою	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	
платежі�),	законні�тю	�алютних	операцій	та	держа�ної	реє�трації	�уб’єк
ті�	підприємницької	діяльно�ті,	ная�ні�ть	ліцензій,	патенті�	тощо.	За	цим	
Законом	держа�ні	податко�і	ін�пекції	наділені	пра�ом	з�ернення	з	позо�а
ми	до	�уду	до	підприєм�т�,	у�тано�,	організацій,	громадян	про	�изнання	
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угод	недій�ними	та	�тягнення	�	дохід	держа�и	кошті�,	одержаних	без	у�та
но�лених	законом	під�та�;	про	�тягнення	заборго�ано�ті	перед	бюджетом	
і	держа�ними	цільо�ими	фондами;	про	�ка�у�ання	держа�ної	реє�трації	
�уб’єкті�	го�подарю�ання	та	підприємницької	діяльно�ті.	Держа�ні	подат
ко�і	ограни	�ідпо�ідно	до	Закону	України	«Про	порядок	погашення	зобо
�’язань	платникі�	податкі�	перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	
фондами»	�ід	22	чер�ня	2004	р.	№	1830ІV	наділені	пра�ом	на	з�ернення	
до	�уду	з	позо�ами	про	�плату	податко�их	зобо�’язань	платника	податкі�	
та	податко�ого	боргу.

Законом	України	«Про	загальнообо�’язко�е	держа�не	пен�ійне	�траху
�ання»	��тано�лено,	що	�трахо�і	�не�ки	є	загальнообо�’язко�ими	платежа
ми,	які	�пра�ляють�я	у	��тано�леному	цим	Законом	порядку.	Статті	1,	3	
Закону	України	«Про	збір	на	обо�’язко�е	держа�не	пен�ійне	�траху�ання»	
�ід	26	чер�ня	1997	р.	передбачають,	що	платниками	збору	на	обо�’язко�е	
держа�не	пен�ійне	�траху�ання	є	�уб’єкти	підприємницької	діяльно�ті	не
залежно	�ід	форм	�ла�но�ті,	їх	об’єднання,	бюджетні,	громад�ькі	та	інші	
у�тано�и	і	організації,	об’єднання	громадян	та	інші	юридичні	о�оби,	а	та
кож	фізичні	о�оби—�уб’єкти	підприємницької	діяльно�ті,	які	�икори�то�у
ють	працю	найманих	праці�никі�.	Збір	на	обо�’язко�е	держа�не	пен�ійне	
�траху�ання	платники	збору	�плачують	до	Пен�ійного	фонду	України	у	по
рядку,	�изначеному	законода��т�ом	України,	тому	�	разі	�иникнення	за
борго�ано�ті	зі	�плати	�трахо�их	�не�кі�	Пен�ійний	фонд	України	та	його	
територіальні	органи	�пра�і	з�ертати�я	до	�уду	із	адміні�трати�ними	по
зо�ами	про	�тягнення	заборго�ано�ті	�трахо�их	�не�кі�	та	нарахо�аних	
пені	і	штрафі�.	Відпо�ідно	до	�т.	106	Закону	України	«Про	загальнообо�’яз
ко�е	держа�не	пен�ійне	�траху�ання»	органи	Пен�ійного	фонду	України	
мають	пра�о	на	з�ернення	до	�уду	з	позо�ами	до	юридичних	о�іб	і	о�іб,	
які	 займають�я	підприємницькою	діяльні�тю	та	�икори�то�ують	працю	
найманих	праці�никі�,	про	�тягнення	недоїмки	 із	 загальнообо�’язко�ого	
держа�ного	пен�ійного	�траху�ання.

�ак,	�иходячи	з	на�едених	норм	закону	упра�ління	Пен�ійного	фонду	
України	�	Крижопіль�ькому	районі	Житомир�ької	обла�ті	на	під�та�і	на
даних	по�но�ажень	з�ернуло�я	до	�уду	з	позо�ом	до	ВА�	«Крижопіль�ький	
�ироробний	за�од»	про	�тягнення	недоїмки	за	�трахо�ими	�не�ками,	на
рахо�аних	штрафних	�анкцій	та	пені.	Судом	��тано�лено,	що	�ідпо�ідач	
знаходи��я	на	обліку	�	упра�лінні	Пен�ійного	фонду	України	як	платник	
збору	та	�не�кі�	на	обо�’язко�е	держа�не	пен�ійне	�траху�ання.	Згідно	із	
Законом	України	«Про	загальнообо�’язко�е	держа�не	пен�ійне	�траху�ання»	
ВА�	«Крижопіль�ький	�ироробний	за�од»	пода�ало	пози�ачу	розрахунки	
зобо�’язань	зі	�плати	�трахо�их	�не�кі�	на	обо�’язко�е	держа�не	пен�ійне	
�траху�ання.	За	період	з	к�ітня	по	жо�тень	2006	р.	у	�о�ари�т�а	ут�ори
ла�я	заборго�ані�ть	зі	�плати	�трахо�их	�не�кі�	на	�уму	35483,38	грн,	які	
�ідпо�ідач	не	�плати�.	Врахо�уючи,	що	ВА�	«Крижопіль�ький	�ироробний	
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за�од»	у	порушення	�т.	20	�ищена�еденого	Закону	не	�плати�	�трахо�их	
�не�кі�	на	обо�’язко�е	пен�ійне	�траху�ання	у	��тано�лений	законом	ба
зо�ий	період,	зая�лений	позо�	�удом	бу�	задо�олений.

Підприєм�т�а,	у�тано�и,	організації	незалежно	�ід	форм	�ла�но�ті	як	
платники	збору	на	обо�’язко�е	держа�не	пен�ійне	�траху�ання	�ідпо�ідно	
до	п.	2	розділу	XV	«Прикінце�их	положень»	Закону	України	«Про	загально
обо�’язко�е	держа�не	пен�ійне	�траху�ання»	зобо�’язані	�ідшкоду�ати	Пен
�ійному	фонду	у	100%	розмірі	фактичні	�итрати	на	�иплату	 і	до�та�ку	
пільго�их	пен�ій,	призначених	згідно	зі	�т.	13	Закону	України	«Про	пен�ійне	
забезпечення»	 їх	праці�никам.	За	ная�но�ті	 заборго�ано�ті	чи	не�плати	
�казаних	�итрат	на	�иплату	та	до�та�ку	пільго�их	пен�ій	Упра�ління	Пен
�ійного	фонду	має	пра�о	як	орган,	який	наділений	держа�ою	�ладними	
по�но�аженнями	щодо	призначення	та	�иплати	пен�ій,	з�ернути�я	з	адмі
ні�трати�ним	позо�ом	до	�уду	про	�тягнення	з	боржника	�ум	поне�ених	
ним	�итрат.

За	Законом	України	 «Про	 о�но�и	 �оціальної	 захищено�ті	 ін�аліді�	 �	
Україні»	�ід	21	березня	1991	р.	для	підприєм�т�,	у�тано�,	організацій	не
залежно	�ід	форми	�ла�но�ті	 і	 го�подарю�ання	��тано�лений	нормати�	
робочих	мі�ць	для	забезпечення	праце�лашту�ання	ін�аліді�	у	розмірі	4%	
�ід	чи�ельно�ті	працюючих,	а	якщо	працюючих	�ід	15	до	25	о�іб	—	у	кіль
ко�ті	одного	робочого	мі�ця.	Кері�ники	підприєм�т�	(об’єднань),	у�тано�	
і	організацій	у	разі	незабезпечення	зазначених	нормати�і�	не�уть	�ідпо�і
дальні�ть	у	��тано�леному	законом	порядку.	При	цьому	щороку	�плачують
�я	�ідпо�ідним	�ідділенням	Фонду	�оціального	захи�ту	ін�аліді�	штрафні	
�анкції,	�ума	яких	�изначаєть�я	у	розмірі	�ередньої	річної	заробітної	пла
ти	на	�ідпо�ідному	підприєм�т�і	(об’єднанні),	у�тано�і,	організації	за	кож
не	робоче	мі�це,	не	зайняте	ін�алідом.	Порушення	терміні�	�плати	штраф
них	�анкцій	тягне	за	�обою	нараху�ання	пені	 із	�уми	недоїмки	за	кож
ний	день	про�трочення,	�ключаючи	день	�плати,	�	розмірі,	передбаченому	
законом.	За	ная�но�ті	не�т�орення	робочих	мі�ць	для	ін�аліді�,	не	інфор
му�ання	належним	чином	про	�ільні	робочі	мі�ця	для	праце�лашту�ання	
ін�аліді�	�ідпо�ідні	органи,	які	займають�я	контролем	та	праце�лашту�ан
ням	ін�аліді�	(�ідділення	Фонду	�оціального	захи�ту	ін�аліді�,	центри	зай
нято�ті,	мі�це�і	органи	�оціального	захи�ту	на�елення),	тобто	не�життя	го
�подарюючими	�уб’єктами	�ідпо�ідних	заході�	щодо	праце�лашту�ання	
ін�аліді�,	�ідділення	Фонду	�оціального	захи�ту	ін�аліді�,	які	�иконують	
держа�ні	функції	щодо	�оціального	захи�ту	ін�аліді�,	можуть	з�ернути�я	
до	�уду	з	адміні�трати�ним	позо�ом	про	�тягнення	із	підприєм�т�,	у�та
но�,	 організацій,	 об’єднань	штрафних	 �анкцій	 за	 не�т�орення	 робочих	
мі�ць	для	праце�лашту�ання	ін�аліді�	або	непраце�лашту�ання	ін�аліді�.

�ак,	до	�уду	з	позо�ом	з�ернуло�я	Запорізьке	обла�не	�ідділення	Фонду	
�оціального	захи�ту	ін�аліді�	про	�тягнення	штрафних	�анкцій	за	незайняті	
ін�алідами	робочі	мі�ця	у	2005	р.	з	при�атного	підприєм�т�а	«Стел2003».	
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Судом	��тано�лено,	що	на	підприєм�т�і	 за	�казаний	період	працю�али	
44	штатних	праці�ники	і	�ідпо�ідно	до	�т.	19	Закону	України	«Про	о�но�и	
�оціальної	захищено�ті	ін�аліді�»	нормати�	для	праце�лашту�ання	ін�алі
ді�	�тано�и�	2	о�оби.	Однак	у	2005	р.	ін�аліди	на	підприєм�т�і	не	працю
�али.	Відпо�ідач	не	�икона�	покладених	на	нього	обо�’язкі�	щодо	�т�орен
ня	та	ате�тації	робочих	мі�ць	для	праці	ін�аліді�,	не	розроби�	ін�трукцію	
про	робоче	мі�це	 ін�аліда,	не	�изначи�	�иди	�иробницт�а,	не	займа��я	
праце�лашту�анням	ін�аліді�	та	не	�жи�а�	�ідпо�ідних	заході�	для	їх	пра
це�лашту�ання,	не	інформу�а�	центр	зайнято�ті,	пози�ача,	мі�це�і	орга
ни	�лади	про	ная�ні�ть	�ільних	робочих	мі�ць	для	праце�лашту�ання	ін
�аліді�.	О�кільки	�ідпо�ідачем	були	порушені	норми	Закону	України	«Про	
о�но�и	�оціальної	захищено�ті	ін�аліді�»,	�удом	бу�	задо�олений	позо�	об
ла�ного	�ідділення	Фонду	�оціального	захи�ту	ін�аліді�	та	�тягнуто	з	ПП	
«Стел2003»	штрафні	�анкції	�	розмірі	�ередньої	річної	заробітної	плати	на	
підприєм�т�і	за	кожне	робоче	мі�це,	не	зайняте	ін�алідом.

Коли	має	мі�це	прийняття	мі�це�ими	органами	�икона�чої	�лади	ак
ті�	або	підприєм�т�ами,	у�тано�ами,	організаціями	та	іншими	�уб’єктами	
го�подарю�ання	рішень,	які	 обмежують	пра�а	територіальних	 громад	у	
�фері	 їх	 �пільних	 інтере�і�,	 а	 також	по�но�аження	 обла�них,	 районних	
рад	та	їх	органі�,	то	о�танні	�ідпо�ідно	до	п.	30	�т.	43	Закону	України	«Про	
мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»	на	пленарних	за�іданнях	�ідпо�ідної	
ради	можуть	прийняти	рішення	про	з�ернення	до	�уду	щодо	�изнання	не
законними	таких	акті�.	З	�ідпо�ідними	адміні�трати�ними	позо�ами	мо
жуть	з�ертати�я	орган	чи	по�адо�а	о�оба	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	до	
адміні�трати�ного	�уду	про	�изнання	незаконними	таких	акті�.

Законода��т�ом	України	передбачені	�ипадки	�ка�у�ання	рішення	про	
реє�трацію	кандидата	на	по�т	Президента	України.	Ці	питання	регулюють
�я	Законом	України	«Про	�ибори	Президента	України».	Відпо�ідно	до	�ка
заного	Закону	пра�о	на	розгляд	питання	про	з�ернення	до	cуду	щодо	�ка
�у�ання	рішення	про	реє�трацію	кандидата	на	по�т	Президента	України	
має	Центральна	�иборча	комі�ія.	Отже,	законом	передбачений	�удо�ий	по
рядок	розгляду	�казаного	питання,	�уб’єктом	з�ернення	з	адміні�трати�ни
ми	позо�ами	є	Центральна	�иборча	комі�ія.	Стаття	56	Закону	України	«Про	
�ибори	Президента	України»	�изначає	�ипадки,	за	на�тання	яких	можли
�е	з�ернення	Центральної	�иборчої	комі�ії	до	�уду	з	позо�ом	про	�ка�у�ан
ня	рішення	щодо	реє�трації	кандидата	на	по�т	Президента	України:

1)	з�ернення	кандидата	на	по�т	Президента	України	у	будьякий	ча�	
пі�ля	його	реє�трації,	однак	не	пізніше	ніж	за	п’ять	дні�	до	дня	�иборі�	
або	дня	по�торного	голо�у�ання,	з	пи�ьмо�ою	зая�ою	про	�ідмо�у	�ід	ба
лоту�ання;

2)	неподання	за	�орок	дні�	до	дня	�иборі�	�изначеної	ч.	1	�т.	53	цього	
Закону	 кілько�ті	 підпи�і�	 на	 підтримку	 кандидата	 на	 по�т	 Президента	
України;
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3)	з�ернення	партії	(блоку)	не	пізніш	як	за	п’ятнадцять	дні�	до	дня	�и
борі�	про	�ка�у�ання	рішення	щодо	реє�трації	�и�унутого	партією	(бло
ком)	кандидата	на	по�т	Президента	України	�ідпо�ідно	до	рішення,	прий
нятого	у	такому	�амому	порядку,	як	і	рішення	про	�и�унення	кандидата;

4)	�иникнення	об�та�ин,	передбачених	ча�тинами	5	та	12	�т.	46	цьо
го	Закону;

5)	припинення	громадян�т�а	України	даного	кандидата;
6)	�ибуття	кандидата	на	по�т	Президента	України	за	межі	України	для	

по�тійного	прожи�ання;
7)	�изнання	кандидата	на	по�т	Президента	України	недієздатним	чи	

набрання	щодо	нього	законної	�или	об�ину�альним	�ироком	�уду	за	�чи
нення	уми�ного	злочину;

8)	реє�трація	його	кандидатом	у	народні	депутати	України,	кандида
том	у	депутати	Верхо�ної	Ради	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	кандидатом	
на	мі�це�их	�иборах,	якщо	ці	�ибори	про�одять�я	одноча�но	з	�иборами	
Президента	України.

Порядок	про�адження	у	�пра�ах	щодо	�ка�у�ання	рє�трації	кадидата	
на	по�т	Президента	України	регламентуєть�я	�т.	176	КАС	України.	Відпо
�ідно	до	�т.	18	КАС	України	�пра�и	про	�ка�у�ання	рє�трації	кадидата	на	
по�т	Президента	України	під�удні	Вищому	адміні�трати�ному	�уду	Украї
ни	як	�уду	першої	 і	о�танньої	 ін�танції.	Позо�на	зая�а	подаєть�я	Цент
ральною	�иборчою	комі�ією	протягом	трьох	дні�	пі�ля	�ия�лення	під�та�	
для	�ка�у�ання	реє�трації	кандидата	на	по�т	Президента	України,	яка	роз
глядаєть�я	Вищим	адміні�трати�ним	�удом	України	у	триденний	�трок	з	
моменту	надходження	позо�ної	зая�и.

Згідно	із	Законом	України	«Про	го�подар�ькі	то�ари�т�а»	то�ари�т�а	
мають	пра�о	�ипу�кати	цінні	папери	�ідпо�ідно	до	�имог,	��тано�лених	
Держа�ною	комі�ією	з	цінних	папері�	та	фондо�ого	ринку.	У	разі	допущен
ня	порушень	при	�ипу�ку	цінних	папері�	Держа�ною	комі�ією	з	цінних	
папері�	та	фондо�ого	ринку	�ідпо�ідно	до	�татей	8,	11	Закону	України	
«Про	держа�не	регулю�ання	ринку	цінних	папері�	�	Україні»	може	бути	
прийнята	по�тано�а	про	за�то�у�ання	до	го�подарюючого	�уб’єкта	фінан
�о�их	�анкцій.	�трафи,	накладені	Держа�ною	комі�ією	з	цінних	папері�	
та	фондо�ого	ринку,	�тягують�я	�	�удо�ому	порядку.	О�кільки	Держа�ні	
комі�ії	з	цінних	папері�	та	фондо�ого	ринку	належать	до	органі�	�ладних	
по�но�ажень	і	при	накладенні	штрафі�	�иконують	покладені	на	них	по�
но�аження,	то	�казані	органи	з�ертають�я	до	�уду	з	позо�ами	про	�тягнен
ня	штрафі�	з	юридичних	о�іб	у	порядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.

�ак,	Черка�ьким	територіальним	упра�лінням	Держа�ної	комі�ії	з	цін
них	папері�	та	фондо�ого	ринку	було	прийнято	по�тано�у	�ід	28	лютого	
2005	р.	щодо	ВА�	«Смілян�ький	за�од	метале�их	�иробі�»	про	за�то�у�ан
ня	фінан�о�их	�анкцій	за	порушення	�имог	Положення	про	�имоги	до	�ер
тифікаті�	цінних	папері�,	�ипущених	у	документальній	формі,	зат�ердже
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ного	рішенням	Держа�ної	комі�ії	з	цінних	папері�	та	фондо�ого	ринку	�ід	
31	липня	1998	р.	за	№	95,	згідно	з	яким	емітенти	цінних	папері�	по�инні	
при�е�ти	�ертифікати	акцій	у	�ідпо�ідні�ть	до	�имог	�казаного	Положен
ня	�	�трок	до	31	грудня	2003	р.	Фінан�о�і	�анкції	були	за�то�о�ані	за	не
�идачу	 акціонерам	 �етрифікаті�	 акцій,	що	�ідпо�ідає	 �имогам	чинного	
законода��т�а.	ВА�	«Смілян�ький	за�од	метале�их	�иробі�»	не	�плати�	фі
нан�о�их	�анкцій.	На	під�та�і	�т.	11	Закону	України	«Про	держа�не	регу
лю�ання	ринку	цінних	папері�	�	Україні»	Черка�ьке	територіальне	упра�
ління	Держа�ної	комі�ії	з	цінних	папері�	та	фондо�ого	ринку	з�ернуло�я	
з	адміні�трати�ним	позо�ом	до	�о�ари�т�а	про	�тягнення	фінан�о�ої	�анк
ції	у	�игляді	штрафу	�	�удо�ому	порядку.	Судом	було	��тано�лене	пору
шення	�ідпо�ідачем	законода�чих	норм	у	�фері	діяльно�ті	на	ринку	цін
них	перері�,	і	зая�лений	позо�	бу�	задо�олений.

Відпо�ідно	до	Закону	України	«Про	енергозбереження»	Держа�на	ін
�пекція	з	енергозбереження,	як	урядо�ий	орган	держа�ного	упра�ління	за	
порушення	�	�фері	енергозбереження,	зокрема	за	пере�итрати	пали�но
енергетичних	ре�ур�і�	�пра�і	за�то�о�у�ати	до	юридичних	о�іб	штрафи	
та	інші	�анкції.	У	різі	їх	не�плати	Держа�на	ін�пекція	з	енергозбережен
ня	має	пра�о	з�ернути�я	з	адміні�трати�ним	позо�ом	до	го�подарюючого	
�уб’єкта	про	їх	�тягнення.	Стаття	11	�казаного	Закону	передбачає	з�ер
нення	�ідпо�ідної	Ін�пекції	до	�уду	з	позо�ом	про	�тягнення	штрафу.

Законода��т�ом	передбачені	 �ипадки	припинення	по�но�ажень	на
родного	депутата.	Відпо�ідно	до	�т.	5	Закону	України	«Про	�тату�	народ
ного	депутата	України»	та	�т.	180	КАС	України	у	разі	не�иконання	народ
ним	депутатом	�имог	щодо	не�умі�но�ті	припинення	по�но�ажень	народ
ного	депутата	можли�е	лише	�	�удо�ому	порядку.	Суб’єктом	з�ернення	з	
адміні�трати�ним	позо�ом	у	даному	�ипадку	�ід	законода�чого	органу	за
конода��т�ом	�изначений	Голо�а	Верхо�ної	Ради	України.

При	порушенні	 законода��т�а	про	�ибори	 та	референдум	 законами	
предбачене	пра�о	�иборчих	комі�ій	на	з�ернення	до	�уду.	Згідно	зі	�таття
ми	103,	112—114	Закону	України	«Про	�ибори	народних	депутаті�	Украї
ни»,	�т.	174	КАС	України	�иборчі	комі�ії,	як	�уб’єкти	�иборчого	проце�у	
чи	референдуму,	мають	пра�о	на	з�ернення	до	�уду	щодо	о�карження	рі
шень,	дій	або	бездіяльно�ті	органі�	�икона�чої	�лади,	органі�	мі�це�ого	
�амо�ряду�ання,	за�обі�	ма�о�ої	інформації,	організацій,	їх	по�адо�их	та	
�лужбо�их	о�іб,	які	порушують	законода��т�о	про	�ибори	чи	референдум.

Іншими	�ипадками,	де	пози�ачами	�и�тупають	органи	�ладних	по�но
�ажень,	можуть	бути	адміні�трати�ні	позо�и:

—	органі�	контрольноре�ізійної	�лужби	про	про�едення	позаплано�ої	
�иїздної	 пере�ірки	 (Закон	України	 «Про	 держа�ну	 контрольноре�ізійну	
�лужбу	�	Україні»);

—	органу,	який	�ида�	ліцензію	на	пра�о	кори�ту�ання	надрами	про	при
пинення	пра�а	кори�ту�ання	надрами	(�т.	26	Кодек�у	України	про	надра);
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—	про	�тягнення	штрафу	органом,	який	�ида�	ліцензію	на	пра�о	�и
робницт�а,	торгі�лі	�пиртом	етило�им,	коньячним,	плодо�им,	алкогольни
ми	напоями	та	тютюно�ими	�иробами	у	межах	їх	компетенції,	�изначеної	
�т.	 17	Закону	України	 «Про	держа�не	регулю�ання	�иробницт�а	 і	 обігу	
�пирту	етило�ого,	коньячного	і	плодо�ого,	алкогольних	напої�	та	тютюно
�их	�иробі�»;

—	органи	держа�ного	пожежного	нагляду,	держа�ної	�анітарноепіде
міологічної	�лужби	про	�тягнення	штрафі�	(�т.	47	Закону	України	«Про	за
безпечення	�анітарного	та	епідемічного	благополуччя	на�елення»	тощо);

—	Національної	ради	з	питань	телебачення	і	радіомо�лення	про	ану
лю�ання	ліцензії	на	мо�лення	(Закон	України	«Про	телебачення	і	радіомо�
лення»);

—	Комі�ій	регулю�ання	природних	монополій	(ч.	3	�т.	17	Закону	Украї
ни	«Про	природні	монополії»)	щодо	�тягнення	штрафі�	за	порушення	зако
нода��т�а	у	�фері	природних	монополій;

—	органі�	Держа�ної	комі�ії	з	цінних	папері�	та	фондо�ого	ринку	про	
у�унення	емітентом	і	профе�ійними	уча�никами	ринку	�ертифікаті�	пору
шень	законода��т�а	(�т.	45	Закону	України	«Про	іпотечне	кредиту�ання,	
операції	з	кон�олідо�аним	іпотечним	боргом	та	іпотечні	�ертифікати»);

—	Держа�ної	�лужби	а�томобільних	доріг	України	про	�ідчуження	(�и
куп)	землі,	що	є	при�атною	чи	комунальною	�ла�ні�тю,	для	буді�ницт�а	
та	рекон�трукції	а�томобільних	доріг	загального	кори�ту�ання	(�т.	14	За
кону	України	«Про	а�томобільні	дороги»);

—	органу	контрольноре�ізійної	�лужби	про	�понукання	до	про�еден
ня	ін�ентаризацій	о�но�них	фонді�,	то�арноматеріальних	цінно�тей,	гро
шо�их	кошті�	і	розрахункі�	за	позо�ом	органі�	контрольноре�ізійної	�луж
би	України,	�илучення	до	закінчення	ре�ізії	оригіналі�	пер�инних	фінан
�о�ого�подар�ьких	та	бухгалтер�ьких	документі�,	�илучення	до	бюджету	
�ия�лених	ре�ізіями	прихо�аних	і	занижених	�алютних	та	інших	плате
жі�,	про�едення	позаплано�ої	�иїзної	ре�ізії	(�татті	10,	11	Закону	України	
«Про	держа�ну	контрольноре�ізійну	�лужбу	�	Україні»);

—	органу	охорони	культурної	�падщини	про	�илучення	об’єкта	культур
ної	�падщини	із	комунальної	�ла�но�ті	до	держа�ної	через	безго�подарне	
його	�икори�тання,	�илучення	об’єкта	культурної	�падщини	із	при�атної	
�ла�но�ті	до	держа�ної	 з	моти�і�	 �у�пільної	необхідно�ті	 (�т.	21	Закону	
України	«Про	охорону	культурної	�падщини»);

—	органу	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	або	�ідпо�ідного	органу	�икона�
чої	�лади	про	приму�о�е	припинення	пра�а	�ла�но�ті	на	земельну	ділянку	
(�т.	143	Земельного	кодек�у	України);

—	мі�це�ої	ради	про	припинення	пра�а	тимча�о�ого	кори�ту�ання	зе
мельною	ділянкою	лі�о�ого	фонду	(�т.	22	Лі�о�ого	кодек�у	України);

—	органу,	який	нада�	надра	у	кори�ту�ання,	про	припинення	пра�а	
кори�ту�ання	надрами	(�т.	26	Кодек�у	України	про	надра).
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Законода��т�ом	передбачені	інші	�ипадки	з�ернення	органі�	�ладних	
по�но�ажень	з	позо�ами	до	�уду.	При	цьому	�уди	по�инні	��тано�лю�ати,	
чи	має	мі�це	публічнопра�о�ий	�пір,	чи	поданий	позо�	у	межах	наданих	
по�но�ажень	та	чи	має	пра�о	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	на	з�ернення	
до	�уду.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Чим	характеризують�я	публічнопра�о�і	�ідно�ини?
2.	 Дайте	�изначення	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень.
3.	 �кі	характерні	ознаки	�ладних	по�но�ажень?
4.	 На	під�та�і	чого	ограни	�ладних	по�но�ажень	мають	пра�о	на	з�ернен

ня	до	�уду	з	адміні�трати�ними	позо�ами?
5.	 �кі	обмеження	мають	�уб’єкти	�ладних	по�но�ажень	при	з�ерненні	з	

адміні�трати�ними	позо�ами?

Глава 6
ОсОбливОсті ПРОвАдження 

У сПРАвАх щОдО РеАліЗАції ПРАвА 
нА миРні ЗібРАння

Статтею	11	Кон�енції	про	захи�т	пра�	людини	і	о�но�оположних	��о
бод	передбачено,	що	кожна	людина	має	пра�о	на	��ободу	мирних	зібрань.	
Здій�нення	цих	пра�	не	підлягає	жодним	обмеженням,	за	�инятком	тих,	
які	��тано�лені	законом	�	інтере�ах	національної	або	громад�ької	безпеки,	
для	охорони	порядку	або	запобігання	злочинам,	для	захи�ту	здоро�’я	або	
моралі	чи	з	метою	захи�ту	пра�	і	��обод	інших	людей	і	є	необхідними	�	де
мократичному	�у�піль�т�і.	Пра�а,	які	гарантує	�т.	11,	по�’язані	з	політич
ними	і	�оціальними	цінно�тями	демократичного	�у�піль�т�а	або	ґрунту
ють�я	на	них.	Пра�о	на	��ободу	мирних	зібрань,	яке	проголошене	у	цій	
�татті,	є	одним	із	о�но�них	пра�	у	демократичному	�у�піль�т�і	та	однією	
з	під�алин	такого	�у�піль�т�а.

Згідно	з	�имогами	згаданої	Кон�енції	обо�’язком	держа�и	є	не	тільки	
забезпечення	громадянам	ефекти�ного	�икори�тання	пра�	на	мирні	зі
брання,	а	й	не�тручання	органі�	�лади	при	про�еденні	таких	заході�.	При	
цьому	держа�а	зобо�’язана	�жити	заході�	щодо	захи�ту	о�іб,	які	реалізо
�ують	��оє	пра�о	на	мирні	зібрання	�ід	на�иль�т�а	з	боку	громадян	чи	де
мон�транті�	із	протилежними	поглядами.	Здій�нення	цих	пра�	не	підлягає	
жодним	обмеженням,	за	�инятком	тих,	які	��тано�лені	законом	і	є	необ
хідними	для	захи�ту	інтере�і�	�у�піль�т�а	або	громад�ької	безпеки,	пра�	
і	��обод	інших	людей,	для	запобігання	за�орушенням	чи	злочинам,	охоро
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ни	здоро�’я,	моралі.	Однією	з	голо�них	�имог	про�едення	таких	заході�	є	
мирний характер	їх	про�едення.	Держа�а	по�инна	�жи�ати	розумних	та	
�ідпо�ідних	заході�	для	забезпечення	мирного	характеру	зібрань.

Отже,	мирні зібрання — це масові заходи громадян, відкриті й доступ
ні кожному бажаючому взяти участь у таких заходах, основною з	умов 
яких є їх мирний характер.	Можуть	бути	різні	форми	про�едення	таких	
ма�о�их	заході�.

Статті	39,	44	Кон�титуції	України	закріплюють	пра�о	громадян	на	про
�едення	зборі�,	мітингі�,	поході�,	демон�трацій,	�трайкі�,	пікету�ання	та	
інших	зібрань.	Обмеження	на�едених	кон�титуційних	пра�	можли�е	лише	
на	під�та�і	закону.	Форми	мирних	зібрань	�ідрізняють�я	за	характером,	
мі�цем,	метою	їх	про�едення.	�ак,	збори	громадян	про�одять�я	у	�пеці
ально	�ід�еденому	і	при�то�о�аному	мі�ці	для	обго�орення	будьяких	�оці
альнопобуто�их,	організаційних	та	інших	питань.	У	��оїй	більшо�ті	збори	
про�одять�я	у	закритих	приміщеннях	або	у	�пеціально	�изначених	органі
заторами	зборі�	мі�цях.	Мітинги — це масові зібрання громадян, які орга
нізовуються для привселюдного вираження громадської думки щодо гро
мадськополітичних подій.	Заз�ичай	мітинги	про�одять�я	на	�улицях,	у	
�к�ерах,	парках	та	інших	загальнодо�тупних	мі�цях.	Похід	же	характери
зуєть�я	масовим проходженням громадян за певним маршрутом з метою 
привернення уваги до соціальнопобутових, професійних, організаційних 
та інших питань.	�кщо	го�орити	про	демонстрації,	то	такий	ма�о�ий	за
хід	характеризуєть�я	організованим проходження групи громадян громад
ськими місцями для вираження громадських та політичних настроїв. Піке
тування	про�одить�я	шляхом	розташування громадянина, громадян, зде
більшого з плакатами, транспарантами та іншими засобами агітації 
поблизу	будинку,	�поруди	чи	інших	об’єкті�,	�	яких	розміщені	органи	дер
жа�ної	�лади	або	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	для	�ираження	о�оби�тої	чи	
громад�ької	думки	з	пе�них	питань	діяльно�ті	�казаних	органі�.	Мирні	зі
брання	характеризують�я	ма�о�і�тю,	до�тупні�тю,	публічні�тю	з	�оціально
побуто�ими	або	громад�ькополітичними	�имогами,	обо�’язко�ою	умо�ою	
яких	є	мирний	характер	їх	про�едення.

Отже,	на�едені	кон�титуційні	пра�а	громадяни	по�инні	реалізо�у�ати	
мирні	зібрання,	які	характеризують�я	публічними	ма�о�ими	заходами	та	
про�одять�я	з	ініціати�и	фізичних	чи	юридичних	о�іб.	Мета	про�едення	
таких	мирних	зібрань	—	�ільне	�ираження	і	форму�ання	думки,	політич
ної	позиції,	погляді�,	�та�лення	до	різних	а�пекті�	�у�пільного	життя.

Стаття	39	Кон�титуції	України	передбачає,	що	про	про�едення	ма�о
�их	заході�	їх	організатори	зобо�’язані	за�ча�но	по�ідомити	органи	�ико
на�чої	�лади	чи	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.	Строки	щодо	по�ідом
лення	про	про�едення	ма�о�их	заході�	законода��т�ом	не	�регульо�ані.	
Однак	�трок	по�ідомлення	про	про�едення	ма�о�их	заході�	по�инен	бути	
до�татнім	для	�життя	�ідпо�ідних	заході�	органами	�икона�чої	�лади	чи	
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органами	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	із	забезпечення	про�едення	ма�о�ого	
заходу.	За�ча�не	по�ідомлення	про	про�едення	ма�о�ого	заходу	передба
чає	можли�і�ть	�изначення	�ідпо�ідними	органами	�ладних	по�но�ажень	
щодо	пра�омірно�ті	та	за�ча�ного	�життя	пе�них	заході�	для	безпечно�ті	
про�едення	�ідпо�ідних	зібрань,	а	�	разі	потреби	з�ернення	до	�уду.

Форми	�тручання	у	реалізацію	пра�а	щодо	мирних	зібрань	можуть	бу
ти	різноманітними	—	�ід	�имог	одержання	попереднього	доз�олу	на	їх	про
�едення	до	по�ної	заборони	про�едення	акцій.	За	порушення	умо�	про�е
дення	зібрань	або	про�едення	не�анкціоно�аних	зібрань	�ідпо�ідних	�и
ді�	може	на�тати	адміні�трати�на	чи	кримінальна	�ідпо�ідальні�ть.

Орган	�икона�чої	�лади	чи	орган	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	не	може	
�ідмо�ити	 організаторам	 у	 про�еденні	мирного	 зібрання.	 Законода�ець	
наділяє	пра�ом	на	�ідмо�у	або	обмеження	організаторам	у	про�еденні	збо
рі�,	мітингі�,	демон�трацій,	поході�	тільки	�уди.	Втручання	органі�	�лади	
щодо	про�едення	мирних	зібрань	по�инне	бути	передбачене	законода��т
�ом.	 Законода�ець	 передбачи�	 обмеження	щодо	 реалізації	 цього	 пра�а	
тільки	�	�удо�ому	порядку	�ідпо�ідно	до	закону	та	лише	�	інтере�ах	наці
ональної	безпеки	і	громад�ького	порядку	з	метою	запобігання	за�орушен
ням	чи	злочинам,	охорони	здоро�’я	громадян,	захи�ту	пра�	і	��обод	інших	
людей.	Отже,	тільки	за	рішенням	адміні�трати�ного	�уду	можли�і	обме
ження	або	заборона	мирних	зібрань	з	під�та�,	які	передбачені	законом:	
1)	захи�т	інтере�і�	національної	безпеки	та	громад�ького	порядку;	2)	запо
бігання	за�орушенням	чи	злочинам;	3)	охорони	здоро�’я	громадян;	4)	за
хи�ту	пра�	і	��обод	інших	людей.	На�едений	перелік	під�та�	обмеження	
мирних	зібрань	є	�ичерпним.

Порядок	з�ернення	до	�уду	про	обмеження	щодо	реалізації	пра�а	на	
мирні	зібрання	�изначений	�т.	182	КАС	України.	Вказаною	нормою	за
кону	передбачено,	що	органи	�икона�чої	�лади,	органи	мі�це�ого	�амо
�ряду�ання,	отрима�ши	по�ідомлення	про	про�едення	зборі�,	мітингі�,	
поході�,	демон�трацій	чи	інших	зібрань,	за	ная�но�ті	�ідпо�ідних	під�та�	
мають	пра�о	за	��оїм	мі�цем	знаходження	з�ернути�я	до	окружного	адмі
ні�трати�ного	�уду	з	позо�ною	зая�ою	про	заборону	таких	заході�	або	ін
ше	обмеження	пра�а	на	мирні	зібрання.	При	цьому	закон	не	регламентує	
�трокі�	з�ернення	органі�	�ладних	по�но�ажень	до	�уду,	однак	по�илаєть
�я	на	негайне	з�ернення	до	�удо�их	органі�.	При	з�ерненні	з	позо�ом	до	
окружного	адміні�трати�ного	�уду	орган	�ладних	по�но�ажень	як	пози�ач	
зобо�’язаний	на�е�ти	обґрунто�ані	під�та�и,	які,	на	його	думку,	унемож
ли�люють	про�едення	�ідпо�ідного	зібрання	або	�имагають	його	обмежен
ня.	�кщо	зая�лений	позо�	про	обмеження	пра�а	на	мирні	зібрання,	то	по
зи�ач	по�инен	аргументу�ати,	�	чому	�аме	підлягає	обмеженню	про�еден
ня	таких	зібрань	(мі�це,	ча�,	маршрут,	три�алі�ть	про�едення	тощо).

Законода�цем	 ��тано�лена	 �пеціальна	 процедура	 �удо�ого	 розгляду	
адміні�трати�них	�пра�	про	обмеження	реалізації	пра�	на	мирні	зібрання.
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При	надходженні	адміні�трати�ного	позо�у,	який	�ідпо�ідає	�имогам	
�т.	106	КАС	України,	�уддя	�ідпо�ідно	до	�т.	107	КАС	України	не	пізніше	
на�тупного	дня	�ідкри�ає	про�адження	�	адміні�трати�ній	 �пра�і.	Про	
�ідкриття	про�адження	у	�пра�і,	дату,	ча�	та	мі�це	розгляду	�пра�и	негай
но	по�ідомляють�я	пози�ач	та	організатори	зборі�,	мітингі�,	поході�,	де
мон�трацій	 чи	 інших	 мирних	 зібрань.	 Строки	 розгляду	 такої	 категорії	
�пра�	обмежені,	що	цілком	�ипра�дано,	о�кільки	�корочені�ть	�трокі�	роз
гляду	цієї	категорії	�пра�	моти�уєть�я	забезпеченням	реалізації	пра�	на	
мирне	зібрання	у	�изначеному	організаторами	ча�і	та	мі�ці.	Адміні�тра
ти�на	�пра�а	про	обмеження	пра�а	на	мирні	зібрання	розглядаєть�я	�удом	
протягом	трьох	дні�	пі�ля	�ідкриття	про�адження,	але	якщо	про�аджен
ня	у	�пра�і	�ідкрите	менш	як	за	три	дні	до	про�едення	�ідпо�ідних	захо
ді�,	то	адміні�трати�ний	позо�	підлягає	розгляду	не�ідкладно.	При	розгля
ді	�пра�и	по	�уті	�уд	зобо�’язаний	пере�ірити	до�оди	�торін	—	як	пози�а
ча,	так	і	організатора	зібрання.	Однак	нея�ка	однієї	�торони	або	�торін,	
які	належно	по�ідомлені,	не	є	перешкодою	для	розгляду	�пра�и	по	�уті.	
При	��тано�ленні	�удом	об�та�ин,	які	підт�ерджують,	що	при	про�еденні	
зая�леного	організаторами	заходу	�иникає	загроза	національній	безпеці	
чи	громад�ькому	порядку	або	про�едення	такого	заходу	може	�т�орити	
реальну	небезпеку	за�орушень,	�чинення	злочині�,	загрозу	на�еленню	або	
пра�ам	і	��ободам	інших	уча�никі�	зібрання	чи	людей,	у	разі	ная�но�ті	
зброї	�	уча�никі�	зібрання,	за�то�у�ання	на�иль�т�а	з	боку	його	уча�ни
кі�,	якщо	про�едення	такого	заходу	�тано�ить	реальну	загрозу	�иникнен
ню	�оціальної	напружено�ті,	то	�уд,	�ідпо�ідно	до	�т.	182	КАС	України	має	
під�та�и	для	�ине�ення	по�тано�и	про	задо�олення	�имог	пози�ача	щодо	
заборони	про�едення	такого	заходу	або	обмеження	щодо	реалізації	пра�а	
на	мирні	зібрання.	Задо�ольняючи	позо�	щодо	обмеження	пра�а	на	мир
ні	зібрання	�уд	у	по�тано�і	зазначає	�по�іб	такого	обмеження.	Приймаю
чи	 рішення	 про	 заборону	 або	 обмеження	 пра�а	 про�едення	мирних	 зі
брань	�уди	по�инні	керу�ати�я	�ипра�дані�тю	такого	заходу	та	адек�ат
ні�тю	�житих	�анкцій	щодо	необхідно�ті	захи�ту	громад�ького	порядку,	
національної	безпеки,	запобігання	�чиненню	злочині�	та	на�иль�т�.

По�тано�а	�уду	у	�пра�ах	про	заборону	або	обмеження	щодо	реаліза
ції	пра�а	на	мирні	зібрання	підлягає	негайному	�иконанню.	Копії	�удо�о
го	рішення	не�ідкладно	�идають�я	уча�никам	�удо�ого	проце�у,	а	у	разі	
�ід�утно�ті	�торони	під	ча�	його	проголошення,	над�илають�я	�ід�утній	
�тороні.

Позо�на	зая�а	про	обмеження	щодо	реалізації	пра�а	на	мирні	зібран
ня,	яка	надійшла	�	день	про�едення	такого	зібрання	або	пі�ля	його	про�е
дення,	залишаєть�я	без	розгляду.	Вказаною	нормою	закону	органи	�ладних	
по�но�ажень	зобо�’язані	за�ча�но	з�ертати�я	до	�уду	з	метою	уникнення	
незаконного	 �тручання	 держа�них	 органі�	 при	 реалізації	 громадянами	
��оїх	пра�	на	про�едення	мирних	зібрань.
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З	метою	захи�ту	пра�	на	мирні	зібрання	законода�цем	передбачене	
пра�о	на	з�ернення	до	�уду	про	у�унення	обмежень	про�едення	мирних	
зібрань.	У	разі	незгоди	з	рішенням	�уду	про	обмеження	про�едення	мир
ного	зібрання	організатори	зборі�,	мітингі�,	поході�,	демон�трацій	та	ін
ших	мирних	зібрань	мають	пра�о	з�ернути�я	до	�уду	з	адміні�трати�ним	
позо�ом	про	у�унення	обмежень	у	реалізації	пра�а	на	мирні	зібрання	з	бо
ку	органі�	�икона�чої	�лади	чи	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.	Поря
док	 з�ернення	 з	 такими	 адміні�трати�ними	 позо�ами	 регламентуєть�я	
�т.	183	КАС	України.

Адміні�трати�ні	позо�и	про	у�унення	обмежень	на	про�едення	мирних	
зібрань	подають�я	до	адміні�трати�ного	�уду	за	мі�цем	про�едення	таких	
заході�.	Отже,	якщо	�уб’єкти	�ладних	по�но�ажень	з�ертають�я	до	окруж
них	�уді�	за	��оїм	мі�цем	знаходження,	то	організатори	мирних	зібрань	
з�ертають�я	до	адміні�трати�них	�уді�,	за	мі�цем	про�едення	такого	зі
брання.

Спра�а	про	у�унення	обмежень	на	про�едення	мирних	зібрань	із	боку	
органі�	�икона�чої	�лади	чи	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	розгляда
єть�я	протягом	трьох	дні�	із	моменту	�ідкриття	про�адження,	а	�	разі	�ід
криття	менш	як	за	три	дні	або	у	день	їх	про�едення	—	негайно.	Законода
�ець	нада�	можли�і�ть	�удам,	на	�ідміну	�ід	розгляду	адміні�трати�них	
позо�і�	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	за	�т.	182	КАС	України,	розгляда
ти	�пра�и	про	у�унення	обмежень	на	про�едення	мирних	зібрань	у	день	
їх	про�едення,	що	забезпечує	можли�і�ть	у�унення	помилки	при	�т�орен
ні	обмежень	органами	�ладних	по�но�ажень	щодо	про�едення	мирних	зі
брань	та	реалізацію	кон�титуційних	пра�	громадян	на	такі	мирні	зібрання.

На�едемо	приклади	із	�удо�ої	практики.	У	жо�тні	2006	р.	Киї��ька	мі�ь
ка	держа�на	адміні�трація	з�ернула�я	з	адміні�трати�ним	позо�ом	до	Пар
тії	«Ру�ький	блок»,	Міжнародної	громад�ької	організації	«Реформація»,	Гро
мад�ької	Ради	України,	Конференції	праці	України,	Прогре�и�ної	�оціалі�
тичної	партії	України	про	обмеження	пра�а	на	про�едення	ма�о�их	акцій	
14	жо�тня	2006	р.	На	обґрунту�ання	�имог	пози�ач	по�ла��я	на	інформа
цію	СБУ	та	МВС	України	щодо	форму�ання	груп	людей	для	�чинення	фі
зичних	проти�тоянь	при	про�еденні	зазначених	ма�о�их	акцій.	Для	уник
нення	проти�тоянь,	порушень	пра�опорядку,	бійок	під	ча�	акцій	пози�ачем	
�та�или�я	�имоги	щодо	обмеження	пра�а	�ідпо�ідачі�	на	мирні	зібрання	
шляхом	заборони	про�одити	акції	на	�улиці	Хрещатик	та	майдані	Незалеж
но�ті.	По�тано�ою	�е�ченкі��ького	районного	�уду	м.	Киє�а	�ід	13	жо�тня	
2006	р.,	залишеною	без	змін	ух�алами	Апеляційного	�уду	м.	Киє�а	та	Ви
щого	адміні�трати�ного	�уду	України,	позо�	задо�олений.	Задо�ольняючи	
позо�ні	�имоги	�уд	�иходи�	з	тих	об�та�ин,	що	зая�ки	на	про�едення	ма
�о�их	акцій	у	м.	Киє�і,	�	одному	і	тому	�амому	мі�ці,	�	один	і	той	�амий	
день	та	ча�	було	подано	різними	політичними	партіями,	громад�ькими	ор
ганізаціями,	�ідпо�ідачами	у	�пра�і,	які	мають	протилежні	політичні	по
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гляди	на	пе�ні	і�торичні	події,	що	�то�ують�я	України	та	її	народу,	а	це	
�т�орює	реальну	небезпеку	та	може	приз�е�ти	до	за�орушень	чи	злочині�,	
загрози	здоро�’ю	на�елення,	пра�ам	і	��ободам	мешканці�	м.	Киє�а.	З	ме
тою	забезпечення	пра�опорядку,	запобігання	�чиненню	злочині�,	охорони	
здоро�’я	на�елення,	захи�ту	пра�	і	��обод	мешканці�	м.	Киє�а,	забезпечен
ня	нормального	функціону�ання	підприєм�т�	та	у�тано�,	які	розташо�ані	
на	�улиці	Хрещатик	та	майдані	Незалежно�ті	�удом	були	��тано�лені	об
меження	щодо	про�едення	�ідпо�ідачами	ма�о�их	акцій	у	�казаних	мі�
цях	м.	Киє�а.

Є�ропей�ька	комі�ія	та	Є�ропей�ький	�уд	розглянули	кілька	�пра�,	у	
яких	йшло�я	про	��ободу	мирних	зібрань	за	�т.	11	Кон�енції	про	захи�т	
пра�	 людини	 і	 о�но�оположних	 ��обод.	При	 розгляді	 �казаної	 категорії	
�пра�	�изначала�я	роль	мирних	зібрань	та	�и�ло�лю�ала�ь	обґрунто�ана	
думка	про	те,	що	і�ну�ання	процедури	попереднього	одержання	доз�олу	на	
про�едення	мирних	зібрань	не	порушує	�т.	1	Кон�енції.	Подібна	процедура	
�ідпо�ідає	�имогам	п.	1	�т.	11,	якщо	тільки	органи	�лади	�икори�то�ують	
її	для	того,	щоб	мати	можли�і�ть	забезпечити	мирний	характер	зібрань,	і,	
�ідпо�ідно,	така	процедура	не	є	�тручанням	у	здій�нення	цього	пра�а.	За
борона	чи	тимча�о�а	заборона	мирних	зібрань	не	�уперечить	п.	2	�т.	11,	
якщо	у	разі	про�едення	мирних	зібрань	�иникала	�ерйозна	загроза	громад
�ькій	безпеці	та	порядку.	Будьякі	обмеження,	що	накладають�я	на	подіб
ні	зібрання,	по�инні	�ідпо�ідати	умо�ам	положення	п.	2	�т.	11	Кон�енції.

У	�пра�і	«Платформа	«Лікарі	за	життя»	проти	А��трії»	(1988)	Є�ропей
�ький	Суд	розгляну�	позити�не	зобо�’язання	держа�и	забезпечу�ати	за
хи�т	групам,	що	здій�нюють	��оє	пра�о	на	��ободу	мирних	зібрань.	У	цій	
�пра�і	а��трій�ький	уряд	да�	доз�іл	на	про�едення	у	�изначеному	мі�ці	
демон�трації	проти	аборті�.	Пі�ля	цього	організація	зая�ника	з�ернула�я	
з	проханням	змінити	мі�це	про�едення	демон�трації	на	інше,	менш	зруч
не	з	точки	зору	забезпечення	контролю	за	нато�пом.	Уряд	погоди��я	на	це,	
але	по�ідоми�	організаторі�	демон�трації,	що	поліція	може	і	не	забезпечи
ти	належного	захи�ту	�ід	�и�тупу	контрдемон�транті�,	що	�	дій�но�ті	й	
�тало�я.	Подібні	труднощі	були	і	під	ча�	про�едення	другої	демон�трації.	
Організація	зая�ника	�каржила�я	на	те,	що	а��трій�ький	уряд	поруши�	
�т.	11,	тому	що	не	�жи�	належних	заході�	для	забезпечення	безконфліктно
го	про�едення	демон�трації.

Суд	ух�али�	рішення	про	те,	що	А��трія	була	зобо�’язана	забезпечити	
захи�т	груп,	які	здій�ню�али	��оє	пра�о	на	мирні	зібраня

Демон�трація	може	зачіпати	або	ображати	людей,	які	�и�тупають	про
ти	�и�унутих	демон�трантами	ідей	або	�имог.	Проте	уча�ники	по�инні	ма
ти	можли�і�ть	про�е�ти	демон�трацію	без	ризику	по�траждати	�ід	фізич
ного	на�иль�т�а	з	боку	��оїх	�упроти�никі�.	Подібні	побою�ання	можуть	
перешкоджати	об’єднанням	громадян	або	іншим	групам,	що	мають	�піль
ні	ідеї	та	інтере�и,	�ідкрито	�и�ло�лю�ати	��ої	думки	�то�о�но	найбільш	
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�уперечли�их	питань,	які	х�илюють	�у�піль�т�о.	У	демократичному	�у�піль
�т�і	пра�о	на	контрдемон�трацію	не	може	приз�одити	до	�ідмо�и	у	здій�
ненні	пра�а	на	�аму	демон�трацію.	Спра�жня,	ефекти�на	��обода	мирних	
зібрань	не	може,	таким	чином,	з�одити�ь	лише	до	обо�’язку	держа�и	не	
�тручати�я:	цілком	негати�на	концепція	не	�ідпо�ідає	предмету	та	меті	
�т.	11.	�к	і	�т.	8,	�т.	11	іноді	потребує	�життя	позити�них	заході�	на�іть	
у	�фері	�заємо�ідно�ин	між	окремими	о�обами,	якщо	�	цьому	є	потреба.	
Суд	надає	держа�ам	широкі	межі	роз�уду	�	цій	�фері.

Хоча	�життя	розумних	і	�ідпо�ідних	заході�	для	забезпечення	мирно
го	характеру	демон�трацій	є	обо�’язком	Дого�ірних	Сторін,	�они	не	мо
жуть	гаранту�ати	це	аб�олютно,	і	�они	мають	широкі	ди�креційні	по�но
�аження	у	�изначенні	необхідних	для	цього	за�обі�.	У	цьому	питанні	�т.	11	
Кон�енції	зобо�’язує	їх	�жити	заході�,	а	не	до�ягти	результату.

У	�ищезгаданій	�пра�і	Суд	дійшо�	�и�но�ку	про	те,	що	а��трій�ькі	ор
гани	�лади	�жили	��іх	розумних	та	належних	заході�	для	захи�ту	демон
�транті�,	і	тому	порушення	�т.	11	не	було.

Суд	�изнає,	що	при	про�еденні	публічних	зібрань	і�нують	практичні	
перешкоди	і	при	цьому	держа�і	надають�я	пе�ні	ди�креційні	по�но�ажен
ня	для	подолання	цих	у�кладнень,	які	можуть	реалізу�ати�ь	або	через	��та
но�лення	режиму	доз�олу	на	про�едення	мирного	зібрання,	або	через	за
безпечення	поліцей�ького	захи�ту	�ід	демон�трації	антагоні�тичного	ха
рактеру,	або	за	допомогою	інших	за�обі�.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Характерні	ознаки	мирних	зібрань.
2.	 �кі	можуть	бути	форми	про�едення	мирних	зібрань	та	їх	�ідмінно�ті?
3.	 О�обли�о�ті	розгляду	�порі�	щодо	обмеження	про�едення	мирних	зібрань.
4.	 Під�та�и	обмеження	про�едення	мирних	зібрань.
5.	 Суб’єкти	з�ернення	з	позо�ами	про	обмеження	мирних	зібрань.

Глава 7
ОсОбливОсті ПРОвАдження 

У сПРАвАх щОдО РеАліЗАції ПРАвА 
нА свОбОдУ дУмки і слОвА, нА вільне виРАження 

свОїх ПОглядів і ПеРекОнАнь

Аналіз	��іто�ої	практики	демократичного	держа�от�орення	наглядно	
за��ідчує,	що	пра�о	на	��ободу	думки	і	�ло�а,	на	�ільне	�ия�лення	��оїх	
погляді�	і	переконань	є	одним	з	наріжних	камені�	розбудо�и	демократичної,	
пра�о�ої	держа�и	і	громадян�ького	�у�піль�т�а,	які	базують�я	на	принци
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пі	�ерхо�ен�т�а	пра�а.	Прозорі�ть	функціону�ання	держа�них	ін�титуті�	
��ажають	однією	з	голо�них	ри�	демократії,	о�кільки	без	��ободи	�ло�а	
демократії	не	може	бути.	Не�ипадко�им	є	те,	що	��обода	�ло�а	і�торично	
�ит�орила�я	як	ін�трумент	для	забезпечення	інформо�ано�ті	й	підтримки	
�и�окого	рі�ня	компетентно�ті	органі�	держа�ної	�лади.	�ак,	англій�ький	
Білль	про	пра�а	1689	року	гаранту�а�	членам	парламенту	по�ну	��ободу	
обго�орення	�пра�	держа�и	і	держа�них	�лужбо�ці�,	без	чого	його	работа	
була	б	неефекти�ною,	а	палата	лорді�	�тала	�удом	о�танньої	апеляційної	
ін�танції.	Приділяючи	�елику	у�агу	питанням	забезпечення	пра�а	на	��о
боду	думки	і	�ло�а,	на	�ільне	�ия�лення	��оїх	погляді�	і	переконань	Гене
ральна	А�амблея	ООН	у	Резолюції	59	(1)	зазначила,	що	«��обода	інформа
ції	є	о�но�ним	пра�ом	людини	і	критерієм	у�іх	інших	��обод».

Згідно	зі	�т.	15	Кон�титуції	України	�у�пільне	життя	�	Україні	ґрунту
єть�я	на	за�адах	політичної,	економічної	та	ідеологічної	багатоманітно�ті.	
Жодна	ідеологія	не	може	�изна�ати�я	держа�ою	як	обо�’язко�а.	Цензура	
заборонена.	Держа�а	гарантує	��ободу	політичної	діяльно�ті,	не	забороне
ної	Кон�титуцією	і	законами	України.	Громадяни	можуть	�ільно	�и�ло�лю
�ати	��ої	думки	�	громад�ьких	мі�цях,	на	зборах,	мітингах,	демон�траціях,	
на	�торінках	газет,	на	каналах	телебачення	і	радіо.

Виходячи	з	положень	�т.	34	Кон�титуції	України	�	україн�ькій	держа
�і	кожному	«гарантуєть�я	пра�о	на	��ободу	думки	і	�ло�а,	на	�ільне	�ира
ження	��оїх	погляді�	і	переконань.	Кожен	має	пра�о	�ільно	збирати,	збе
рігати,	�икори�то�у�ати	і	поширю�ати	інформацію	у�но,	пи�ьмо�о,	або	�	
інший	�по�іб	—	на	��ій	�ибір.	Здій�нення	цих	пра�	може	бути	обмежене	
законом	�	 інтере�ах	національної	 безпеки,	 територіальної	 цілі�но�ті	 або	
громад�ького	порядку	з	метою	запобігання	за�орушенням	чи	злочинам,	
для	охорони	здоро�’я	на�елення,	для	захи�ту	репутації	або	пра�	інших	лю
дей,	для	запобігання	розголошенню	інформації,	одержаної	конфіденційно,	
або	для	підтримання	а�торитету	і	неупереджено�ті	пра�о�уддя».	Зазначе
не	кон�титуційне	положення	коре�пондуєть�я	з	міжнародними	зобо�’язан
нями	держа�и,	зокрема	�т.	19	Загальної	декларації	пра�	людини	та	�т.	10	
Кон�енції	про	захи�т	пра�	людини	 і	о�но�оположних	��обод,	 і	потребує	
�ирішення	�	тому	чи�лі	проблеми	захи�ту	інформації	про	о�обу,	одержаної	
конфіденційно,	з	ураху�анням	міжнародних	�тандарті�	з	цієї	проблемати
ки,	зокрема	�изначених	у	Кон�енції	Ради	Є�ропи	1981	р.	щодо	захи�ту	да
них	про	о�обу	під	ча�	а�томатизо�аної	обробки	інформації.

Статтею	35	Кон�титуції	України	закріплене	пра�о	кожного	на	��ободу	
��ітогляду	і	�іро�по�ідання.	Пра�о	на	��ободу	думки	і	�о�і�ті	передбачає	
��ободу	 �ід	 будьякого	 ідеологічного	 контролю.	 Людина	 �ама	 �ирішує,	
яким	духо�ним	цінно�тям	їй	нада�ати	пере�агу.	Жодна	релігія	не	може	
бути	�изнана	держа�ою	як	обо�’язко�а.	Церк�а	і	релігійні	організації	�ід
окремлені	�ід	держа�и,	а	школа	—	�ід	церк�и.	Держа�а,	її	органи	та	по�а
до�і	о�оби	не	�пра�і	�тручати�я	�	питання	�изначення	громадянами	��ого	
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�та�лення	до	релігії,	�	законну	діяльні�ть	релігійних	об’єднань.	Це	пе�ною	
мірою	�ідпо�ідає	міжнародним	�тандартам,	закріпленим	у	міжнародних	
документах,	переду�ім	у	Загальній	декларації	пра�	людини,	Кон�енції	про	
захи�т	пра�	людини	і	о�но�оположних	��обод,	Міжнародному	пакті	про	гро
мадян�ькі	і	політичні	пра�а,	Декларації	про	лік�ідацію	��іх	форм	нетерпи
мо�ті	та	ди�кримінації	на	ґрунті	релігії	і	переконань.

Згідно	зі	�т.	36	Кон�титуції	України	громадяни	України	мають	пра�о	
на	��ободу	об’єднання	у	політичні	партії	та	громад�ькі	організації	для	здій
�нення	і	захи�ту	��оїх	пра�	і	��обод	та	задо�олення	політичних,	економіч
них,	 �оціальних,	культурних	та	 інших	 інтере�і�,	 за	�инятком	обмежень,	
��тано�лених	законом.	Заборона	діяльно�ті	об’єднань	громадян	здій�ню
єть�я	лише	�	�удо�ому	порядку	(�т.	37	Кон�титуції	України).

Важли�им	�у�пільним	механізмом	�заємодії	�и�теми	�удо�ої	�лади	та	
ін�титуті�	громадян�ького	�у�піль�т�а	є	за�оби	ма�о�ої	інформації	(ЗМІ),	
о�кільки	 громадяни	мають	 знати,	 хто	 і	 яким	чином	приймає	 �у�пільно	
�ажли�і	рішення,	як	�они	�иконують�я	і	якими	на�лідками	це	обертаєть
�я	для	у�ього	�у�піль�т�а.	Зазначений	механізм	�прямо�аний	на	підтрим
ку	балан�у	інтере�і�	�у�піль�т�а	загалом,	окремих	�оціальних	груп	та	уча�
никі�	проце�у,	недотримання	якого	може	приз�е�ти	до	порушення	пра�	
людини,	роз�итку	корупції,	зменшення	до�іри	громадян	до	�уду.	Судді,	з	
одного	боку,	по�инні	мати	чіткі	уя�лення	про	демократичні	�тандарти	по
�одження	з	ма�медіа,	а	ЗМІ,	з	 іншого	боку,	му�ять	бути	за�жди	гото�і	
адек�атно	реагу�ати	на	законода�чо	�изначені	обмеження	у	�и��ітленні	
пе�них	питань	держа�ного	життя,	у	тому	чи�лі	по�’язаних	зі	здій�ненням	
пра�о�уддя.	Отже,	��обода	�ло�а	має	узгоджу�ати�я	з	 іншими	пра�ами	
людини,	перш	за	��е	—	з	пра�ом	о�оби	на	�пра�едли�ий	і	неупереджений	
�уд.

Позицію	ООН	щодо	�заємодії	�уді�	та	ЗМІ	�изначено	�	Мадрид�ьких	
принципах	�заємодії	за�обі�	ма�о�ої	інформації	та	�удді��ької	незалежно�
ті.	Зазначений	документ	поширено	�ідпо�ідно	до	Резолюції	1296	Eкономіч
ної	та	�оціальної	Ради	ООН	�ід	11	лютого	1994	р.	В	ньому	�т�ерджуєть�я,	
що	функцією	та	пра�ом	за�обі�	ма�о�ої	інформації	є	збір	та	поширення	
�еред	громад�ько�ті	 інформації,	�и�ло�лю�ань	та	критичних	т�ерджень	
про	�удочин�т�о,	�ключно	з	�и��ітленням	�удо�их	�пра�	до,	пі�ля	та	під	
ча�	�удо�ого	розгляду,	не	порушуючи	при	цьому	презумпції	не�ину�ато�
ті.	Цей	принцип	діяльно�ті	ЗМІ	у	�фері	�удочин�т�а	може	підлягати	пе�
ним	обмеженням,	за�то�о�аним	на	чітко	�изначених	за�адах.	�ак,	обме
ження	пра�а	на	�и��ітлення	�удо�ого	проце�у	має	базу�ати�ь	�иключно	на	
законі.	�к	�ідомо,	Україна	по�ідає	одне	з	про�ідних	мі�ць	у	��іті	за	кіль
кі�тю	законі�,	при��ячених	діяльно�ті	ма�медіа	і	�прямо�аних	на	розши
рення	гла�но�ті	та	поінформо�ано�ті	�у�піль�т�а.	Це	закони	України	«Про	
інформацію»	(1992	р.),	«Про	друко�ані	за�оби	ма�о�ої	інформації	(пре�у)	�	
Україні»	(1992	р.),	«Про	інформаційні	агент�т�а»	(1995	р.),	«Про	телебачен
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ня	і	радіомо�лення»	(1993	р.),	«Про	�не�ення	змін	і	допо�нень	до	положень	
законода�чих	акті�	України,	що	�то�ують�я	захи�ту	че�ті	і	гідно�ті	та	ді
ло�ої	репутації	громадян	і	організацій»	(1993	р.),	«Про	�ла�ні�ть»	(1992	р.),	
«Про	рекламу»	(1997	р.),	«Про	порядок	�и��ітлення	діяльно�ті	органі�	дер
жа�ної	�лади	та	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	�	Україні	за�обами	ма
�о�ої	інформації»	(1998	р.),	«Про	держа�ну	підтримку	за�обі�	ма�о�ої	ін
формації	та	�оціальний	захи�т	журналі�ті�»	(1998	р.)	тощо,	�	яких	знайшли	
�ідображення	механізми	реалізації	кон�титуційного	пра�а	на	��ободу	дум
ки	і	�ло�а,	на	�ільне	�и�ло�лення	��оїх	погляді�	і	переконань,	на	інфор
мацію.

Слід	зазначити,	що	ніяке	обмеження	не	є	аб�олютним.	Обмеження	мо
же	бути	запро�аджене	лише	на	той	термін,	який	потрібний	для	до�ягнен
ня	передбаченої	�	законі	та/або	�удо�ому	рішенні	мети.	Будьяке	рішення	
щодо	запро�адження	обмеження	може	бути	о�каржене	та	�ка�о�ане	за	на
я�но�ті	�ідпо�ідних	під�та�.

Є�ропей�ький	�уд	з	пра�	людини	при	розгляді	�пра�,	по�’язаних	з	пра
�ом	людини	на	��ободу	думки	і	�ло�а,	на	�ільне	�ия�лення	��оїх	погляді�	
і	переконань,	ча�то	робить	по�илання	на	п.	2	�т.	10	Кон�енції	про	захи�т	
пра�	людини	і	о�но�оположних	��обод	1950	р.,	�ідпо�ідно	до	якого	��обо
да	�ия�лення	погляді�	може	підлягати	обмеженням	у	�ипадках:	а)	захи�ту	
репутації	та	пра�	інших	людей;	б)	підтримання	а�торитету	�уду;	�)	забез
печення	без�торонно�ті	та	неупереджено�ті	�уду.	�ак,	у	Рішенні	у	�пра�і	
«Санді	тайм�	проти	Сполученого	Королі��т�а»	(1979	р.)	Є�ропей�ький	�уд	
кон�тату�а�,	що	«�уди	є	форумом	для	�ирішення	�порі�»,	але	«попереднє	
обго�орення	може	�ідбу�ати�я	і	�	інших	мі�цях»,	зокрема	громад�ькі�тю,	
�	за�обах	ма�о�ої	інформації.	В	той	�амий	ча�	за�оби	ма�о�ої	інформації	
«не	мають	пере�тупати	межі,	��тано�лені	�	інтере�ах	належного	�ідпра�
лення	пра�о�уддя…	�кщо	інформація	про	�удо�ий	проце�	поширюєть�я	
�	такій	формі,	що	�еде	до	форму�ання	у	громад�ько�ті	�ла�ної	думки	про	
�ину�аті�ть	чи	не�ину�аті�ть	ще	перед	оголошенням	�удо�ого	рішення,	то	
це	 може	 �причинити	 непо�агу	 та	 недо�іру	 до	 �уду».	 �ака	 «к�азі�удо�а	
практика	�	за�обах	ма�о�ої	інформації»	�изнана	шкідли�ою.	В	Рішенні	у	
�пра�і	«Де	Гає�	і	Гійзель�	проти	Бельгії»	(1997	р.)	Є�ропей�ький	�уд	зазна
чи�,	що	«�удді	мають	бути	захищені	�ід	де�трукти�них	�ипаді�	з	боку	за
�обі�	ма�о�ої	інформації,	що	не	базують�я	на	жодній	фактичній	під�та�і».	
Водноча�,	якщо	критика	�удо�их	проблем	або	окремих	�удді�	�пираєть�я	
на	«належні	журналі�т�ькі	роз�ліду�ання,	що	є	ча�тиною	громад�ького	об
го�орення»	�ажли�их	�у�пільних	проблем,	то	під�та�	обмежу�ати	��ободу	
пре�и	немає.

Питання	забезпечення	пра�а	на	��ободу	думки	і	�ло�а,	на	�ільне	�ия�
лення	��оїх	погляді�	і	переконань	знайшло	��оє	�ідображення	�	рішеннях	
Комітету	Міні�трі�	Ради	Є�ропи.	Наприклад,	�тандарти	�ідно�ин	�уді�	і	
ЗМІ	знайшло	�ідображення	�	Рекомендації	№	Rec.(2003)19	Комітету	Міні
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�трі�	Ради	Є�ропи.	У	цьому	документі	підкре�люєть�я	необхідні�ть	дотри
мання	таких	принципі�,	як	презумпція	не�ину�ато�ті,	неприпу�тимі�ть	
�пли�у	на	�уд,	точні�ть	інформації,	до�туп	до	інформації,	неприпу�тимо�
ті	до�удо�ого	розголошення	інформації,	що	заподіює	шкоду,	захи�т	��ідкі�	
тощо.

Відпо�ідно	до	�т.	47	Закону	України	«Про	інформацію»	порушення	за
конода��т�а	України	про	інформацію	тягне	за	�обою	ди�циплінарну,	ци
�ільнопра�о�у,	адміні�трати�ну	або	кримінальну	�ідпо�ідальні�ть	згідно	з	
чинним	законода��т�ом	України.	В	разі	�чинення	держа�ними	органами,	
органами	мі�це�ого	і	регіонального	�амо�ряду�ання	та	їх	по�адо�ими	о�о
бами,	а	також	політичними	партіями,	іншими	об’єднаннями	громадян,	за
�обами	ма�о�ої	інформації,	держа�ними	організаціями,	які	є	юридичними	
о�обами,	та	окремими	громадянами	протипра�них	діянь,	ці	дії	підлягають	
о�карженню	до	органі�	�ищого	рі�ня	або	до	�уду.	Скарги	на	протипра�ні	
дії	по�адо�их	о�іб	подають�я	до	органі�	�ищого	рі�ня,	яким	підпорядко�а
ні	ці	по�адо�і	о�оби.	У	разі	незадо�олення	�карги,	поданої	до	органу	�ищо
го	рі�ня,	заінтере�о�аний	громадянин	або	юридична	о�оба	мають	пра�о	
о�каржити	протипра�ні	дії	по�адо�их	о�іб	до	�уду	(�т.	47	Закону).	Слід	з�ер
нути	у�агу,	що	�ажли�им	положенням	зазначеного	закону	є	те,	що	інфор
мація	з	обмеженим	до�тупом	може	бути	поширена	без	згоди	її	�ла�ника,	
якщо	ця	інформація	є	�у�пільно	значимою,	тобто	якщо	�она	є	предметом	
громад�ького	інтере�у	і	якщо	пра�о	громад�ько�ті	знати	цю	інформацію	
пере�ажає	пра�о	її	�ла�ника	на	її	захи�т	(�т.	30	Закону).

Згідно	зі	�т.	9	Кон�титуції	України,	ч.	2	�т.	9	Закону	України	«Про	�удо
у�трій	України»	розгляд	�пра�	у	�удах	�ідбу�аєть�я	�ідкрито,	крім	�ипад
кі�,	 передбачених	проце�уальним	 законом.	 Розгляд	 �пра�и	 у	 закритому	
за�іданні	допу�каєть�я	за	рішенням	�уду	у	�ипадках,	передбачених	проце
�уальним	законом.

Статтею	12	КАС	України	передбачено,	що	розгляд	�пра�	у	адміні�тра
ти�них	�удах	про�одить�я	�ідкрито.	Суд	ух�алою	може	оголо�ити	�удо�е	
за�ідання	або	його	ча�тину	закритими	з	метою	нерозголошення	держа�ної	
чи	іншої	таємниці,	що	охороняєть�я	законом,	захи�ту	о�оби�того	та	�імей
ного	життя	людини,	�	інтере�ах	малолітньої	чи	непо�нолітньої	о�оби,	а	та
кож	�	інших	�ипадках,	у�тано�лених	законом.	Розгляд	�пра�и	�	закритому	
�удо�ому	за�іданні	про�одить�я	з	додержанням	у�іх	пра�ил	адміні�трати�
ного	�удочин�т�а.	Під	ча�	розгляду	�пра�и	�	закритому	�удо�ому	за�іданні	
можуть	бути	при�утніми	лише	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	а	�	разі	
необхідно�ті	—	ек�перти,	�пеціалі�ти,	перекладачі	та	��ідки.	�кщо	під	ча�	
закритого	�удо�ого	за�ідання	буде	��тано�лено,	що	інформація	з	обмеже
ним	до�тупом	є	�у�пільно	значимою	або	до�туп	до	інформації	обмежено	з	
порушенням	закону,	�уд	по�тано�ляє	ух�алу	про	її	до�лідження	у	�ідкрито
му	�удо�ому	за�іданні.
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У	�т.	174	КАС	України	�изначені	о�обли�о�ті	про�адження	у	�пра�ах	
щодо	о�карження	рішень,	дій	або	бездіяльно�ті	ЗМІ,	їх	по�адо�их	та	�луж
бо�их	о�іб	та	т�орчих	праці�никі�	ЗМІ,	які	порушують	законода��т�о	про	
�ибори	та	референдум.	Пра�о	о�каржу�ати	їх	рішення,	дії	чи	бездіяльні�ть	
у	цьому	�ипадку	мають	�иборча	комі�ія,	кандидат,	партія	(блок),	мі�це�а	
організація	партії	(блок	мі�це�их	організацій	партій),	які	є	�уб’єктами	�ід
по�ідного	�иборчого	проце�у,	комі�ія	з	референдуму,	ініціати�на	група	ре
ферендуму,	інші	�уб’єкти	ініцію�ання	референдуму.	Позо�на	зая�а	щодо	
дій	чи	бездіяльно�ті	ЗМІ,	їх	по�адо�их	та	�лужбо�их	о�іб,	т�орчих	праці�
никі�	ЗМІ,	що	порушують	законода��т�о	про	�ибори	та	референдум,	по
даєть�я	до	мі�це�ого	загального	�уду	як	адміні�трати�ного	�уду	за	їх	мі�
цезнаходженням.	Позо�на	зая�а	може	бути	подана	до	адміні�трати�ного	
�уду	�	�трок,	��тано�лений	ча�тинами	6—7	�т.	172	КАС	—	у	п’ятиденний	
�трок	з	дня	прийняття	рішення,	�чинення	дії	або	допущення	бездіяльно�
ті;	позо�ні	зая�и	щодо	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті,	що	мали	мі�це	до	дня	
голо�у�ання,	можуть	бути	подані	до	адміні�трати�ного	�уду	у	п’ятиденний	
�трок,	але	не	пізніше	д�адцять	чет�ертої	години	дня,	що	передує	дню	го
ло�у�ання.	Суд	�ирішує	зазначені	адміні�трати�ні	�пра�и	у	�трок,	��тано�
лений	ч.	11	�т.	172	КАС	—	у	п’ятиденний	�трок	пі�ля	надходження	позо�
ної	зая�и.	Адміні�трати�ні	�пра�и	за	позо�ними	зая�ами,	що	надійшли	до	
дня	голо�у�ання,	�ирішують�я	�удом	у	п’ятиденний	�трок,	але	не	пізніше	
ніж	за	д�і	години	до	початку	голо�у�ання.

Громадяни	�ідпо�ідно	до	�т.	36	Кон�титуції	України	мають	кон�титу
ційне	пра�о	на	об’єднання	у	політичні	партії	та	громад�ькі	організації	для	
здій�нення	захи�ту	��оїх	пра�	і	��обод,	задо�олення	політичних,	економіч
них,	 �оціальних,	культурних	та	 інших	 інтере�і�,	 за	�инятком	обмежень,	
��тано�лених	законом	�	інтере�ах	національної	безпеки,	громад�ького	по
рядку,	охорони	здоро�’я	на�елення	або	захи�ту	пра�	і	��обод	інших	людей.	
У�і	об’єднання	громадян	рі�ні	перед	законом.	Пра�о	громадян	на	��ободу	
об’єднання	є	не�ід’ємним	пра�ом	людини.	Закон	України	«Про	об’єднання	
громадян»	�изначає	порядок	�т�орення	та	діяльно�ті	об’єднання	громадян.	
Стаття	1	цього	Закону	роз’я�нює,	що	об’єднання громадян — це добровіль
не громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спіль
ної реалізації своїх прав та свобод.	Ознаки	об’єднання:	добро�ільні�ть,	єд
ні�ть	 інтере�і�,	 рі�нопра�ні�ть,	 гла�ні�ть.	 Об’єднання	 громадян	можуть	
�изна�ати�я	 політичною	партією	 або	 громад�ькою	 організацією.	Однак	
дія	цього	Закону	не	поширюєть�я	на	релігійні,	кооперати�ні	об’єднання,	
комерційні	фонди,	о�но�ною	метою	діяльно�ті	яких	є	прибутки,	а	також	
к�артальні,	�уличні,	будинко�і,	�іль�ькі	комітети,	народні	дружини	тощо.	
Держа�а	зобо�’язана	дотриму�ати�я	пра�	та	інтере�і�	діяльно�ті	об’єднань	
громадян,	легалізо�аних	у	��тано�леному	Законом	порядку	і	��іляко	�прия
ти	їх	діяльно�ті.	Не	допу�каєть�я	�тручання	�	діяльні�ть	об’єднань	грома
дян,	якщо	�она	�ідпо�ідає	законода��т�у	держа�и.
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Громадські організації — це об’єднання громадян для захисту своїх за
конних соціальних, економічних, творчих, вікових, національнокультур
них, спортивних та інших спільних інтересів.	Об’єднання	громадян	мо
жуть	діяти	із	мі�це�им,	��еукраїн�ьким	та	міжнародним	�тату�ом,	які	ді
ють	на	під�та�і	�татуту	або	положення,	підлягають	обо�’язко�ій	реє�трації	
(легалізації)	�	залежно�ті	�ід	�тату�у:	Міні�тер�т�ом	ю�тиції	України,	мі�
це�ими	органам	держа�ної	�лади,	�икона�чими	комітетами	�іль�ьких,	�е
лищних,	мі�ьких	рад.	Може	бути	�ідмо�лено	�	реє�трації	об’єднанню	гро
мадян,	якщо	його	наз�а,	�татутний	та	інші	документи	�уперечать	�имогам	
законода��т�а	України.	 Законом	передбачено	 о�карження	рішення	про	
�ідмо�у	�	реє�трації	об’єднання	громадян	у	�удо�ому	порядку.	Лік�ідація	
об’єднання	громадян	здій�нюєть�я	на	під�та�і	�татуту	або	за	рішенням	�у
ду.	Держа�ний	контроль	за	дотриманням	�татутної	діяльно�ті	об’єднання
ми	громадян	здій�нюють	органи,	які	про�одили	легалізацію	об’єднань	гро
мадян,	а	також	органи	прокуратури.

Законом	України	«Про	об’єднання	громадян»,	зокрема	�т.	27,	перед
бачені	�иди	�тягнень,	які	можуть	бути	за�то�о�ані	до	об’єднань	 грома
дян:	попередження,	штраф,	тимча�о�а	заборона	(зупинення)	окремих	�и
ді�	діяльно�ті,	тимча�о�а	заборона	(зупинення)	діяльно�ті	та	приму�о�ий	
розпу�к	(лік�ідація).	Слід	зазначити,	що	�тягнення	до	об’єднань	громадян	
можли�о	за�то�о�у�ати	тільки	за	порушення	законода��т�а.	За	незначні	
пра�опорушення	орган,	який	легалізу�а�	об’єднання	громадян,	�пра�і	за
�то�у�ати	�тягнення	у	�игляді	пи�ьмо�ого	попередження.	Решта	передба
чених	законом	�тягнень,	такі	як:	штраф,	тимча�о�а	заборона	(зупинення)	
окремих	�иді�	діяльно�ті,	тимча�о�а	заборона	(зупинення)	діяльно�ті,	при
му�о�ий	розпу�к	(лік�ідація)	за�то�о�ують�я	тільки	�	�удо�ому	порядку.	
Законода�ець	�изначає	коло	�уб’єкті�,	які	мають	пра�о	на	з�ернення	до	
�уду	щодо	 за�то�у�ання	�ищена�едених	�тягнень	до	об’єднання	 грома
дян:

—	легалізуючий	орган,	залежно	�ід	рі�ня	діяльно�ті	об’єднання	грома
дян:	Міні�тер�т�о	ю�тиції	України,	мі�це�і	органи	держа�ної	�икона�чої	
�лади,	�икона�чі	комітети	�іль�ьких,	�елищних,	мі�ьких	рад	народних	де
путаті�;

—	прокурор.
�ак,	у	разі	грубого	або	�и�тематичного	�чинення	пра�опорушень	об’єд

нанням	громадян	�	��оїй	діяльно�ті,	може	бути	�	�удо�ому	порядку	накла
дений	штраф.

За	ная�но�ті	незаконної	діяльно�ті	об’єднання	громадян	та	з	метою	її	
припинення	за	позо�ом	�ідпо�ідного	легалізуючого	органу	або	прокурора	
�уд	може	тимча�о�о	заборонити	окремі	�иди	діяльно�ті	чи	тимча�о�о	за
боронити	діяльні�ть	об’єднання	громадян	на	�трок	до	трьох	мі�яці�.	Щодо	
тимча�о�ої	заборони	окремих	�иді�	діяльно�ті	об’єднання	громадян,	то	це	
може	бути	заборона	на	про�едення	ма�о�их	заході�	(зборі�,	мітингі�,	де
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мон�трацій,	�трайкі�	тощо),	на	�идання	друко�аних	за�обі�,	про�едення	
банкі��ьких	операцій	тощо.	За	з�ерненням	органі�	чи	прокурора	�уд	мо
же	продо�жити	терміни	тимча�о�ої	заборони	окремих	�иді�	діяльно�ті	або	
тимча�о�ої	заборони	��ієї	діяльно�ті	об’єднання	громадян,	але	не	більше	
ніж	на	ші�ть	мі�яці�.	Пі�ля	у�унення	причин,	які	�тали	під�та�ами	тимча
�о�ої	заборони	окремих	�иді�	діяльно�ті	чи	тимча�о�ої	заборони	��ієї	ді
яльно�ті	за	клопотанням	об’єднання	громадян	його	діяльні�ть	може	бути	
�ідно�лена	�удом	у	по�ному	об�язі.

Статтею	 32	 Закону	 України	 «Про	 об’єднання	 громадян»	 передбаче
ні	під�та�и	приму�о�ого	розпу�ку	чи	лік�ідації	об’єднання	громадян,	які	
не	підлягають	розширеному	тлумаченню.	На	під�та�і	рішення	�уду	за	по
зо�ом	легалізуючого	органу	або	прокурора	об’єднання	громадян	приму�о
�о	розпу�каєть�я	у	на�тупних	�ипадках:

1)	�чинення	дій,	передбачених	�т.	4	�казаного	Закону,	а	�аме:	коли	ді
яльні�ть	об’єднання	громадян	�прямо�ана	на	зміну	кон�титуційного	ладу	
на�ильницьким	шляхом	або	�	будьякій	протизаконній	формі	зміни	тери
торіальної	цілі�но�ті	держа�и,	підри�	безпеки	держа�и	і	�едення	діяльно�
ті	на	кори�ть	іноземних	держа�,	пропаганда	�ійни	та	релігійної	�орожнечі,	
�т�орення	незаконних	�оєнізо�аних	форму�ань,	обмеження	загально�и
знаних	пра�	людини;

2)	�и�тематичного	або	грубого	порушення	�имог	�т.	22	цього	Закону,	
яка	передбачає	заборону	отримання	кошті�	та	іншого	майна	�ід	міжна
родних	організацій,	іноземних	громадян	та	о�іб	без	громадян�т�а,	держа�
них	органі�	та	держа�них	підприєм�т�,	у�тано�,	організацій	(крім	�ипад
кі�,	передбачених	законами	України),	не	легалізо�аних	об’єднань	громадян;	
анонімних	пожерт�у�ачі�;

3)	продо�ження	протипра�ної	діяльно�ті	пі�ля	накладення	�тягнень,	
передбачених	цим	Законом.

У	різі	приму�о�ого	розпу�ку	чи	лік�ідації	об’єднання	громадян	�уд	по
�инен	одноча�но	�ирішити	і	питання	про	припинення	�ипу�ку	його	дру
ко�аного	за�обу	ма�о�ої	інформації.	Пі�ля	набрання	рішенням	�уду	закон
ної	�или	реє�труючий	орган	протягом	15	дні�	по�ідомляє	у	за�обах	ма�о
�ої	інформації	про	приму�о�ий	розпу�к	(лік�ідацію)	об’єднання	громадян.	
Рішення	про	приму�о�ий	розпу�к	��еукраїн�ьких	та	міжнародних	громад
�ьких	організацій,	які	діють	на	території	України,	приймаєть�я	�удом.	За
лежно	�ід	�тату�у	об’єднання	громадян	(��еукраїн�ьке,	мі�це�е)	та	який	
орган	його	легалізу�а�	(Міні�тер�т�о	ю�тиції	України,	мі�це�ий	орган	дер
жа�ної	�икона�чої	�лади	чи	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання),	�изнача
єть�я	�ідпо�ідно	до	�т.	18	КАС	України	під�удні�ть	розгляду	адміні�тра
ти�них	�пра�	�удами	щодо	за�то�у�ання	�тягнень	до	об’єднань	громадян	у	
�игляді	штрафу,	тимча�о�ої	заборони	(зупинення)	окремих	�иді�	діяльно�
ті,	тимча�о�ої	заборони	(зупинення)	діяльно�ті	та	приму�о�ого	розпу�ку	або	
лік�ідації.
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Одним	із	�иді�	об’єднання	громадян	є	політичні	партії,	які	мають	пе�
ні	загальнонаціональні	програми	�у�пільного	роз�итку,	а	голо�на	мета	їх	
діяльно�ті	�изначаєть�я	у	�иробленні	держа�ної	політики,	форму�анні	орга
ні�	�лади,	мі�це�ого	та	регіонального	�амо�ряду�ання	та	пред�та�ницт�і	
у	їх	�кладі.

Діяльні�ть	партій	гарантує	принципи	��ободи	�	демократичному	�у
�піль�т�і.	Важли�і�ть	ролі	політичної	партії	�изначаєть�я	�	політичному	
�амо�ираженні	політичних	думок,	��обод.	Держа�а	�изнає	пра�о	грома
дян	на	об’єднання	�	політичні	партії,	що	�ключає	��ободу	мати	��ою	полі
тичну	думку.	Пра�о	громадян	на	��ободу	об’єднання	�	політичні	партії	є	
не�ід’ємною	ча�тиною	пра�	і	��обод.

Відпо�ідно	до	�т.	1	Закону	України	«Про	політичні	партії	�	Україні»	по
літична партія — це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднан
ня громадян—прихильників певної загальнонаціональної програми суспіль
ного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню 
політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних за
ходах.

Діяльні�ть	політичних	партій	по�инна	�ідпо�ідати	Кон�титуції	Украї
ни,	�татуту	партії	та	іншому	законода��т�у.	Гарантіями	діяльно�ті	політич
ної	партії	є	їх	рі�ні�ть	перед	законом,	�прияння	держа�и	у	про�адженні	
діяльно�ті	партіям,	заборона	органам	держа�ної	�лади	�тручання	у	�т�о
рення	та	�нутрішню	діяльні�ть	політичних	партій.

Рішення	про	�т�орення	політичної	партії	приймаєть�я	на	у�тано�чому	
з’їзді,	конференції,	зборах,	яке	по�инне	бути	підтримане	підпи�ами	не	мен
ше	де�яти	ти�яч	громадян	України,	зібраними	не	менш	як	у	д�ох	трети
нах	районі�	та	обла�тей,	мі�т	Киє�а	та	Се�а�тополя,	А�тономної	Ре�пуб
ліки	Крим,	які	згідно	з	Кон�титуцією	України	і	�иборчим	законода��т�ом	
мають	пра�о	брати	уча�ть	у	�иборах	із	пра�ом	голо�у�ання.	Політична	пар
тія	має	пра�о	розпочати	��ою	діяльні�ть	лише	пі�ля	її	реє�трації	Міні�тер
�т�ом	ю�тиції	України.	Не	допу�каєть�я	діяльні�ть	незареє�тро�аних	полі
тичних	партій.

Політичні	партії	мають	пра�о	брати	уча�ть	у	�иборах	Президента	Украї
ни,	до	Верхо�ної	Ради	України,	до	інших	органі�	держа�ної	�лади,	органі�	
мі�це�ого	�амо�ряду�ання	та	їх	по�адо�их	о�іб,	�икори�то�у�ати	держа�
ні	 за�оби	ма�о�ої	 інформації	 та	 за�но�у�ати	 �ла�ні,	 підтриму�ати	між
народні	з�’язки	з	політичними	партіями	інших	держа�,	міжнародними	і	
міжурядо�ими	організаціями.	Політичні	партії	наділені	пра�ом	�икладати	
публічно	і	об�тою�ати	��ою	позицію	з	питань	�у�пільного	і	держа�ного	жит
тя,	брати	уча�ть	�	обго�оренні	та	оприлюдню�ати	і	обґрунто�у�ати	кри
тичну	оцінку	дій	 і	рішень	органі�	�лади,	�но�ити	пропозиції	до	органі�	
�лади	та	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	які	обо�’язко�і	для	розгляду	�ідпо�ід
ними	органами	�	у�тано�леному	порядку.	Політичним	партіям	гарантуєть
�я	��обода	опозиційно�ті.
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Здій�нення	пра�а	на	��ободу	об’єднання	�	політичні	партії	не	підлягає	
жодним	обмеженням,	крім	тих,	які	передбачені	законом	та	необхідні	�	ін
тере�ах	�у�піль�т�а,	держа�ної	безпеки,	громад�ького	�покою,	захи�ту	здо
ро�’я,	пра�	і	��обод	інших	о�іб.	При	обмеженні	діяльно�ті	партій	�уди	по
�инні	дотриму�ати�я	�ерхо�ен�т�а	закону	і	пра�а	на	�пра�едли�ий	�удо
�ий	розгляд.

За	порушення	політичними	партіями	Кон�титуції	України	або	інших	
законі�	до	них	органами,	передбаченими	�т.	18	Закону	України	«Про	полі
тичні	партії	�	Україні»	можуть	бути	�житі	�ідпо�ідні	заходи.	Законода�ець	
обмежує	коло	держа�них	органі�,	які	здій�нюють	контроль	за	діяльні�тю	
політичних	партій.	До	таких	органі�	належать:	Міні�тер�т�о	ю�тиції	Украї
ни,	яке	здій�нює	контроль	за	додержанням	політичною	партією	�имог	Кон
�титуції	України	та	�татуту	партії;	Центральна	�иборча	комі�ія	та	окружні	
�иборчі	комі�ії,	які	контролюють	дотримання	політичною	партією	�имог	
порядку	уча�ті	у	�иборчому	проце�і;	Рахунко�а	палата	та	Голо�не	контроль
норе�ізійне	упра�ління	України	�	ча�тині	�икори�тання	політичними	пар
тіями	кошті�,	�иділених	з	Держа�ного	бюджету	України	на	фінан�у�ання	
їх	�татутної	діяльно�ті.

Законом	передбачають�я	три	�иди	адміні�трати�ного	�пли�у	на	полі
тичні	партії:

1)	попередження	про	недопущення	незаконної	діяльно�ті;
2)	заборона	політичної	партії;
3)	анулю�ання	реє�траційного	��ідоцт�а.
�кщо	кері�ними	органами	політичної	партії	публічно	оголошують�я	на

міри	про	�чинення	партією	дій,	за	які	законами	України	передбачена	пе�
	на	юридична	�ідпо�ідальні�ть,	то	органи,	на	які	законода��т�ом	покладе
ний	контроль	за	діяльні�тю	політичних	партій,	мають	пра�о	�ида�ати	при
пи�и	про	недопущення	протипра�них	�чинкі�	або	припи�	про	у�унення	
допущених	пра�опорушень.

Заборона	або	розпу�к	політичних	партій	може	бути	�ипра�даною	ли
ше	�	тому	�ипадку,	коли	такі	партії	пропо�ідують	на�илля	чи	на�ильне	по
�алення	кон�титуційного	ладу,	що	таким	чином	підри�ає	кон�титуційні	
пра�а	та	��ободи	у	�у�піль�т�і.	Порядок	заборони	політичної	партії	�изна
чений	�т.	21	Закону	України	«Про	політичні	партії	�	Україні»,	згідно	з	якою	
за	 поданням	Міні�тер�т�а	 ю�тиції	 України	 чи	 Генерального	 прокурора	
України	політична	партія	може	бути	заборонена	у	�удо�ому	порядку	у	�и
падку	 порушення	 �имог	щодо	 �т�орення	 і	 діяльно�ті	 політичної	 партії,	
��тано�лених	Кон�титуцією	України,	цим	та	 іншими	законами	України.	
Отже,	законода�цем	�изначене	коло	�уб’єкті�,	які	мають	пра�о	на	з�ер
нення	до	�уду	про	заборону	політичних	партій	—	це	Міні�тер�т�о	ю�тиції	
України	та	Генеральний	прокурор	України,	інші	органи	держа�ної	�лади	
не	�пра�і	з�ертати�я	з	�имогами	про	заборону	партії.	Обмеження	кола	�у
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б’єкті�,	які	наділені	пра�ом	на	з�ернення	до	�уду	про	заборону	партій,	є	
гарантією	з	боку	держа�и	щодо	�ільної	діяльно�ті	партій,	їх	уча�ті	у	полі
тичній	та	громад�ькій	�ферах	�у�пільного	життя.

Заборона	діяльно�ті	політичної	партії	тягне	за	�обою	припинення	ді
яльно�ті	політичної	партії,	розпу�к	її	кері�них	органі�,	пер�инних	о�еред
кі�	 та	 �труктурних	 ут�орень.	 Заборона	 політичної	 партії	 можли�а	 тіль
ки	�	�удо�ому	порядку.	До	заборони	діяльно�ті	політичних	партій	необ
хідно	�та�ити�я	як	до	�иключного,	крайнього,	радикального	заходу,	при	
цьому	�удам	необхідно	брати	до	у�аги	�итуацію	�	держа�і,	оціню�ати,	чи	
дій�но	партія	�тано�ить	загрозу	політичному	у�трою	держа�и,	пра�ам	гро
мадян.

Законом	України	«Про	політичні	партії	�	Україні»	(�т.	24)	передбачено	
під�та�и	та	порядок	анулю�ання	реє�траційного	��ідоцт�а	партії.	До	під
�та�,	які	надають	пра�о	на	анулю�ання	��ідоцт�а	партії,	належать:

1)	не�иконання	політичною	партією	�имог	ч.	6	�т.	11	цього	Закону,	
яка	передбачає	обо�’язок	політичної	партії	протягом	ше�ти	мі�яці�	з	дня	
реє�трації	�т�орити	та	про�е�ти	реє�трацію	обла�них,	районних,	мі�ьких	
�труктурних	організацій,	передбачених	�татутом	партії;

2)	�ия�лення	протягом	трьох	рокі�	із	дня	реє�трації	політичної	партії	
недо�то�ірних	�ідомо�тей	у	поданих	на	реє�трацію	документах;

3)	не�и�у�ання	політичною	партією	��оїх	кандидаті�	на	�иборах	Пре
зидента	України,	на	�иборах	народних	депутаті�	України	протягом	де�яти	
рокі�.	На�едений	перелік	під�та�,	який	дає	пра�о	на	анулю�ання	��ідоц
т�а	партії,	є	�ичерпним	і	розширеному	тлумаченню	не	підлягає.

Законом	закріплений	�удо�ий	порядок	анулю�ання	реє�траційного	��і
доцт�а	партії.	Суб’єктом	з�ернення	до	�уду	про	анулю�ання	реє�траційного	
��ідоцт�а	партії	�и�тупає	той	орган,	який	зареє�тру�а�	політичну	партію.	
О�кільки	згідно	зі	�т.	11	Закону	України	«Про	політичні	партії	�	Україні»	
реє�трацію	політичної	партії	та	�идачу	реє�траційного	��ідоцт�а	здій�нює	
Міні�тер�т�о	ю�тиції	України,	то	пра�о	на	з�ернення	до	�уду	з	�ідпо�ідни
ми	�имогами	має	також	Міні�тер�т�о	ю�тиції	України.

Судо�ий	 розгляд	 �пра�	 за	 позо�ами	 про	 анулю�ання	 реє�траційно
го	��ідоцт�а	політичної	партії,	про	заборону	(приму�о�ий	розпук,	лік�іда
цію)	політичної	партії	регламентуєть�я	КАС	України.	Зокрема	�т.	19	КАС	
�изначає	територіальну	під�удні�ть	адміні�трати�них	�пра�	та	передба
чає,	що	такі	адміні�трати�ні	�пра�и	�ирішують�я	окружним	адміні�тра
ти�ним	�удом,	територіальна	юри�дикція	якого	поширюєть�я	на	м.	Киї�,	
рішення	якого	може	бути	о�каржене	�	апеляційному	та	ка�аційному	по
рядку.

У	разі	прийняття	�удом	рішення	про	заборону	або	анулю�ання	реє�т
раційного	��ідоцт�а	політичної	партії,	яке	�ідпо�ідно	до	КАС	України	на
брало	законної	�или,	юридичними	на�лідками	такого	рішення	є	припинен
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ня	діяльно�ті	політичної	партії,	розпу�к	її	кері�них	органі�,	обла�них,	мі
�ьких,	районних	організацій,	пер�инних	о�ередкі�	та	інших	�труктурних	
ут�орень	політичної	партії,	при	цьому	також	припиняєть�я	член�т�о	�	по
літичній	партії.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 О�обли�о�ті	розгляду	�порі�	щодо	реалізації	пра�а	на	��ободу	думки	і	
�ло�а,	на	�ільне	�ираження	��оїх	погляді�	і	переконань.

2.	 �кі	ознаки	мають	об’єднання	громадян?
3.	 �кі	розрізняють	�иди	об’єднань	громадян?
4.	 Порядок	легалізації	об’єднань	громадян.
5.	 Під�та�и	тимча�о�ої	заборони	об’єднань	громадян.
6.	 Під�та�и	приму�о�ого	розпу�ку	об’єднань	громадян.

Глава 8
ПРОвАдження У сПРАвАх 

ПРО ЗАтРимАння і ПРимУсОве видвОРення 
З УкРАїни інОЗемців АбО 
Осіб беЗ гРОмАдянствА

Відпо�ідно	до	О�но�ного	Закону	України	іноземці	та	о�оби	без	грома
дян�т�а,	які	на	законних	під�та�ах	перебу�ають	�	Україні,	наділені	таки
ми	�амими	пра�ами	та	обо�’язками,	як	і	громадяни	України.	�обто	о�но�
ною	умо�ою	щодо	пра�	іноземці�	я�ляєть�я	легітимність	та	законність	
їх	перебу�ання	на	території	України.	Однак	держа�а	�пра�і	��тано�лю�а
ти	умо�и	«законно�ті»	перебу�ання	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а	на	
її	території,	у	з�’язку	з	чим	перебу�ання	�изнаєть�я	законним	до	того	ча
�у,	поки	о�оба	�иконує	ці	умо�и.	За	на�тання	пе�них	під�та�	у	�ідпо�ід
них	�ипадках	до	іноземці�	або	о�іб	без	громадян�т�а	можуть	за�то�о�у�а
ти�я	приму�о�і	заходи	�ид�орення	за	межі	України.	За�то�у�ання	такого	
приму�о�ого	 заходу	 передбачене	 Кодек�ом	 України	 про	 адміні�трати�
ні	пра�опорушення	 (КУпАП)	 та	Законом	України	 «Про	пра�о�ий	�тату�	
іноземці�»	�ід	4	лютого	1994	р.	Відпо�ідно	до	�т.	1	�ище�казаного	Закону	
іноземець	—	о�оба,	яка	не	перебу�ає	у	громадян�т�і	України	і	є	громадя
нином	(підданим)	іншої	держа�и	або	держа�;	о�оба	без	громадян�т�а	—	
о�оба,	яку	жодна	держа�а	�ідпо�ідно	до	��ого	законода��т�а	не	��ажає	
��оїм	громадянином.	Іноземці	та	о�оби	без	громадян�т�а,	перебу�аючи	на	
території	України,	 зобо�’язані	дотриму�ати�я	Кон�титуції	України	та	 ін
ших	законі�,	не	за�да�ати	шкоди	національним	інтере�ам	України,	пра
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�ам,	��ободам	та	законним	інтере�ам	її	громадян	та	о�іб,	які	прожи�ають	
на	території	України.	Іноземці	та	о�оби	без	громадян�т�а	можуть	іммігру
�ати	�	Україну	на	по�тійне	мі�це	прожи�ання,	на	�изначений	термін	або	
тимча�о�о	перебу�ати	на	її	території.	Іноземцям	та	о�обам	без	громадян
�т�а,	які	прибули	�	Україну	на	по�тійне	мі�це	прожи�ання	або	для	тимча
�о�ого	праце�лашту�ання,	компетентними	органами	�идають�я	�ідпо�ід
ні	по��ідки	на	по�тійне	чи	тимча�о�е	прожи�ання,	�	інших	�ипадках,	за	
ная�но�ті	 законного	перебу�ання	таких	о�іб,	�они	��ажають�я	такими,	
що	тимча�о�о	перебу�ають	на	території	України,	і	зобо�’язані	у	�изначе
ному	 Кабінетом	Міні�трі�	 України	 порядку	 зареє�тру�ати�я	 і	 �иїхати	 з	
України	пі�ля	закінчення	терміну	перебу�ання.	Відпо�ідно	до	Кон�титуції	
України,	Закону	України	«Про	біженці�»	за	ная�но�ті	пра�о�их	під�та�	іно
земцям	та	о�обам	без	громадян�т�а	може	бути	наданий	притулок	чи	�та
ту�	біженця.

Нормати�ною	 базою,	що	 регулює	 питання	 �ид�орення	 іноземці�	 та	
о�іб	без	громадян�т�а	з	України,	є	Кон�титуція	України,	КУпАП,	закони	
України	«Про	пра�о�ий	�тату�	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а»,	«Про	
імміграцію»,	 по�тано�и	Кабінету	Міні�трі�	України	 «Про	Пра�ила	�’їзду	
іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а	�	Україну,	їх	�иїзду	з	України	і	тран
зитного	проїзду	через	її	територію»	�ід	29	грудня	1995	р.	№	1074,	«Про	за
т�ердження	Порядку	оформлення	іноземцям	та	о�обам	без	громадян�т�а	
доз�олу	на	праце�лашту�ання	�	Україні»	�ід	1	ли�топада	1999	р.	№	2028,	
Ін�трукція	про	порядок	продо�ження	терміну	перебу�ання	�	Україні	іно
земці�	та	о�іб	без	громадян�т�а,	зат�ерджена	наказом	Міні�тер�т�а	�нут
рішніх	�пра�	України	�ід	1	грудня	2003	р.	№	1456	та	зареє�тро�ана	�	Мі
ні�тер�т�і	ю�тиції	України	18	грудня	2003	р.	за	№	1180/8501,	 Ін�трук
ція	про	�изначення	порядку	дій	по�адо�их	о�іб	Держа�ної	прикордонної	
�лужби	України	під	ча�	�ид�орення	за	межі	України	іноземці�	та	о�іб	без	
громадян�т�а,	затриманих	у	межах	контрольо�аних	прикордонних	райо
ні�	під	ча�	�проби	або	пі�ля	незаконного	перетинання	держа�ного	кордо
ну	�	Україну,	зат�ерджена	наказом	Адміні�трації	Держа�ної	прикордонної	
�лужби	України	�ід	4	ли�топада	2004	р.	№	798	та	зареє�тро�ана	�	Міні�
тер�т�і	ю�тиції	України	25	ли�топада	2004	р.	за	№	1499/10098,	та	інші	
акти.

Пра�о�ий	�тату�	іноземця	та	о�оби	без	громадян�т�а,	які	прожи�ають	
або	тимча�о�о	перебу�ають	�	Україні,	їх	о�но�ні	пра�а,	��ободи	та	обо�’яз
ки,	порядок	�ирішення	питань,	по�’язаних	з	їх	�’їздом	�	Україну	або	�иїз
дом	з	України,	регулюють�я	Законом	України	«Про	пра�о�ий	�тату�	інозем
ці�	та	о�іб	без	громадян�т�а».

Ная�ні�ть	пра�	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а	прямо	по�’язана	із	
законні�тю	їх	перебу�ання	на	території	України,	�	разі	порушення	пе�них	
��тано�лених	держа�ою	умо�	їх	перебу�ання	о�танні	не�уть	�ідпо�ідаль
ні�ть,	яка	поділяєть�я	на	загальну	та	спеціальну.
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Загальна	�ідпо�ідальні�ть	полягає	�	тому,	що	іноземці,	які	�чинили	зло
чин,	адміні�трати�не	пра�опорушення,	не�уть	�ідпо�ідальні�ть	на	загаль
них	під�та�ах,	як	і	громадяни	України.

До	�пеціальних	�иді�	�ідпо�ідально�ті	належать:	1)	�ідпо�ідальні�ть	за	
порушення	порядку	перебу�ання	�	Україні,	транзитного	проїзду	через	її	
територію;	 2)	 �корочення	 терміну	 тимча�о�ого	 перебу�ання	 �	 Україні;	
3)	�ид�орення	за	межі	України.

Іноземцю	 та	 о�обі	 без	 громадян�т�а,	 які	 порушують	 законода��т�о	
України,	якщо	ці	порушення	не	передбачають	адміні�трати�ної	або	кримі
нальної	�ідпо�ідально�ті,	може	бути	�корочено	�изначений	їм	термін	пере
бу�ання	�	Україні,	якщо	�ідпали	під�та�и	для	подальшого	перебу�ання	�	
Україні.

Рішення	про	�корочення	терміну	тимча�о�ого	перебу�ання	 іноземця	
та	 о�оби	без	 громадян�т�а	�	Україні	приймаєть�я	органами	�нутрішніх	
�пра�,	Держа�ної	прикордонної	�лужби	України.

Згідно	з	Ін�трукцією	про	порядок	продо�ження	терміну	перебу�ання	
�	Україні	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а	іноземцям	та	о�обам	без	гро
мадян�т�а	може	бути	�ідмо�лено	�	продо�женні	терміну	перебу�ання	�	
Україні	з	на�тупних	під�та�:	1)	якщо	їх	дії	�уперечать	інтере�ам	забезпе
чення	безпеки	України	чи	охорони	громад�ького	порядку	або	коли	це	не
обхідно	для	охорони	здоро�’я,	захи�ту	пра�	і	законних	інтере�і�	громадян	
України,	інших	о�іб,	які	прожи�ають	�	Україні;	2)	�изнання	о�оби	згідно	
із	законода��т�ом	України	небажаною	для	перебу�ання	�	Україні;	3)	�ия�
лення	факту	подання	о�обою	під	ча�	оформлення	�ізи	чи	з�ернення	щодо	
продо�ження	терміну	перебу�ання	за�ідомо	непра�ди�их	�ідомо�тей	або	
підроблених	 документі�;	 4)	 ная�но�ті	 факті�	 порушення	 законода��т�а	
України	під	ча�	попереднього	чи	теперішнього	перебу�ання	на	її	території;	
5)	�ід�утно�ті	дій�ного	�трахо�ого	полі�а	��тано�леного	законода��т�ом	
України	зразка,	якщо	інше	не	передбачено	міжнародними	угодами;	6)	�ід
�утно�ті	кошті�	для	покриття	�итрат,	по�’язаних	із	перебу�анням	�	Украї
ні,	або	�ідпо�ідних	гарантій	�ід	приймаючої	�торони.

У	тих	�ипадках,	коли	іноземець	чи	о�оба	без	громадян�т�а	пі�ля	закін
чення	�троку	перебу�ання	�	Україні	або	пі�ля	�ідмо�и	�	продо�женні	тер
міну	перебу�ання	�	Україні	без	по�ажних	причин	не	�иїхали	з	України,	
�они	можуть	бути	�изнані	незаконними	мігрантами	і	щодо	них	�ідпо�ідно	
до	�т.	32	Закону	України	«Про	пра�о�ий	�тату�	іноземці�	та	о�іб	без	гро
мадян�т�а»	може	бути	прийняте	рішення	про	�ид�орення	за	межі	Украї
ни.	Щодо	терміну	�ид�орення,	то	Юридична	енциклопедія	зазначає,	що	
�ид�орення	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а	—	попереджу�альний	адмі
ні�трати�ноприму�о�ий	захід,	�прямо�аний	на	припинення	протипра�
них	дій	або	запобігання	таким	з	боку	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а	
на	території	України.	Отже,	термін	«�ид�орення»	має	приму�о�е	забар�
лення.
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�кщо	іноземець	на	законних	під�та�ах	прожи�ає	на	території	держа
�и,	�ін	має	такі	�амі	пра�а	та	обо�’язки,	як	і	громадяни	цієї	держа�и,	та	
може	бути	�и�ланим	за	її	межі	тільки	на	під�та�і	рішення,	прийнятого	�ід
по�ідними	органами	згідно	із	законом.	При	цьому	іноземець	та	о�оба	без	
громадян�т�а	мають	пра�о	на	ознайомлення	з	до�одами,	на	під�та�і	яких	
їх	�и�илають	за	межі	держа�и,	та	на	о�карження	�казаного	рішення	до	
�удо�их	органі�.

Вид�орення	іноземці�	чи	о�іб	без	громадян�т�а	за	межі	України	є	при
му�о�им	адміні�трати�ним	заходом,	який	закріплений	у	ч.	2	�т.	24	КУпАП	
як	�ид	адміні�трати�ного	�тягнення,	хоча	жодною	�анкцією	даного	Ко
дек�у	не	передбачено	�ид�орення	за	межі	України.	У	�казаній	нормі	зазна
чено,	що	законами	України	може	бути	передбачене	адміні�трати�не	�и
д�орення	за	межі	України	іноземці�	і	о�іб	без	громадян�т�а	за	�чинення	
адміні�трати�них	порушень,	або	які	грубо	порушують	пра�опорядок.	Ана
ліз	цієї	�татті	дає	можли�і�ть	дійти	�и�но�кі�,	що	за�то�у�ання	адміні
�трати�ного	�ид�орення	можли�е	за	таких	під�та�:	1)	ная�ні�ть	законі�,	
які	передбачають	�ид�орення;	2)	�чинення	адміні�трати�ного	пра�опору
шення;	3)	грубе	порушення	пра�опорядку.	�аким	законом,	який	передба
чає	�ид�орення	за	межі	України,	є	Закон	України	«Про	пра�о�ий	�тату�	
іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а».	Стаття	32	цього	Закону	передбачає,	
що	іноземець	та	о�оба	без	громадян�т�а	можуть	бути	�ид�орені	за	межі	
України,	якщо	були	�чинені	злочин	або	адміні�трати�не	пра�опорушення	
пі�ля	�ідбуття	призначеного	покарання	чи	адміні�трати�ного	�тягнення.	
Рішення	про	�ид�орення	з	цих	під�та�	приймаєть�я	органом	�нутрішніх	
�пра�	за	мі�цем	перебу�ання	�казаних	о�іб	з	на�тупним	по�ідомленням	
прокурора	протягом	24	годин	про	під�та�и	прийняття	такого	рішення.	�аке	
рішення	може	�упро�оджу�ати�я	забороною	подальшого	�’їзду	�	Україну	
�троком	до	п’яти	рокі�.

Іноземці	 та	 о�оби	 без	 громадян�т�а	можуть	 бути	 �ид�орені	 за	межі	
України	без	рішення	�уду	негайно	за	рішенням	органі�	�нутрішніх	�пра�,	
органі�	охорони	держа�ного	кордону	(�то�о�но	о�іб,	затриманих	у	межах	
контрольо�аних	прикордонних	районі�	при	�пробі	незаконного	перетинан
ня	держа�ного	кордону	України),	Службою	безпеки	України	з	на�тупним	
по�ідомленням	прокурора,	якщо	дії	іноземця	чи	о�оби	без	громадян�т�а	
грубо	порушують	законода��т�о	про	�тату�	іноземці�	та	о�іб	без	громадян
�т�а	чи	�уперечать	інтере�ам	забезпечення	безпеки	України	чи	охорони	
громад�ького	порядку	або	коли	це	необхідно	для	охорони	здоро�’я,	захи�ту	
пра�	і	законних	інтере�і�	громадян	України.	Виходячи	з	�ищезазначеного	
адміні�трати�не	�ид�орення	за	межі	України	за�то�о�уєть�я:	а)	як	приму
�о�ий	захід	адміні�трати�ного	�пли�у;	б)	�то�о�но	пе�ної	категорії	грома
дян,	а	�аме:	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а;	�)	�изначеними	�	законі	
органами:	органами	�нутрішніх	�пра�,	Службою	безпеки	України,	органа
ми	охорони	держа�ного	кордону.
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Аналізуючи	на�едені	норми	закону,	рішення	про	�ид�орення,	залеж
но	�ід	під�та�,	приймають	органи	�нутрішніх	�пра�,	органи	охорони	дер
жа�ного	кордону,	Служби	безпеки	України	�	межах	наданих	їм	по�но�а
жень.

Відпо�ідно	до	�т.	10	Закону	України	«Про	міліцію»	до	по�но�ажень	ор
гані�	�нутрішніх	�пра�	належить	контроль	додержання	громадянами	та	
�лужбо�ими	о�обами	��тано�лених	законода��т�ом	пра�ил	па�портної	�и
�теми,	�’їзду,	�иїзду,	перебу�ання	�	Україні	і	транзитного	проїзду	через	її	
територію	іноземних	громадян	та	о�іб	без	громадян�т�а.

Згідно	зі	�таттями	6,	19	Закону	України	«Про	Держа�ну	прикордонну	
�лужбу	України»	Держа�на	прикордонна	�лужба	України	здій�нює	�	у�та
но�леному	порядку	прикордонний	контроль	 і	пропу�к	через	держа�ний	
кордон	о�іб,	забезпечує	охорону	держа�ного	кордону	та	�ідпо�ідно	до	�и
значених	законом	за�дань	у	�заємодії	з	органами	�нутрішніх	�пра�	і	орга
нами	Служби	безпеки	України	приймає	рішення	про	�ид�орення	за	межі	
України	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а,	які	затримані	�	межах	конт
рольо�аних	прикордонних	районі�	при	�пробі	або	пі�ля	незаконного	пере
тинання	держа�ного	кордону	України,	�ид�орення	цих	о�іб,	здій�нення	
�амо�тійно	або	у	�заємодії	з	органами	�нутрішніх	�пра�	і	органами	Служ
би	безпеки	України	�	межах	контрольо�аних	прикордонних	районі�	конт
ролю	за	дотриманням	іноземцями	та	о�обами	без	громадян�т�а,	а	також	
біженцями	та	о�обами,	яким	надано	притулок	�	Україні,	у�тано�лених	пра
�ил	перебу�ання	на	її	території.

Статтею	1	Закону	України	«Про	Службу	безпеки	України»	��тано�лено,	
що	Служба	безпеки	України	є	держа�ним	пра�оохоронним	органом	�пеці
ального	призначення,	який	забезпечує	держа�ну	безпеку	України.	Одними	
із	за�дань	Служби	безпеки,	�изначених	цим	Законом,	є	�прияння	Держа�
ній	прикордонній	�лужбі	�	охороні	держа�ного	кордону,	уча�ть	у	розроб
ці	заході�	та	�ирішенні	питань,	що	�то�ують�я	�’їзду	�	Україну	та	�иїзду	
за	кордон,	перебу�ання	на	її	території	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а,	
прикордонного	режиму	та	ін.

Відпо�ідно	до	Пра�ил	�’їзду	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а	�	Украї
ну,	їх	�иїзду	з	України	і	транзитного	проїзду	через	її	територію	контроль	
за	дотриманням	цих	Пра�ил	іноземцями	та	о�обами	без	громадян�т�а,	а	
також	юридичними	і	фізичними	о�обами	�	Україні,	які	приймають	інозем
ці�	та	о�іб	без	громадян�т�а	або	надають	їм	по�луги,	здій�нюють	у	межах	
��оєї	компетенції	органи	�нутрішніх	�пра�	у	�заємодії	з	Міні�тер�т�ом	за
кордонних	�пра�,	органами	Служби	безпеки	України	та	Держа�ної	прикор
донної	�лужби.

Зазначені	пра�оохоронні	органи,	які	здій�нюють	упра�ління	у	закріп
лених	за	ними	�ферах,	реалізують	надані	їм	упра�лін�ькі	функції,	�	тому	
чи�лі	й	�ид�орення	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а.
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�акі	функції	реалізують�я	шляхом	прийняття	рішення	про	�ид�орен
ня	іноземця	чи	о�оби	без	громадян�т�а	та	здій�нення	приму�о�ого	�ид�о
рення.

Під	поняттям	 «видворення» розумієть�я	прийняття	�ідпо�ідним	орга
ном	рішення,	що	пе�ний	громадянин	іноземної	держа�и	або	о�оба	без	гро
мадян�т�а	по�инна	залишити	територію	України	з	добро�ільним	�иконан
ням	�казаного	рішення	або	з	приму�о�им	його	�ид�оренням	за	на�тання	
пе�них	умо�.	Законода��т�ом	України	передбачений	добро�ільний	поря
док	�иконання	рішення	про	�ид�орення	за	межі	України.	Щодо	добро�іль
ного	порядку	залишення	іноземцями	чи	о�обами	без	громадян�т�а,	то	�ін	
полягає	�	тому,	що	іноземець,	щодо	якого	компетентним	органом	�ине�е
на	по�тано�а	про	�ид�орення	за	межі	України,	зобо�’язаний	покинути	те
риторію	України	�	�трок,	зазначений	у	по�тано�і	про	�ид�орення,	але	не	
пізніше	ніж	через	30	дні�	пі�ля	її	прийняття.	При	цьому	у	зазначених	о�іб	
негайно	анулюють	�ізу	і	�илучають	інші	документи	на	пра�о	прожи�ання	
�	Україні,	їм	роз’я�нюють�я	пра�а	і	обо�’язки,	за	необхідно�ті	із	залучен
ням	перекладача.	З	моменту	оголошення	по�тано�и	про	�ид�орення	іно
земцю	надаєть�я	пра�о	по�ідомлення	та	зу�трічі	з	ад�окатом	чи	диплома
тичним	пред�та�ником	��оєї	країни	чи	іншої	о�оби.	Законом	передбачене	
�ід�трочення	�иконання	по�тано�и	про	�ид�орення	на	прохання	диплома
тичного	пред�та�ника	�ідпо�ідної	держа�и,	але	не	більше	ніж	на	10	дні�	
із	моменту	її	оголошення.

�кщо	іноземець	або	о�оба	без	громадян�т�а	ухиляєть�я	�ід	добро�іль
ного	�иконання	по�тано�и	про	�ид�орення	за	межі	України,	 за�то�о�у
єть�я	механізм	приму�о�ого	її	�иконання.	Іноземця,	який	ухиляєть�я	�ід	
�иїзду,	затримують	і	�ид�оряють	органи	�нутрішніх	�пра�	у	приму�о�ому	
порядку.	Слід	зазначити,	що	орган	�нутрішніх	�пра�	чи	орган	охорони	дер
жа�ного	кордону	можуть	затримати	і	приму�о�о	�ид�орити	з	України	іно
земця	чи	о�обу	без	громадян�т�а	тільки	на	під�та�і	по�тано�и	адміні�тра
ти�ного	�уду.

Аналізуючи	під�та�и,	за	якими	до	іноземця	чи	о�оби	без	громадян�т�а	
може	бути	за�то�о�аний	приму�о�ий	захід	�ид�орення	за	межі	України,	
то	такі	під�та�и	можли�о	поділити	на	д�і	групи.	Перша	група	—	це	під�та
�и,	які	мі�тять�я	лише	у	Законі	України	«Про	пра�о�ий	�тату�	іноземці�».	
Друга	група	—	під�та�и,	які	одноча�но	мі�тять�я	 і	у	Законі	 і,	у	КУпАП.	
�ак,	за	під�та�ами	першої	групи	�ид�оренню	за	межі	України	підлягають	
іноземці	або	о�оби	без	громадян�т�а:	1)	які	�	минулому	�чинили	адміні�т
рати�не	пра�опорушення	та	�иконали	адміні�трати�не	�тягнення;	2)	які	
�	минулому	�чинили	злочин	і	�ідбули	призначене	�удом	покарання,	при	
цьому	їх	�ид�орення	необхідне	для	захи�ту	пра�,	інтере�і�	громадян	Украї
ни;	3)	які	не	допу�кали	протипра�ної	по�едінки,	але	їх	дії	�уперечать	інте
ре�ам	охорони	громад�ького	порядку;	4)	які	не	допу�кали	протипра�ної	
по�едінки,	але	їх	дії	�уперечать	інтере�ам	забезпечення	безпеки	України.	
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О�танні	д�і	під�та�и	�ид�орення	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а	не	ут�о
рюють	�кладу	адміні�трати�них	пра�опорушень.

До	під�та�	�ид�орення	другої	групи	належать	такі	діяння	іноземці�:	
порушення	прикордонного	режиму	�	пунктах	пропу�ку	через	держа�ний	
кордон;	прожи�ання	без	документі�	на	пра�о	прожи�ання;	прожи�ання	
за	недій�ними,	підробленими	документами;	праце�лашту�ання	без	�ідпо
�ідного	доз�олу;	недодержання	��тано�леного	порядку	реє�трації	та	пере
�у�ання;	недодержання	��тано�леного	порядку	зміни	мі�ця	прожи�ання;	
ухилення	�ід	�иїзду	з	України	пі�ля	закінчення	�ідпо�ідного	терміну	пере
бу�ання;	порушення	пра�ил	транзитного	проїзду	через	територію	Украї
ни;	незаконне	перетинання	держа�ного	кордону.	За	�чинення	іноземця
ми	та	о�обами	без	громадян�т�а	�ищена�едених	діянь	�таттями	202,	203,	
2041	КУпАП	передбачена	адміні�трати�на	�ідпо�ідальні�ть	із	��тано�лен
ням	адміні�трати�них	�тягнень	у	�игляді:	штрафу,	попередження,	�ипра�
них	робіт	на	�трок	до	одного	мі�яця,	адміні�трати�ного	арешту	до	15	діб.	
Перерахо�ані	діяння	іноземці�	�т.	32	Закону	України	«Про	пра�о�ий	�та
ту�	 іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а»	�ідно�ить	до	під�та�	�ид�орен
ня	як	 грубе	порушення	 законода��т�а	про	 �тату�	 іноземці�	 та	 о�іб	 без	
громадян�т�а.	Отже,	порушення	іноземцями	пра�о�ого	�тату�у,	��тано�
леного	законода��т�ом	України,	може	мати	��оїм	на�лідком	притягнен
ня	до	адміні�трати�ної	�ідпо�ідально�ті,	що	�	подальшому	може	�тати	
під�та�ою	для	�ид�орення	іноземця	чи	о�оби	без	громадян�т�а	за	межі	
України.

Рішення	органі�	�нутрішніх	�пра�,	органі�	охорони	держа�ного	конт
ролю,	Служби	безпеки	України	про	�ид�орення	іноземця	або	о�оби	без	гро
мадян�т�а	з	України	може	бути	о�каржене	до	�уду.	Ча�тиною	8	�т.	32	За
кону	України	 «Про	пра�о�ий	�тату�	 іноземці�	та	о�іб	без	 громадян�т�а»	
передбачено,	що	рішення	органі�	�нутрішніх	�пра�,	органі�	охорони	дер
жа�ного	кордону	або	Служби	безпеки	України	про	�ид�орення	іноземця	
та	о�оби	без	громадян�т�а	з	України	може	бути	о�каржене	до	�уду.	�акі	
�пори	�ідпо�ідно	до	ч.	1	�т.	17	КАС	України	належать	до	компетенції	адмі
ні�трати�них	�уді�.	О�карження	зупиняє	�иконання	рішення	про	�ид�о
рення	за	�инятком,	коли	необхідні�ть	негайного	�ид�орення	зумо�лена	ін
тере�ами	забезпечення	безпеки	України	чи	охорони	громад�ького	порядку.	
Контроль	за	��оєча�ним	�иконанням	рішення	про	�ид�орення	здій�нюєть
�я	органом,	який	його	прийня�.

У	разі	ухилення	іноземця	чи	о�оби	без	громадян�т�а	�ід	�иконання	рі
шення	�ідпо�ідного	органу	про	�ид�орення	за	межі	України,	такі	о�оби	
підлягають	приму�о�ому	�ид�оренню.	Статтею	32	Закону	України	 «Про	
пра�о�ий	�тату�	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а»	та	�т.	50	КАС	Украї
ни	��тано�лено,	що	затримання	та	�ид�орення	іноземця	чи	о�оби	без	гро
мадян�т�а	можли�е	 тільки	 за	по�тано�ою	адміні�трати�ного	 �уду.	�ака	
по�тано�а	 приймаєть�я	 адміні�трати�ним	 �удом	 за	 з�ерненням	 органу	
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�нутрішніх	�пра�,	органу	охорони	держа�ного	кордону,	Служби	безпеки	
України	за	мі�цем	знаходження	чи	затримання,	якщо	іноземець	чи	о�оба	
без	громадян�т�а	пі�ля	прийняття	рішення	про	�ид�орення	ухиляєть�я	�ід	
�иїзду	або	є	обґрунто�ані	під�та�и	��ажати,	що	�она	буде	ухиляти�я	�ід	
�иїзду.	Відпо�ідно	до	на�едених	норм	закону	ух�аленню	�удом	рішення	
щодо	�ид�орення	іноземця	чи	о�оби	без	громадян�т�а	передують	д�і	об
�та�ини:	1)	прийняття	рішення	�ідпо�ідним	компетентним	органом	про	
�ид�орення	за	межі	України;	2)	ухилення	�ід	�иїзду	пі�ля	прийняття	рішен
ня	про	�ид�орення	або	є	�	ная�но�ті	обґрунто�ані	під�та�и	��ажати,	що	
такі	о�оби	будуть	ухиляти�я	�ід	�иїзду.	Згідно	зі	�т.	18	КАС	України,	яка	
��тано�лює	предметну	під�удні�ть	 адміні�трати�них	 �пра�,	 �пра�и	про	
�ид�орення	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а	розглядають�я	окружними	
адміні�трати�ними	�удами,	о�кільки	�тороною	з�ернення	�	цих	�ипадках	
є	орган	держа�ної	�лади.	Статті	104,	105	КАС	України	�изначають	з�ер
нення	до	адміні�трати�ного	�уду	у	формі	пи�ьмо�ої	позо�ної	зая�и.

Врахо�уючи,	що	рішення	про	�ид�орення	іноземця	та	о�оби	без	грома
дян�т�а	є	пра�о�им	актом	інди�ідуальної	дії,	�оно	підлягає	о�карженню	
до	 адміні�трати�ного	 �уду	 за	 мі�цем	 прожи�ання	 (перебу�ання,	 знахо
дження)	пози�ача	(ч.	2	�т.	19	КАС).

Мі�цем	прожи�ання	фізичної	о�оби	�ідпо�ідно	до	�т.	3	Закону	Украї
ни	«Про	��ободу	пере�у�ання	та	�ільний	�ибір	прожи�ання	�	Україні»	��а
жаєть�я	адміні�трати�нотериторіальна	одиниця,	на	території	якої	о�оба	
прожи�ає	�троком	понад	ші�ть	мі�яці�	на	рік,	а	мі�цем	перебу�ання	—	
адміні�трати�нотериторіальна	одиниця,	на	території	якої	о�оба	прожи�ає	
�троком	менше	ше�ти	мі�яці�	на	рік.

Відпо�ідно	до	�татей	23,	24	КАС	�пра�и	цієї	категорії	розглядають�я	
та	�ирішують�я	�уддею	одноо�обо�о.	При	розгляді	даної	категорії	�пра�	
�уди	по�инні	ретельно	пере�іряти	під�та�и	�ид�орення	іноземця	—	чи	�о
ни	обґрунто�ані	та	доцільні,	чи	не	порушують	його	пра�	і	��обод.

При	розгляді	�пра�и	даної	категорії,	якщо	о�оба	не	�олодіє	україн�ькою	
мо�ою,	згідно	з	ч.	2	�т.	68	КАС	України	ух�алою	�уду	до	уча�ті	у	�пра�і	до
пу�каєть�я	перекладач	за	клопотанням	о�оби,	яка	бере	уча�ть	у	�пра�і,	
або	призначаєть�я	з	ініціати�и	�уду.	Суд	забезпечує	о�обі	перекладача,	як
що	дійде	�и�но�ку,	що	о�оба	�на�лідок	не�проможно�ті	оплатити	по�луги	
перекладача	буде	позба�лена	�удо�ого	захи�ту.

Іноземці	та	о�оби	без	громадян�т�а,	щодо	яких	прийняте	рішення	про	
�ид�орення	з	України,	зобо�’язані	�ідшкоду�ати	�итрати,	по�’язані	з	їх	�и
д�оренням.	�кщо	кошти	�ід�утні,	то	�ид�орення	здій�нюєть�я	за	рахунок	
держа�и.	�кщо	фізичні	чи	юридичні	о�оби	�лашто�у�али	іноземцям	або	
о�обам	без	громадян�т�а	незаконний	�’їзд	�	Україну,	незаконне	прожи
�ання,	праце�лашту�ання,	�прияли	ухиленню	�ід	�иїзду	пі�ля	закінчення	
терміну	перебу�ання,	то	�они	�ідшкодо�ують	�итрати,	за�дані	держа�і	�и
д�оренням	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а.
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При	розгляді	�пра�	про	приму�о�е	�ид�орення	 іноземці�	та	о�іб	без	
громадян�т�а	з	України	�уд,	з	на�еденням	аргументо�аних	під�та�,	�ідпо
�ідно	до	�т.	256	КАС	може	з�ернути	до	негайного	�иконання	по�тано�у	
про	приму�о�е	�ид�орення	іноземця	чи	о�оби	без	громадян�т�а.	Слід	за
значити,	що	законода��т�ом	передбачений	�удо�ий	порядок	приму�о�ого	
�ид�орення	іноземці�	чи	о�іб	без	громадян�т�а,	однак	заборона	�’їзду	на	
територію	України	�	�удо�ому	порядку	законода��т�ом	не	передбачена.	
При	цьому	рішення	пра�оохоронних	органі�	як	�уб’єкті�	�ладних	по�но�а
жень	про	заборону	�’їзду	на	територію	України	іноземцям	може	бути	о�ка
ржене	до	окружного	адміні�трати�ного	�уду.

Розглянемо	�удо�у	практику.
�ак,	до	Є�ропей�ького	�уду	з�ерну��я	п.	Дорджел	Луп�а,	громадянин	

Сербії,	який	мешкає	у	Бєлграді.	До	ча�у	�и�лання	його	з	Румунії	(у	�ерпні	
2003	р.)	прожи�а�	у	Румунії	�продо�ж	14	рокі�.

У	1989	р.	�ін	о�ели��я	у	Румунії,	у	1993	р.	зая�ник	за�ну�а�	підпри
єм�т�о	із	об�мажу�ання	ка�о�их	зерен	та	їх	продажу.	З	1994	р.	п.	Луп�а	
прожи�ає	у	ци�ільному	шлюбі	із	громадянкою	Румунії.	�ри	роки	тому	�	
них	народи��я	�ин,	який	набу�	под�ійне	громадян�т�о	—	румун�ьке	і	�ерб
�ьке.

6	�ерпня	2003	р.	зая�ник	по�ерта��я	ізза	кордону	додому.	Кордон	�ін	
перетну�	безперешкодно.	Однак	на�тупного	дня	його	заарешту�али	пра
ці�ники	прикордонної	�лужби	і	депорту�али	з	країни.

Ад�окат	зая�ника	з�ерну��я	зі	�каргою	на	рапто�у	депортацію	п.	Луп
�и	з	країни.	Під	ча�	�лухання	�пра�и	апеляційним	�удом	ад�окату	зая�ни
ка	було	надано	копію	наказу	про	�и�лання,	підпи�аного	прокурором.	�к	
�ия�ило�я,	цей	наказ	було	�идано	за	�казі�кою	Служби	роз�ідки	Румунії	
�ідпо�ідно	до	Положення	№	194/2002	«Про	надз�ичайний	�тан»,	який	�ре
гульо�у�а�	також	окремі	питання	щодо	іноземці�.	Відпо�ідно	до	цього	по
ложення	зая�ника	було	�изнано	«небажаною	о�обою»	на	тій	під�та�і,	що	
роз�ідкою	були	зібрані	�агомі	докази	того,	що	його	діяльні�ть	�тано�ить	
загрозу	національній	безпеці.	Відтак	зая�нику	було	заборонено	по�ертати
�я	на	територію	Румунії	упродо�ж	на�тупних	10	рокі�.

Апеляційний	�уд	не	задо�ольни�	клопотання	ад�оката	про	�ідкладен
ня	розгляду	�пра�и	для	по�нішого	�и�чення	отриманих	матеріалі�.	Нато
мі�ть	цей	�уд	ух�али�	рішення	про	�ідмо�у	�	задо�оленні	�карги.

У	2003	та	2004	роках	фактична	дружина	зая�ника	з	їхнім	�ином	д�ічі	
його	�ід�іду�ала.	Першого	разу	�они	зу�тріли�ь	у	Чорногорії,	другий	—	у	
Сербії.

Зая�ник	�т�ерджу�а�,	що	його	депортація	та	заборона	по�ертати�я	до	
Румунії	порушу�али	його	пра�о	на	по�агу	до	при�атного	життя,	гаранто
�ане	�т.	8	Кон�енції,	а	також	�т.	1	Протоколу	№	7	до	Кон�енції	(процедур
ні	гарантії,	що	�то�ують�я	�и�лання	іноземці�).
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При	розгляді	�пра�и	Суд	�ідзначи�,	що	зая�ник,	без	�умні�у,	інтегру
�а��я	у	румун�ьке	�у�піль�т�о	і	�т�ори�	�пра�жню	�ім’ю,	та	дійшо�	�и�но�
ку	про	те,	що	�и�лання	зая�ника	з	країни	зруйну�ало	його	інтеграцію.	Вжи
	ті	заходи	також	го�тро	шкодять	його	при�атному	та	�імейному	життю.	На	
думку	Суду,	поодинокі	�ід�ідини	зая�ника	його	подругою	аж	ніяк	не	мо
жуть	зарадити	�итуації.	Отож,	мало	мі�це	�тручання	у	пра�о	зая�ника	на	
по�агу	до	його	при�атного	та	�імейного	життя.

Суд	нагада�,	що	о�оба,	до	якої	за�то�о�ують�я	заходи	національної	без
пеки,	не	по�инна	бути	позба�лена	у�іх	гарантій	�ід	��а�ілля.

Зая�ник	жодного	разу	не	притягу�а��я	до	кримінальної	чи	адміні�тра
ти�ної	�ідпо�ідально�ті	у	Румунії	чи	у	будьякій	іншій	країні.	До	того	ж,	
компетентні	органи	належним	чином	не	ознайомили	його	з	під�та�ами	на
казу	про	депортацію.	Зая�нику	не	було	на�іть	�ча�но	(до	ча�у	�и�лання)	
�ручено	рішення	про	�изнання	його	«небажаною	о�обою».	Суд	також	не
гати�но	оціни�	той	факт,	що	національний	�уд	по�та�и��я	по�ерхо�о	до	
�и�чення	об�та�ин	�пра�и	зая�ника.	Цей	�уд	лише	формально	пере�іри�	
наказ	про	депортацію,	не	намагаючи�ь,	зі	��ого	боку,	��тано�ити	під�та�
ні�ть	мірку�ання	про	те,	що	зая�ник	�тано�и�	загрозу	національній	безпе
ці	та	громад�ькому	порядку.

Суд	дійшо�	�и�но�ку,	що	�и�лання	зая�ника	не	�упро�оджу�ало�я	на
лежними	гарантіями	�ід	��а�ілля	з	боку	органі�	�лади.	�ому	Суд	по�тано
�и�,	що	�тручання	у	пра�а	зая�ника	не	було	«передбачено	законом»,	як	
цього	�имагає	�т.	8	Кон�енції.	Отже,	мало	мі�це	порушення	цієї	�татті.

Суд	далі	розгляну�	�каргу	зая�ника	на	порушення	�т.	1	Протоколу	№	7	
до	Кон�енції.	Суд	�изна�,	що	Положення	№	194/2002	«Про	надз�ичайний	
�тан»	не	мі�тить	мінімальних	гарантій	захи�ту	людини	�ід	��а�ільних	дій	
з	боку	�лади.	Отже,	хоча	зая�ника	і	було	депорто�ано	�ідпо�ідно	до	при
пи�і�	цього	Положення,	при	цьому	��е	одно	було	порушено	�т.	1	Протоко
лу	№	7	до	Кон�енції.	Адже	наз�ане	Положення	не	�ідпо�ідало	�имогам,	
��тано�леним	Кон�енцією.

Суд	конкретизу�а�,	що	органи	�лади	порушили	пункти	 «a»	 і	 «б»	ч.	1	
�т.	1	Протоколу.	Адже	�ідпо�ідні	органи	не	дали	зая�нику	найменшого	на
тяку	на	наз�у	чи	�ид	того	пра�опорушення,	у	�чиненні	якого	його	підозрю
�али.	Прокурор,	до	того	ж,	не	ознайоми�	п.	Луп�у	із	наказом	про	�и�лання.	
Це	�тало�я	лише	під	ча�	�лухання	�пра�и	(�ідпо�ідний	наказ	було	пред�та
�лено	ад�окату	зая�ника).	Національний	�уд,	зі	��ого	боку,	не	задо�ольни�	
клопотання	зая�ника	про	�ідкладення	�пра�и.	А	задо�ольнити	таке	клопо
тання	було	необхідно	для	по�нішого	�и�чення	наказу	про	�и�лання,	а	�ід
так	для	збирання	доказі�	на	підтримання	позиції	захи�ту.

Суд	�изна�	формальний	перегляд	�пра�и	зая�ника	апеляційним	�удом	
як	такий,	що	не	забезпечи�	належного	до�лідження	об�та�ин	цієї	�пра�и.	
Суд	зау�ажи�,	зокрема,	що	не	було	розглянуто	факти,	які	��ідчили	на	ко
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ри�ть	зая�ника.	�ому	Суд	по�тано�и�,	що	мало	мі�це	порушення	�т.	1	Про
токолу	№	7	до	Кон�енції.

Відпо�ідно	 до	 �т.	 41	 Кон�енції	 Суд	 призначи�	 �платити	 зая�нику	
15000	є�ро	як	компен�ацію	моральної	шкоди	та	3000	є�ро	на	�ідшкоду
�ання	�удо�их	�итрат	(«Юридичний	�і�ник	України»,	2006,	№	39).	Аналізу
ючи	змі�т	рішення	Є�ропей�ького	�уду	та	об�та�ини	�ид�орення	можна	
зробити	�и�но�ок,	що	у	прикордонних	органі�	Румунії	були	�ід�утні	під
�та�и	�ид�орення	п.	Луп�а,	який	три�алий	ча�	прожи�а�	на	території	Ру
мунії,	де	ма�	�ім’ю,	займа��я	підприємницькою	діяльні�тю,	до	криміналь
ної	чи	адміні�трати�ної	�ідпо�ідально�ті	не	притягу�а��я,	не	порушу�а�	
пра�ила	прожи�ання.	Крім	того,	мали	мі�це	процедурні	порушення	його	
�ид�орення.	Вищена�едене	�казує	на	порушення	пра�	та	інтере�і�	о�оби,	
яка	була	�ид�орена.

Громадянин	 іноземної	держа�и	М.	перебу�а�	на	території	України	з	
29	�ере�ня	2005	р.,	доз�іл	на	перебу�ання	у	держа�і	�ін	ма�	до	7	к�ітня	
2006	р.

Іноземець	М.,	порушуючи	норму	ч.	4	�т.	3	Закону	України	«Про	пра
�о�ий	�тату�	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а»,	��оєча�но	не	�иїха�	із	
території	України	та	не	отрима�	у	органах	�нутрішніх	�пра�	доз�олу	на	
продо�ження	терміну	��ого	перебу�ання	�	Україні.	Органом	�нутрішніх	
�пра�	21	жо�тня	2006	р.	було	прийняте	рішення	про	�ид�орення	інозем
ця	з	території	України	з	одноча�ною	забороною	�’їзду	�троком	до	21	к�ітня	
2007	р.

М.	з�ерну��я	з	позо�ом	на	рішення	органі�	�нутрішніх	�пра�	про	�и
д�орення	до	�уду.	При	розгляді	�пра�и	�уд	�иходи�	із	того,	що	громадянин	
іноземної	держа�и	перебу�ає	на	території	України	з	29	�ере�ня	2005	р.,	
доз�іл	на	перебу�ання	�	Україні	йому	�идано	до	7	к�ітня	2006	р.

До�оди	 іноземця	про	те,	що	протягом	к�ітняжо�тня	2006	р.	�ін	не	
ма�	можли�о�ті	з�ернути�я	за	продо�женням	терміну	перебу�ання	з	по�аж
них	причин,	�уд	до	у�аги	не	�зя�,	о�кільки	�ідпо�ідними	доказами	�они	
не	підт�ерджені.

�аким	чином,	�ідпо�ідачем	не	прийнято	будьяких	рішень,	не	здій�не
но	будьяких	дій,	які	могли	б	бути	розцінені	як	порушення	законода��т�а	
про	�тату�	іноземці�,	то	�уд	�ідмо�и�	у	задо�оленні	позо�у	іноземця	про	
�ка�у�ання	рішення	про	його	�ид�орення	з	України.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 За	яких	під�та�	іноземці	чи	о�оби	без	громадян�т�а	набу�ають	пра�о	
прожи�ання	�	Україні?

2.	 �кі	органи	мають	пра�о	затриму�ати	іноземці�?
3.	 Наз�іть	під�та�и	�ид�орення	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а.
4.	 За	яких	об�та�ин	може	бути	�ид�орений	іноземець?
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Глава 9
РОЗгляд сПРАв, щО виникАють 
З ПОдАткОвих ПРАвОвіднОсин

Публічний характер 
податкових правовідносин

Відпо�ідно	до	�т.	67	Кон�титуції	України	кожен	зобо�’язаний	�плачу
�ати	податки	і	збори	�	порядку	і	розмірах,	��тано�лених	законом.	Виходя
чи	з	балан�у	при�атних	і	публічних	інтере�і�,	законода�ець	��тано�и�	як	
обо�’язок	кожного	щодо	�плати	податкі�,	так	і	гарантію	��ободи,	яка	по
ширюєть�я	і	на	�феру	податко�их	пра�о�ідно�ин,	—	ніхто	не	може	бути	
примушений	робити	те,	що	не	передбачене	 законода��т�ом	 (ч.	1	 �т.	19	
Кон�титуції).

Згідно	зі	�т.	92	Кон�титуції	України	�иключно	законами	України	��та
но�люють�я	Держа�ний	бюджет	України	і	бюджетна	�и�тема	України;	�и
�тема	оподатку�ання,	податки	і	збори.

В	Україні	принципи	побудо�и	�и�теми	оподатку�ання,	�иди	податкі�,	
зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	напрями	їх	зараху�ання,	платникі�	і	об’єк
ти	 оподатку�ання	 та	 �ідпо�ідальні�ть	 за	порушення	 законода��т�а	про	
податки	�изначають�я	Законом	України	«Про	�и�тему	оподатку�ання»	�ід	
25	чер�ня	1991	р.	(зі	змінами	і	допо�неннями).

Відпо�ідно	до	�т.	2	Закону	України	«Про	�и�тему	оподатку�ання»	�и
�тема	оподатку�ання	України	—	це	�укупні�ть	податкі�,	зборі�	(обо�’язко
�их	платежі�)	у	бюджети	і	�не�ки	у	держа�ні	цільо�і	фонди,	які	�тягують
�я	у	��тано�леному	порядку.	Згідно	з	цією	�таттею	Закону	під	податком	і	
збором	 (обо�’язко�им	платежем)	до	бюджеті�	та	до	держа�них	цільо�их	
фонді�	�лід	розуміти	обо�’язко�ий	�не�ок	до	бюджету	�ідпо�ідного	рі�ня	
або	держа�ного	цільо�ого	фонду,	здій�ню�аний	платниками	у	порядку	і	
на	умо�ах,	що	�изначають�я	законами	України	про	оподатку�ання.

Держа�ні	цільо�і	фонди	—	це	фонди,	які	�т�орені	�ідпо�ідно	до	зако
ні�	України	і	формують�я	за	рахунок	�изначених	законами	України	подат
кі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�)	юридичних	о�іб	незалежно	�ід	форм	
�ла�но�ті	та	фізичних	о�іб.

Держа�ні	цільо�і	фонди	�ключають�я	до	Держа�ного	бюджету	Украї
ни,	 крім	Фонду	 гаранту�ання	 �кладі�	фізичних	 о�іб,	 Пен�ійного	фонду	
України.

Статтею	1	Закону	України	«Про	�и�тему	оподатку�ання»	передбачено,	
що	��тано�лення	і	�ка�у�ання	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�)	до	
бюджеті�	та	до	держа�них	цільо�их	фонді�,	а	також	пільг	їх	платникам	
здій�нюють�я	Верхо�ною	Радою	України,	Верхо�ною	Радою	А�тономної	
Ре�публіки	Крим	та	�іль�ькими,	�елищними,	мі�ькими	радами	�ідпо�ідно	
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до	цього	Закону,	інших	законі�	України	про	оподатку�ання.	Верхо�на	Ра
да	А�тономної	Ре�публіки	Крим	та	�іль�ькі,	�елищні,	мі�ькі	ради	можуть	
��тано�лю�ати	додатко�і	пільги	щодо	оподатку�ання	у	межах	�ум,	що	над
ходять	до	їх	бюджеті�.	Ста�ки,	механізм	�пра�ляння	податкі�	і	зборі�	(обо
�’язко�их	платежі�),	за	�инятком	о�обли�их	�иді�	мита	та	збору	у	�игляді	
цільо�ої	надба�ки	до	діючого	тарифу	на	електричну	та	тепло�у	енергію,	збо
ру	у	�игляді	цільо�ої	надба�ки	до	зат�ердженого	тарифу	на	природний	газ	
для	�пожи�ачі�	у�іх	форм	�ла�но�ті,	та	пільги	щодо	оподатку�ання	не	мо
жуть	��тано�лю�ати�я	або	зміню�ати�я	іншими	законами	України,	крім	
законі�	про	оподатку�ання.	О�обли�і	�иди	мита	�пра�ляють�я	на	під�та
�і	рішень	про	за�то�у�ання	антидемпінго�их,	компен�аційних	та	�пеціаль
них	заході�,	прийнятих	�ідпо�ідно	до	законі�	України.	Розмір	та	механізм	
�пра�ляння	збору	у	�игляді	цільо�ої	надба�ки	до	діючого	тарифу	на	елек
тричну	та	тепло�у	енергію	��тано�люють�я	Кабінетом	Міні�трі�	України	
разом	з	Національною	комі�ією	регулю�ання	електроенергетики	України.	
Розмір	та	механізм	�пра�ляння	збору	у	�игляді	цільо�ої	надба�ки	до	зат�ер
дженого	 тарифу	на	природний	 газ	 для	 �пожи�ачі�	 у�іх	форм	�ла�но�ті	
��тано�люєть�я	Кабінетом	Міні�трі�	України.	В�тано�лення	і	�ка�у�ання	
�пеціального	збору	до	Фонду	гаранту�ання	�кладі�	фізичних	о�іб,	розмір	
та	механізм	�пра�ляння	цього	збору	здій�нюють�я	�ідпо�ідно	до	Закону	
України	«Про	Фонд	гаранту�ання	�кладі�	фізичних	о�іб».	Податки	і	збори	
(обо�’язко�і	платежі),	�пра�ляння	яких	не	передбачено	цим	Законом,	�пла
ті	не	підлягають.	Зміни	і	допо�нення	до	цього	Закону,	інших	законі�	Украї
ни	про	оподатку�ання	�то�о�но	надання	пільг,	зміни	податкі�,	зборі�	(обо
�’язко�их	платежі�),	механізму	їх	�плати	�но�ять�я	до	цього	Закону,	інших	
законі�	України	про	оподатку�ання	не	пізніше	ніж	за	ші�ть	мі�яці�	до	по
чатку	но�ого	бюджетного	року	і	набирають	чинно�ті	з	початку	но�ого	бю
джетного	року.	Це	пра�ило	не	за�то�о�уєть�я	у	�ипадках	зменшення	роз
міру	�та�ок	податкі�,	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�)	або	�ка�у�ання	пільг	
з	оподатку�ання	та	інших	пра�ил,	які	приз�одять	до	порушення	пра�ил	
конкуренції	та	�т�орення	податко�их	пере�аг	окремим	�уб’єктам	підпри
ємницької	діяльно�ті	або	фізичним	о�обам.	Будьякі	податки	і	збори	(обо
�’язко�і	 платежі),	 які	 запро�аджують�я	 законами	 України,	 мають	 бути	
�ключені	до	цього	Закону.	В�і	інші	закони	України	про	оподатку�ання	ма
ють	�ідпо�ідати	принципам,	закладеним	у	цьому	Законі.

У	�удо�ій	практиці	неодноразо�о	�иникало	питання	про	�пі��ідношен
ня	юридичної	�или	норм	Закону	України	«Про	�и�тему	оподатку�ання»	та	
норм	Законі�	України	про	держа�ний	бюджет	на	�ідпо�ідний	рік.

Відпо�ідно	до	�т.	1	Закону	України	«Про	�и�тему	оподатку�ання»	�та�
ки,	механізм	�пра�ляння	податкі�	і	зборі�	не	можуть	��тано�лю�ати�я	або	
зміню�ати�я	іншими	законами,	крім	законі�	про	оподатку�ання.	З	огляду	
на	це,	�удами	подекуди	робили�я	�и�но�ки	про	те,	що	законами	України	
про	Держа�ний	бюджет	України	на	�ідпо�ідний	рік	не	можуть	��тано�лю
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�ати�я	механізми	�пра�ляння	податкі�,	податко�і	�та�ки,	пільги	та	інші	
пра�ила	оподатку�ання,	о�кільки	ці	закони	не	є	�пеціальними	законами	
з	питань	оподатку�ання.	З	цього	при�оду	�лід	�рахо�у�ати	позицію	Вер
хо�ного	Суду	України,	�и�ло�лену	ним	під	ча�	розгляду	низки	податко�их	
�порі�.	Ця	позиція	полягає	�	на�тупному.

Закон	про	держа�ний	бюджет	на	поточний	рік	регулює	бюджетні	�ід
но�ини,	зокрема	у	�фері	напо�нення	бюджету	через	механізми	�пра�лян
ня	податкі�.	Отже,	дія	зазначеного	закону	поширюєть�я,	у	тому	чи�лі,	й	на	
податко�і	пра�о�ідно�ини,	о�кільки	одним	із	джерел	форму�ання	доход
ної	ча�тини	Держа�ного	бюджету	України	у	поточному	році	є	податки,	які	
�пра�ляють�я	за	��тано�леними	�та�ками.	Закон	про	держа�ний	бюджет	
на	поточний	рік	передбачає	розмір	кожної	доходної	�татті	бюджету,	зокре
ма	шляхом	�изначення	розміру	податко�их	�та�ок,	зупинення	дії	податко
�их	зобо�’язань	для	�изначеного	кола	�уб’єкті�	і	з�ільнення	окремих	�уб’єк
ті�	го�подарю�ання	�ід	�плати	пе�них	�иді�	податкі�.

�аким	чином,	цей	закон	��тано�лює,	зокрема,	о�но�и	регулю�ання	по
датко�их	�ідно�ин	у	ча�тині	�пряму�ання	податкі�	до	Держа�ного	бюдже
ту	України	як	елементу	його	доходної	ча�тини.	Виходячи	із	зазначеного,	
ним	може	зупиняти�я	дія	окремих	положень	податко�их	законі�,	��одити
�я	податко�і	пільги	та	інше.

У	разі	якщо	положення	пе�ного	Закону	України	з	питань	оподатку�ан
ня	�уперечать	Закону	України	про	Держа�ний	бюджет	України	на	�ідпо
�ідний	рік,	необхідно	�иходити	з	того,	що	Закон	України	«Про	�и�тему	опо
датку�ання»,	який	�изначає	принципи	побудо�и	�и�теми	оподатку�ання	
�	Україні,	податки	і	збори	(обо�’язко�і	платежі)	до	бюджеті�	та	до	держа�
них	цільо�их	фонді�,	а	також	пра�а,	обо�’язки	і	�ідпо�ідальні�ть	платни
кі�,	та	Бюджетний	кодек�	України	не	мають	більшої	юридичної	�или	по
рі�няно	з	іншими	законами,	норми	яких	є	�пеціальними	або	прийнятими	
пізніше.

Відпо�ідно	до	�т.	75	Кон�титуції	Верхо�на	Рада	України	є	єдиним	орга
ном	законода�чої	�лади	�	Україні.

Виходячи	з	цього	�лід	�изнати	обґрунто�аним	��тано�лення	бюджет
ним	законом,	зокрема,	�та�ок	податкі�,	пільг,	інших,	ніж	�изначені	�пеці
альним	законом	з	дотриманням	порядку	та	принципі�,	які	мі�тять�я	�	Зако
ні	України	«Про	�и�тему	оподатку�ання»	та	Бюджетному	кодек�і	України.	
Під�та�ою	для	протилежного	�и�но�ку	може	бути	�изнання	за�то�о�у�а
них	норм	бюджетного	закону	некон�титуційними	Кон�титуційним	Судом	
України.

За�то�у�ання	норм	матеріального	пра�а	при	їх	�уперечно�ті	між	�обою	
має	здій�ню�ати�я	�удами	з	дотриманням	на�тупних	пра�ил	подолання	
колізії:	пере�агу	мають	�пеціальні	норми.	�акими	за	пе�них	об�та�ин	мо
жуть	бути	норми	законі�,	наприклад,	щодо	окремих	�иді�	податкі�,	про	
Держа�ний	бюджет	України	на	поточний	рік	тощо.
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У	тих	�ипадках,	коли	�уперечні�ть	у	регулю�анні	пра�о�ідно�ин	�иник
ла	між	нормами	одного	рі�ня	(�ідпо�ідно,	загальними	або	�пеціальними),	
пере�агу	має	та	�еред	них,	яку	прийнято	пізніше.

Стаття	13	Закону	�изначає,	що	�	Україні	�пра�ляють�я:
загальнодержа�ні	податки	і	збори	(обо�’язко�і	платежі);
мі�це�і	податки	і	збори	(обо�’язко�і	платежі).

Відпо�ідно	до	п.	1	�т.	14	Закону	до	загальнодержа�них	належать	такі	
податки	і	збори	(обо�’язко�і	платежі):

1)	податок	на	додану	�арті�ть;
2)	акцизний	збір;
3)	податок	на	прибуток	підприєм�т�,	у	тому	чи�лі	ди�іденди,	що	�пла

чують�я	до	бюджету	держа�ними	некорпоратизо�аними,	казенними	або	
комунальними	підприєм�т�ами;

4)	податок	на	доходи	фізичних	о�іб;
5)	мито;
6)	держа�не	мито;
7)	податок	на	нерухоме	майно	(нерухомі�ть);
8)	плата	за	землю	(земельний	податок,	а	також	орендна	плата	за	земель

ні	ділянки	держа�ної	і	комунальної	�ла�но�ті);
9)	рентні	платежі;
10)	податок	з	�ла�никі�	тран�портних	за�обі�	та	інших	�амохідних	ма

шин	і	механізмі�;
11)	податок	на	проми�ел;
12)	збір	за	геологороз�іду�альні	роботи,	�иконані	за	рахунок	держа�

ного	бюджету;
13)	збір	за	�пеціальне	�икори�тання	природних	ре�ур�і�;
14)	збір	за	забруднення	на�колишнього	природного	�ередо�ища;
15)	збір	до	Фонду	для	здій�нення	заході�	щодо	лік�ідації	на�лідкі�	Чор

нобиль�ької	ката�трофи	та	�оціального	захи�ту	на�елення;
16)	збір	на	обо�’язко�е	держа�не	пен�ійне	�траху�ання;
17)	збір	до	Держа�ного	інно�аційного	фонду;
18)	плата	за	торго�ий	патент	на	деякі	�иди	підприємницької	діяльно�ті;
19)	фік�о�аний	�іль�ького�подар�ький	податок;
20)	збір	на	роз�иток	�иноградар�т�а,	�аді�ницт�а	і	хмеляр�т�а;
21)	гербо�ий	збір	(за�то�о�уєть�я	до	1	�ічня	2000	року);
22)	єдиний	збір,	що	�пра�ляєть�я	у	пунктах	пропу�ку	через	держа�ний	

кордон	України;
23)	збір	за	�икори�тання	радіоча�тотного	ре�ур�у	України;
24)	збори	до	Фонду	гаранту�ання	�кладі�	фізичних	о�іб	(початко�ий,	

регулярний,	�пеціальний);
25)	збір	у	�игляді	цільо�ої	надба�ки	до	діючого	тарифу	на	електричну	

та	тепло�у	енергію,	крім	електроенергії,	�иробленої	к�аліфіко�аними	коге
нераційними	у�тано�ками;

•
•
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26)	збір	за	про�едення	га�трольних	заході�;
27)	�удо�ий	збір;
28)	збір	у	�игляді	цільо�ої	надба�ки	до	зат�ердженого	тарифу	на	при

родний	газ	для	�пожи�ачі�	у�іх	форм	�ла�но�ті.
Пункт	1	�т.	15	Закону	�изначає,	що	до	мі�це�их	податкі�	належать:
1)	податок	з	реклами;
2)	комунальний	податок.
До	мі�це�их	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�)	належать:
1)	п.	1	ч.	2	�т.	15	�иключено	(згідно	із	Законом	України	�ід	18	ли�топада	

2003	р.	№	1271IV);
2)	збір	за	припарку�ання	а�тотран�порту;
3)	ринко�ий	збір;
4)	збір	за	�идачу	ордера	на	к�артиру;
5)	курортний	збір;
6)	збір	за	уча�ть	у	бігах	на	іподромі;
7)	збір	за	�играш	на	бігах	на	іподромі;
8)	збір	з	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	грі	на	тоталізаторі	та	іподромі;
9)	збір	за	пра�о	�икори�тання	мі�це�ої	�им�оліки;
10)	збір	за	пра�о	про�едення	кіно	і	телезйомок;
11)	збір	за	про�едення	мі�це�ого	аукціону,	конкур�ного	розпродажу	і	

лотерей;
12)	п.	12	ч.	2	�т.	15	�иключено	(згідно	із	Законом	України	�ід	3	к�ітня	

2003	р.	№	703IV);
13)	збір	за	�идачу	доз�олу	на	розміщення	об’єкті�	торгі�лі	та	�фери	по

�луг;
14)	збір	з	�ла�никі�	�обак;
15)	п.	15	ч.	2	�т.	15	�иключено	(ч.	2	�т.	15	допо�нено	п.	15	згідно	із	За

коном	України	�ід	8	чер�ня	2000	р.	№	1805III,	п.	15	ч.	2	�т.	15	�иключе
но	згідно	із	Законом	України	�ід	7	чер�ня	2001	р.	№	2515III).

Слід	зазначити,	що	п.	3	�т.	15	Закону	передбачено,	що	мі�це�і	подат
ки	і	збори	(обо�’язко�і	платежі),	механізм	�пра�ляння	та	порядок	їх	�пла
ти	��тано�люють�я	�іль�ькими,	�елищними,	мі�ькими	радами	�ідпо�ідно	
до	переліку	і	�	межах	граничних	розмірі�	�та�ок,	у�тано�лених	законами	
України.	При	цьому	податки	і	збори	(обо�’язко�і	платежі),	зазначені	у	п.	2	
ч.	1	і	пунктах	2—4,	13	та	14	ч.	2	цієї	�татті,	є	обо�’язко�ими	для	��тано�
лення	�іль�ькими,	�елищними	та	мі�ькими	радами	за	ная�но�ті	об’єкті�	
оподатку�ання	або	умо�,	з	якими	по�’язане	запро�адження	цих	податкі�	
і	зборі�.	Суми	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	зазначених	у	цій	
�татті,	зарахо�ують�я	до	мі�це�их	бюджеті�	у	порядку,	�изначеному	�іль
�ькими,	�елищними,	мі�ькими	радами,	якщо	інше	не	��тано�лено	закона
ми	України.

З	набранням	чинно�ті	Кодек�ом	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	Украї
ни	у	�ітчизняній	�удо�ій	практиці	�иникла	проблема	із	�изначенням	під
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�ідомчо�ті	�порі�	у	�пра�ах,	що	�иникали	за	уча�ті	органі�	держа�ної	по
датко�ої	�лужби.	Адже	�они	��ажали�я	такими,	що	не	могли	бути	розгля
нутими	�	порядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	о�кільки	бу�	�ід�утній	
публічнопра�о�ий	�пір.

Визначальною	при	�ирішенні	цієї	проблеми	�тала	позиція	Судо�ої	па
лати	�	адміні�трати�них	�пра�ах	Верхо�ного	Суду	України,	яка	полягає	�	
на�тупному.

Відпо�ідно	до	ч.	1	�т.	2	КАС	за�данням	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	
є	захи�т	пра�,	��обод	та	інтере�і�	фізичних	о�іб,	пра�	та	інтере�і�	юридич
них	о�іб	у	�фері	публічнопра�о�их	�ідно�ин	�ід	порушень	з	боку	органі�	
держа�ної	�лади,	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�их	і	�луж
бо�их	о�іб,	 інших	�уб’єкті�	при	здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	
функцій	на	о�но�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	
по�но�ажень.

У	розумінні	п.	1	ч.	1	�т.	3	КАС	справа адміністративної юрисдикції 
(адміністративна справа) —	це	публічнопра�о�ий	�пір,	у	якому	хоча	б	од
нією	із	�торін	є	орган	�икона�чої	�лади,	орган	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	
їх	по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба	або	 інший	�уб’єкт,	який	здій�нює	�ладні	
упра�лін�ькі	функції	на	о�но�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	
делего�аних	по�но�ажень.

Визначення	поняття	 «суб’єкт владних повноважень» на�едено	 у	п.	 1	
ч.	1	�т.	3	КАС,	�ідпо�ідно	до	якого	—	це	орган	держа�ної	�лади,	орган	мі�
це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба,	інший	�уб’єкт	при	
здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	на	о�но�і	законода��т�а,	
�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	по�но�ажень.

Із	�и�темного	аналізу	ч.	2	�т.	2	КАС,	п.	1	ч.	1	�т.	17	КАС	�ипли�ає,	що	
компетенція	адміні�трати�них	�уді�	поширюєть�я	на	�пори	фізичних	чи	
юридичних	о�іб	із	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	щодо	о�карження	його	
рішень	(нормати�нопра�о�их	акті�	чи	пра�о�их	акті�	інди�ідуальної	дії),	
дій	чи	бездіяльно�ті,	крім	�ипадкі�,	коли	щодо	таких	рішень,	дій	чи	безді
яльно�ті	Кон�титуцією	чи	законами	України	��тано�лено	інший	порядок	
�удо�ого	про�адження.

�аким	чином,	�пір	є	публічнопра�о�им	і	підлягає	розгляду	�	порядку	
адміні�трати�ного	�удочин�т�а	у	�ипадку,	коли	�ін	�иникає	з	публічно
пра�о�их	�ідно�ин	за	уча�тю	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	при	здій�нен
ні	ним	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	щодо	іншого	�уб’єкта,	який	є	уча�
ником	�пору.

Спеціальним	законом	з	питань	оподатку�ання,	який	у�тано�лює	поря
док	погашення	зобо�’язань	юридичних	або	фізичних	о�іб	перед	бюджета
ми	та	держа�ними	цільо�ими	фондами	з	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	
платежі�),	�ключаючи	збір	на	обо�’язко�е	держа�не	пен�ійне	�траху�ання	
та	�не�ки	на	загальнообо�’язко�е	держа�не	�оціальне	�траху�ання,	нара
ху�ання	і	�плати	пені	та	штрафних	�анкцій,	що	за�то�о�ують�я	до	плат
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никі�	податкі�	контролюючими	органами,	у	 тому	чи�лі	 за	порушення	у	
�фері	зо�нішньоекономічної	діяльно�ті,	та	�изначає	процедуру	о�каржен
ня	дій	органі�	�тягнення,	є	Закон	України	«Про	порядок	погашення	зобо
�’язань	платникі�	податкі�	перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	
фондами».

Контроль	за	�иконанням	платниками	податкі�	�имог	щодо	порядку	по
гашення	податко�их	зобо�’язань	здій�нюєть�я	�пеціально	упо�но�ажени
ми	контролюючими	органами.	Згідно	з	п.	1.12	�т.	1	Закону	України	«Про	
порядок	погашення	зобо�’язань	платникі�	податкі�	перед	бюджетами	та	
держа�ними	цільо�ими	фондами»	контролюючий орган	—	це	держа�ний	
орган,	який	у	межах	��оєї	компетенції,	�изначеної	законода��т�ом,	здій�
нює	контроль	за	��оєча�ні�тю,	до�то�ірні�тю,	по�нотою	нараху�ання	по
даткі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�)	та	погашенням	податко�их	зобо�’я
зань	чи	податко�ого	боргу.	Вичерпний	перелік	контролюючих	органі�	�и
значаєть�я	�т.	2	цього	Закону.

Відпо�ідно	до	�т.	2	зазначеного	Закону,	контролюючими	органами	є:
митні органи	—	�то�о�но	акцизного	збору	та	податку	на	додану	�ар

ті�ть	(з	ураху�анням	�ипадкі�,	коли	законом	обо�’язок	з	їх	�тягнення	або	
контролю	покладаєть�я	на	податко�і	органи),	��ізного	та	�и�ізного	мита,	
інших	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	які	�ідпо�ідно	до	законі�	
�пра�ляють�я	при	��езенні	(пере�иланні)	то�арі�	і	предметі�	на	митну	те
риторію	України	або	�и�езенні	(пере�иланні)	то�арі�	і	предметі�	з	митної	
території	України;

органи Пенсійного фонду України	—	�то�о�но	збору	на	обо�’язко�е	дер
жа�не	пен�ійне	�траху�ання;

органи фондів загальнообов’язкового державного соціального страху
вання —	�то�о�но	�не�кі�	на	загальнообо�’язко�е	держа�не	�оціальне	�тра
ху�ання,	у	межах	компетенції	цих	органі�,	��тано�леної	законом;

податкові органи	—	�то�о�но	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	
які	�пра�ляють�я	до	бюджеті�	та	держа�них	цільо�их	фонді�,	крім	зазна
чених	у	підпунктах	2.1.1—2.1.3	цього	пункту.

Контролюючі	органи	мають	пра�о	здій�ню�ати	пере�ірки	��оєча�но�ті,	
до�то�ірно�ті,	по�ноти	нараху�ання	та	�плати	лише	�то�о�но	тих	податкі�	
і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	які	�ідне�ені	до	їх	компетенції	цим	пунктом.

Порядок	контролю	з	боку	митних	органі�	за	�платою	платниками	по
даткі�	податку	на	додану	�арті�ть	та	акцизного	збору	��тано�люєть�я	�піль
ним	рішенням	центрального	податко�ого	органу	та	центрального	митного	
органу.

Інші	держа�ні	органи	не	мають	пра�а	про�одити	пере�ірки	��оєча�но
�ті,	до�то�ірно�ті,	по�ноти	нараху�ання	та	�плати	податкі�	і	зборі�	(обо
�’язко�их	платежі�),	у	тому	чи�лі	за	запитами	пра�оохоронних	органі�.

У	��ою	чергу,	�ідпо�ідно	до	підпункту	2.3.1.	п.	2.3	�т.	2	Закону	Украї
ни	«Про	порядок	погашення	зобо�’язань	платникі�	податкі�	перед	бюдже
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тами	 та	 держа�ними	 цільо�ими	фондами»	 органами,	 упо�но�аженими	
здій�ню�ати	заходи	з	погашення	податко�ого	боргу	(органи	�тягнення),	є	
�иключно	податко�і	органи,	а	також	держа�ні	�икона�ці	у	межах	їх	ком
петенції.

Порядок	�изначення	і	�тягнення	податко�их	зобо�’язань,	��тано�ле
ний	Законом	України	«Про	порядок	погашення	зобо�’язань	платникі�	по
даткі�	перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	фондами»,	поширюєть
�я	�иключно	на	ті	податки	та	збори,	які	прямо	передбачені	�таттями	14	
та	15	Закону	України	«Про	�и�тему	оподатку�ання».	З	огляду	на	це,	заходи,	
передбачені	Законом	України	«Про	порядок	погашення	зобо�’язань	плат
никі�	податкі�	перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	фондами»,	
можуть	�жи�ати�я	�иключно	щодо	�плати	податкі�	і	зборі�,	які	�изначе
ні	Законом	України	«Про	�и�тему	оподатку�ання».	Зазначене	�то�уєть�я	
також	і	пра�а	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби	приймати	податко�і	
по�ідомленнярішення	про	�изначення	податко�их	зобо�’язань	і	за�то�у
�ання	штрафних	�анкцій	із	�ідпо�ідних	податкі�	і	зборі�.

Зокрема	 є	 необґрунто�аним	 �ине�ення	 податко�их	 по�ідомленьрі
шень	про	нараху�ання	податко�ими	органами	штрафних	�анкцій,	не	по�’я
заних	з	оподатку�анням,	наприклад	за	порушення	�уб’єктами	го�подарю
�ання	�имог	законі�	України	«Про	за�то�у�ання	реє�траторі�	розрахунко
�их	операцій	у	�фері	торгі�лі,	громад�ького	харчу�ання	та	по�луг»,	«Про	
держа�не	регулю�ання	�иробницт�а	і	обігу	�пирту	етило�ого,	коньячного	
і	плодо�ого,	алкогольних	напої�	та	тютюно�их	�иробі�»,	«Про	патенту�ан
ня	деяких	�иді�	підприємницької	діяльно�ті»,	 «Про	ліцензу�ання	пе�них	
�иді�	го�подар�ької	діяльно�ті»	та	інших	законі�.

Спори,	по�’язані	з	�ідпо�ідними	нараху�аннями,	є	поширеними	у	�удо
�ій	практиці	адміні�трати�них	�уді�.	Прикладом	пра�о�ої	позиції	адміні
�трати�них	�уді�	у	розгляду�аному	питанні	може	бути	на�тупна	�пра�а.

Вищим	 адміні�трати�ним	 �удом	 України	 було	 змінено	 рішення	 Го�
подар�ького	�уду	Закарпат�ької	обла�ті	�ід	14	липня	2004	р.	та	по�тано
�у	Ль�і��ького	апеляційного	го�подар�ького	�уду	�ід	22	�ере�ня	2004	р.	
за	позо�ом	При�атного	підприємця	Губіє�ої	Ру�лани	Миколаї�ни	до	Ху�т
�ької	ОДПІ	про	�изнання	недій�ним	податко�ого	по�ідомленнярішення	�	
ча�тині	�изначення	податко�им	по�ідомленнямрішенням	�ід	27	к�ітня	
2004	р.	№	0003561730/0/492/26925001943/Г/17	�уми	штрафних	�анкцій	
�	розмірі	42,50	грн	за	порушення	законода��т�а	про	за�то�у�ання	реє�тра
торі�	розрахунко�их	операцій	у	�фері	торгі�лі,	громад�ького	харчу�ання	
та	по�луг	податко�им	зобо�’язанням,	�	решті	—	залишено	без	змін.	Зміна	
�удо�их	рішень	моти�о�ана	на�тупним.

На	ча�	про�едення	пере�ірки	у	пози�ача	�ідпо�ідно	до	�имог	зако
нода��т�а,	чинного	на	момент	�пірних	пра�о�ідно�ин	були,	�	ная�но�ті	
�ертифікати	�ідпо�ідно�ті	на	алкогольні	�ироби,	які	ним	реалізо�у�али�я.	
З	огляду	на	зазначене,	�уди	дійшли	обґрунто�аного	�и�но�ку	щодо	непра
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�омірно�ті	за�то�у�ання	�ідпо�ідачем	до	ПП	Губіє�ої	Р.	М.	штрафної	�анк
ції	за	порушення,	яке	не	передбачене	�т.	17	Закону	України	«Про	держа�не	
регулю�ання	�иробницт�а	і	обігу	�пирту	етило�ого,	коньячного	і	плодо�о
го,	алкогольних	напої�	і	тютюно�их	�иробі�»,	о�кільки	ная�ні�ть	��тано�
леного	податко�им	органом	порушення	�про�то�уєть�я	матеріалами	�пра
�и	та	��тано�леними	у	�пра�і	об�та�инами.

Однак	у	�ідпо�ідача	не	було	під�та�	напра�ляти	пози�ачу	податко�е	
по�ідомленнярішення	про	�плату	штрафних	(фінан�о�их)	�анкцій	за	по
рушення	законода��т�а	про	за�то�у�ання	реє�траторі�	розрахунко�их	опе
рацій	у	�фері	торгі�лі,	громад�ького	харчу�ання	та	по�луг	як	податко�ого	
зобо�’язання,	о�кільки	обо�’язок	підприєм�т�а	зі	�плати	штрафних	(фінан
�о�их)	�анкцій	за	порушення	законода��т�а	про	за�то�у�ання	реє�трато
рі�	розрахунко�их	операцій	у	�фері	торгі�лі,	громад�ького	харчу�ання	та	
по�луг	не	може	�изначати�я	податко�им	по�ідомленнямрішенням.

Разом	 із	тим,	той	факт,	що	адміні�трати�ного�подар�ькі	�анкції	не	
можуть	�тягу�ати�я	шляхом	�ине�ення	податко�их	по�ідомленьрішень,	
не	означає	необо�’язко�о�ті	�плати	цих	�анкцій	за	ная�но�ті	�ідпо�ідних	
порушень.	Прикладом	може	бути	на�тупне	�ка�у�ання	Вищим	адміні�тра
ти�ним	�удом	України	помилко�ого	�удо�ого	рішення	�уду	апеляційної	ін
�танції.

Іншим	прикладом	�удо�ої	практики	може	бути	на�тупна	�пра�а.	Ви
щим	адміні�трати�ним	�удом	України	було	�ка�о�ано	по�тано�у	Харкі��ь
кого	 апеляційного	 го�подар�ького	 �уду	 �ід	 18	 к�ітня	 2006	 р.	 у	 �пра�і	
№	АС13/40405	за	позо�ом	�о�ари�т�а	з	обмеженою	�ідпо�ідальні�тю	
«Белком»	до	Держа�ної	податко�ої	ін�пекції	у	Фрунзен�ькому	районі	м.	Хар
ко�а	про	�изнання	недій�ним	податко�ого	по�ідомленнярішення.	По�та
но�у	Го�подар�ького	�уду	Харкі��ької	обла�ті	�ід	23	�ічня	2006	р.	залише
но	�	�илі.

Моти�ами	 �ка�у�ання	 по�тано�и	 апеляційної	 ін�танції	 �изнано	 на
�тупне.	Суд	першої	ін�танції,	��тано�и�ши,	що	�и�но�ки	акта	пере�ірки	
знайшли	��оє	підт�ердження,	не�ідпо�ідні�ть	готі�ко�их	кошті�	даним	
денного	з�іту	пози�ача	на	�уму	2840,72	грн	не	�про�то�ано,	дійшо�	�ір
ного	�и�но�ку	про	пра�омірне	за�то�у�ання	�ідпо�ідачем	штрафних	�анк
цій.	�акож	�ірними	є	�и�но�ки	�уду	про	�ід�утні�ть	у	�ідпо�ідача	пра�а	
на	�изначення,	за�то�о�аних	фінан�о�их	�анкцій	за	порушення	порядку	
за�то�у�ання	реє�траторі�	розрахунко�их	операцій,	як	податко�ого	зобо
�’язання.	В	той	�амий	ча�,	�и�но�ки	�уду	апеляційної	ін�танції	про	�ід�ут
ні�ть	у	�ідпо�ідача	пра�а	на	прийняття	рішення	про	�изначення	пози�а
чу	штрафних	�анкцій	за	порушення	�имог	Закону	України	«Про	за�то�у
�ання	реє�траторі�	розрахунко�их	операцій	у	�фері	торгі�лі,	громад�ького	
харчу�ання	та	по�луг»	є	помилко�ими.

Ще	одним	прикладом	�ка�у�ання	�удо�их	рішень	за	аналогічних	об�та
�ин	може	бути	на�тупна	�пра�а.
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Ска�о�ано	 рішення	 Го�подар�ького	 �уду	 Закарпат�ької	 обла�ті	 �ід	
16	�ере�ня	2005	р.	та	ух�алу	Ль�і��ького	апеляційного	го�подар�ького	�у
ду	�ід	13	грудня	2005	р.	у	�пра�і	№	7/1902005	за	позо�ом	�о�ари�т�а	з	
обмеженою	�ідпо�ідальні�тю	«Фортуна	Плю�»	до	Ужгород�ької	міжрайон
ної	 держа�ної	 податко�ої	 ін�пекції	 Закарпат�ької	 обла�ті	 та	Відділення	
держа�ного	казначей�т�а	�	Ужгород�ькому	районі	Закарпат�ької	обла�ті	
про	по�ернення	з	бюджету	кошті�	у	розмірі	23740,00	грн.	Но�им	рішенням	
у	задо�оленні	позо�них	�имог	�о�ари�т�а	з	обмеженою	�ідпо�ідальні�тю	
«Фортуна	Плю�»	�ідмо�лено	�	по�ному	об�язі.

Моти�ами	�ка�у�ання	�удо�их	рішень	�изнано	на�тупне.	Судами	по
передніх	ін�танцій	не	прийнято	до	у�аги	фактичні	об�та�ини	ная�но�
ті	у	пози�ача	обо�’язку	�платити	зазначені	штрафні	�анкції,	з	ураху�ан
ням	чинно�ті	податко�ого	по�ідомленнярішення	�ід	13	�ерпня	2003	р.	
№	600/230132270109/119,	а	отже,	з	ураху�анням	добро�ільно�ті	�пла
ти	штрафних	�анкцій	у	розмірі	23740,00	грн	платіжним	дорученням	�ід	
13	тра�ня	2005	р.	№	100,	під�та�и	для	по�ернення	пози�ачу	зазначених	
кошті�	�ід�утні.	При	цьому	той	факт,	що	�тягнення	штрафних	�анкцій	
за	порушення	законода��т�а	про	реє�тратори	розрахунко�их	операцій	не	
може	здій�ню�ати�я	податко�ими	по�ідомленнямирішеннями,	не	озна
чає	необо�’язко�о�ті	�плати	цих	�анкцій	за	ная�но�ті	�ідпо�ідних	пору
шень.

Податко�ими	органами	подекуди	�ино�ять�я	податко�і	по�ідомлення
рішення	про	нараху�ання	�уб’єктам	го�подарю�ання	штрафних	�анкцій	
за	порушення	порядку	розрахункі�	у	іноземній	�алюті.	Судо�а	практика	
розгляду	такої	категорії	�пра�	�форму�ала�я	з	ураху�анням	пра�о�ої	при
роди	штрафних	�анкцій,	що	нарахо�ують�я	�ідпо�ідно	до	Закону	України	
«Про	порядок	здій�нення	розрахункі�	�	іноземній	�алюті».

У	�пра�і	за	позо�ом	ВА�	«Чернігі��ьке	Хім�олокно»	до	Держа�ної	подат
ко�ої	ін�пекції	у	м.	Черніго�і	(далі	—	ДПІ)	про	�изнання	недій�ними	подат
ко�их	по�ідомленьрішень	колегія	�удді�	Судо�ої	палати	�	адміні�трати�
них	�пра�ах	Верхо�ного	Суду	України	зазначила	на�тупне.

У	преамбулі	Закону	України	«Про	порядок	погашення	зобо�’язань	плат
никі�	податкі�	перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	фондами»	за
значено,	що	цей	Закон	є	�пеціальним	законом	з	питань	оподатку�ання,	
який	��тано�лює	порядок	погашення	зобо�’язань	юридичних	або	фізич
них	о�іб	перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	фондами	з	податкі�	
і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	нараху�ання	і	�плати	пені	та	штрафних	
�анкцій,	що	за�то�о�ують�я	до	платникі�	податкі�	контролюючими	орга
нами,	у	тому	чи�лі	за	порушення	у	�фері	зо�нішньоекономічної	діяльно�ті,	
та	�изначає	процедуру	о�карження	дій	органі�	�тягнення.	�акож	�ін	��та
но�лює	�пеціальний	порядок	нараху�ання,	о�карження	нараху�ання,	про
цедуру	�плати	та	приму�о�ого	�тягнення,	яка	може	за�то�о�у�ати�я	лише	
щодо	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	�плата	яких	передбачена	



407

Глава 9. Розгляд справ, що виникають з податкових правовідносин

законами	з	питань	оподатку�ання.	�обто	цей	Закон	не	регулює	питання	
за�то�у�ання	та	�тягнення	фінан�о�их	�анкцій	за	порушення	терміні�	роз
рахункі�	при	�иконанні	зо�нішньоекономічних	контракті�.

У	�т.	1	цього	Закону	податко�е	зобо�’язання	�изначене	як	зобо�’язан
ня	платника	податкі�	�платити	до	бюджеті�	або	держа�них	цільо�их	фон
ді�	�ідпо�ідну	�уму	кошті�	у	порядку	та	�	�троки,	�изначені	цим	Законом	
або	 іншими	 законами	України	 (п.	 1.2),	 а	 податко�е	по�ідомлення	—	як	
пи�ьмо�е	по�ідомленням	контролюючого	органу	про	обо�’язок	платника	
податкі�	�платити	�уму	податко�ого	зобо�’язання,	�изначений	контролю
ючим	органом	у	�ипадках,	передбачених	цим	Законом	(п.	1.9).

�аким	чином,	податко�е	по�ідомленнярішення	як	форма	акта	ненор
мати�ного	характеру	може	за�то�о�у�ати�я	лише	щодо	обо�’язкі�	зі	�пла
ти	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	�ичерпний	перелік	яких	на
�едено	у	�таттях	14,	15	Закону	«Про	�и�тему	оподатку�ання».

У	зазначених	нормах	пеня	за	порушення	�трокі�	по�ернення	�алютної	
�иручки	не	�изначена	як	податок	або	збір	(обо�’язко�ий	платіж).	�ому	обо
�’язок	пози�ача	зі	�плати	пені	за	порушення	норм	Закону	України	«Про	
порядок	здій�нення	розрахункі�	�	іноземній	�алюті»	не	належить	до	кате
горії	податко�ого	зобо�’язання	або	податко�ого	боргу.

О�обли�о	�лід	зупинити�я	на	порядку	�плати	�трахо�их	�не�кі�	на	обо
�’язко�е	держа�не	пен�ійне	�траху�ання,	що	�плачують�я	до	Пен�ійного	
фонду	України.

З	1	�ічня	2004	р.	набра�	чинно�ті	Закон	України	«Про	загальнообо�’яз
ко�е	держа�не	пен�ійне	�траху�ання»	�ід	9	липня	2003	р.	№	1058ІУ,	який	
згідно	з	його	преамбулою	�изначає	принципи,	за�ади	і	механізми	функціо
ну�ання	�и�теми	загальнообо�’язко�ого	держа�ного	пен�ійного	�траху�ан
ня,	призначення,	перерахунку	і	�иплати	пен�ій,	надання	�оціальних	по�луг	
з	кошті�	Пен�ійного	фонду,	що	формують�я	за	рахунок	�трахо�их	�не�кі�	
роботода�ці�,	бюджетних	та	інших	джерел,	передбачених	цим	Законом,	а	
також	��тано�лює,	що	зміна	умо�	і	норм	загальнообо�’язко�ого	держа�но
го	пен�ійного	�траху�ання	здій�нюєть�я	�иключно	шляхом	�не�ення	змін	
до	цього	Закону.

Згідно	зі	�таттями	5,	18	зазначеного	Закону	�ін	регулює	�ідно�ини,	що	
�иникають	між	�уб’єктами	�и�теми	загальнообо�’язко�ого	держа�ного	пен
�ійного	�траху�ання.	Дія	інших	нормати�нопра�о�их	акті�	може	поши
рю�ати�я	на	ці	�ідно�ини	лише	у	�ипадках,	передбачених	цим	Законом,	
або	�	ча�тині,	що	не	�уперечить	цьому	Закону.	Виключно	цим	Законом	�и
значають�я,	зокрема,	платники	�трахо�их	�не�кі�,	їх	пра�а	та	обо�’язки,	
порядок	нараху�ання,	обчи�лення	та	�плати	�трахо�их	�не�кі�,	�тягнення	
заборго�ано�ті	за	цими	�не�ками.	Страхо�і	�не�ки	є	цільо�им	загальнообо
�’язко�им	платежем,	який	�пра�ляєть�я	на	��ій	території	України	�	поряд
ку,	��тано�леному	цим	Законом.	Страхо�і	�не�ки	не	�ключають�я	до	�кладу	
податкі�,	інших	обо�’язко�их	платежі�,	що	�кладають	�и�тему	оподатку
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�ання.	На	ці	�не�ки	не	поширюєть�я	податко�е	законода��т�о.	Законода�
�т�ом	не	можуть	��тано�лю�ати�я	пільги	з	нараху�ання	та	�плати	�трахо
�их	�не�кі�	або	з�ільнення	�ід	їх	�плати.

�обто	�ідно�ини	у	�фері	загальнообо�’язко�ого	держа�ного	пен�ійного	
�траху�ання	регулюють�я	�пеціальним	законода��т�ом.	Отже,	�тягнення	
�не�кі�	на	загальнообо�’язко�е	держа�не	пен�ійне	�траху�ання	не	може	
�ідбу�ати�я	�	порядку,	передбаченому	Законом	України	«Про	порядок	по
гашення	зобо�’язань	платникі�	податкі�	перед	бюджетами	та	держа�ни
ми	цільо�ими	фондами»,	нез�ажаючи	на	те,	що	органи	Пен�ійного	фонду	
України	�ключені	до	переліку	контролюючих	органі�,	�изначених	�т.	2	за
значеного	Закону.

Зазначене	�то�уєть�я	також	і	�не�кі�	до	фонду	загальнообо�’язко�ого	
держа�ного	�оціального	�траху�ання	на	�ипадок	безробіття.	Показо�ою	�	
цьому	�ідношенні	є	по�тано�а	Судо�ої	палати	�	адміні�трати�них	�пра�ах	
Верхо�ного	Суду	України	�ід	6	тра�ня	2008	р.	у	�пра�і	за	позо�ом	Роздоль
нен�ького	районного	центру	зайнято�ті	до	�іль�ького�подар�ького	�ироб
ничого	кооперати�у	«Каркініт�ький»	про	�тягнення	95698,29	грн	та	зу�тріч
ним	позо�ом	СВК	«Каркініт�ький»	до	Роздольнен�ького	районного	центру	
зайнято�ті	про	�понукання	�пи�ати	безнадійний	податко�ий	борг	у	розмі
рі	95698,29	грн.

Вирішуючи	питання	про	у�унення	розбіжно�тей	у	за�то�у�анні	адміні
�трати�ними	�удами	законі�	України	«Про	�и�тему	оподатку�ання»,	«Про	
загальнообо�’язко�е	держа�не	�оціальне	�траху�ання	на	�ипадок	безробіт
тя»	та	«Про	порядок	погашення	зобо�’язань	платникі�	податкі�	перед	бю
джетами	та	держа�ними	цільо�ими	фондами»,	колегія	�удді�	Судо�ої	пала
ти	�	адміні�трати�них	�пра�ах	Верхо�ного	Суду	України	�иходила	із	ниж
чена�еденого.

Відпо�ідно	до	преамбули	Закону	«Про	порядок	погашення	зобо�’язань	
платникі�	податкі�	перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	фондами»	
цей	нормати�нопра�о�ий	акт	є	�пеціальним	законом	з	питань	оподатку
�ання,	що	��тано�лює	порядок	погашення	зобо�’язань	юридичних	або	фі
зичних	о�іб	перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	фондами	з	подат
кі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	�ключаючи	збір	на	обо�’язко�е	дер
жа�не	пен�ійне	�траху�ання	та	�не�ки	на	загальнообо�’язко�е	держа�не	
�оціальне	�траху�ання,	�раху�ання	 і	 �плати	пені	та	штрафних	�анкцій,	
що	за�то�о�ують�я	до	платникі�	податкі�	контролюючими	органами,	у	то
му	чи�лі	за	порушення	у	�фері	зо�нішньоекономічної	діяльно�ті,	та	�изна
чає	процедуру	о�карження	дій	органі�	�тягнення.

Водноча�	 аналіз	 положень	на�еденого	Закону,	 законі�	 «Про	 �и�тему	
оподатку�ання»,	«Про	загальнообо�’язко�е	держа�не	�оціальне	�траху�ан
ня	на	�ипадок	безробіття»	не	дає	під�та�	для	�ідне�ення	�трахо�их	�не�
кі�	на	загальнообо�’язко�е	держа�не	�оціальне	�траху�ання	на	�ипадок	
безробіття	до	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�).
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З	абз.	3	�т.	1	Закону	України	«Про	�и�тему	оподатку�ання»	�бачаєть
�я,	що	�та�ки,	механізм	�пра�ляння	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	плате
жі�),	за	�инятком	о�обли�их	�иді�	мита	та	збору	у	�игляді	цільо�ої	надба�
ки	до	діючого	тарифу	на	електричну	та	тепло�у	енергію,	збору	у	�игляді	
цільо�ої	надба�ки	до	зат�ердженого	тарифу	на	природний	газ	для	�пожи
�ачі�	у�іх	форм	�ла�но�ті,	і	пільги	щодо	оподатку�ання	не	можуть	��тано�
лю�ати�ь	або	зміню�ати�ь	іншими	законами	України,	крім	законі�	про	опо
датку�ання.

У	�таттях	5,	14	зазначеного	Закону	на�едено	�ичерпний	перелік	подат
кі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�).	Податки	і	збори	(обо�’язко�і	платежі),	
�пра�ляння	яких	ним	не	передбачено,	крім	�изначених	Законом	України	
«Про	джерела	фінан�у�ання	дорожнього	го�подар�т�а	України»,	�платі	не	
підлягають.

Закон	України	«Про	порядок	погашення	зобо�’язань	платникі�	подат
кі�	перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	фондами»	є	�пеціальним	
законом	з	питань	оподатку�ання.

Проте	�ідпо�ідно	до	ч.	1	�т.	3	Закону	України	«Про	загальнообо�’язко
�е	держа�не	�оціальне	�траху�ання	на	�ипадок	безробіття»	(який	набра�	
чинно�ті	з	1	�ічня	2001	р.)	законода��т�о	про	�траху�ання	на	�ипадок	без
робіття	�кладаєть�я	з	О�но�	законода��т�а	України	про	загальнообо�’язко
�е	держа�не	�оціальне	�траху�ання,	цього	Закону,	Закону	України	«Про	
зайняті�ть	на�елення»	�ід	1	березня	1991	р.	№	803ХІІ	та	інших	нормати�
нопра�о�их	акті�,	що	регулюють	�ідно�ини	у	�фері	�траху�ання	на	�ипа
док	безробіття,	а	також	міжнародних	дого�орі�	України,	згоду	на	обо�’яз
ко�і�ть	яких	надано	Верхо�ною	Радою	України.

�аким	чином,	�ідно�ини	у	�фері	�оціального	�траху�ання	на	�ипадок	
безробіття	регулюють�я	�пеціальним	законода��т�ом.

Аналізуючи	законода��т�о	у	зазначеній	�фері	не	можна	погодити�я	
з	�и�но�ком	про	те,	що	�трахо�і	�не�ки	належать	до	податкі�	 і	 зборі�	
(обо�’язко�их	платежі�)	у	розумінні	Закону	«Про	загальнообо�’язко�е	дер
жа�не	�оціальне	�траху�ання	на	�ипадок	безробіття».	Крім	цього,	�трахо
�і	�не�ки	не	можуть	бути	податко�им	боргом	(зобо�’язанням),	о�кільки	
�ідпо�ідно	до	п.	1.3	�т.	1	Закону	України	«Про	порядок	погашення	зобо
�’язань	платникі�	податкі�	перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	
фондами»	податковий борг (недоїмка)	—	це	податко�е	зобо�’язання	(з	ура
ху�анням	штрафних	�анкцій	за	їх	ная�но�ті),	�амо�тійно	узгоджене	плат
ником	податкі�	або	узгоджене	�	адміні�трати�ному	чи	�удо�ому	поряд
ку,	але	не	�плачене	�	у�тано�лений	�трок,	а	також	пеня,	нарахо�ана	на	
�уму	такого	податко�ого	зобо�’язання.	У	��ою	чергу,	п.	1.2	�т.	1	цього	За
кону	�изначає	податко�е	зобо�’язання	як	зобо�’язання	платника	подат
кі�	�платити	до	бюджеті�	або	держа�них	цільо�их	фонді�	�ідпо�ідну	�у
му	 кошті�	 у	 порядку	 та	 �троки,	 �изначені	 цим	 або	 іншими	 законами	
України.
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Закон	України	«Про	порядок	погашень	зобо�’язань	платникі�	податкі�	
перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	фондами»	не	може	розширю
�ати	перелік	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�)	або	поширю�ати	по
рядок	погашення	зобо�’язань	платникі�	податкі�	на	платежі,	не	�ключені	
до	�и�теми	оподатку�ання.

Органи	Фонду	загальнообо�’язко�ого	держа�ного	�оціального	�траху
�ання	щодо	�не�кі�	на	такий	�ид	�траху�ання	є	контролюючими	органа
ми	у	межах	компетенції	цих	органі�,	��тано�леної	законом.

Статтею	8	Закону	«Про	загальнообо�’язко�е	держа�не	�оціальне	�тра
ху�ання	на	�ипадок	безробіття»	��тано�лено,	що	Фонд	загальнообо�’язко
�ого	держа�ного	�оціального	�траху�ання	України	на	�ипадок	безробіття	
є	цільо�им	централізо�аним	�трахо�им	фондом,	некомерційною	�амо�ряд
ною	організацією,	і	кошти	фонду	не	�ключають�я	до	�кладу	Держа�ного	
бюджету	України.

Згідно	з	ча�тинами	2,	3	�т.	2	Закону	«Про	�и�тему	оподатку�ання»	дер
жавні цільові фонди	—	це	фонди,	які	�т�орюють�я	�ідпо�ідно	до	законі�	
України	і	формують�я	за	рахунок	�изначених	цими	законами	податкі�	і	
зборі�	(обо�’язко�их	платежі�)	юридичних	о�іб	незалежно	�ід	форм	�ла�
но�ті	та	фізичних	о�іб.	Держа�ні	цільо�і	фонди	�ключають�я	до	Держа�
ного	бюджету	України,	крім	Фонду	гаранту�ання	�кладі�	фізичних	о�іб,	
Пен�ійного	фонду	України.

З	на�еденого	�бачаєть�я,	що	Фонд	загальнообо�’язко�ого	держа�ного	
�оціального	�траху�ання	України	на	�ипадок	безробіття	є	недержа�ним	ці
льо�им	фондом,	а	цільо�им	централізо�аним	�трахо�им,	кошти	якого	не	
�ключають�я	до	Держа�ного	бюджету	України.

�аким	чином,	не	можна	��ажати	зобо�’язання	зі	�трахо�их	�не�кі�	по
датко�им	боргом,	на	який	поширюєть�я	дія	Закону	України	«Про	порядок	
погашення	зобо�’язань	платникі�	податкі�	перед	бюджетами	та	держа�
ними	цільо�ими	фондами».

Включення	цим	Законом	органі�	фонді�	загальнообо�’язко�ого	держа�
ного	�оціального	�траху�ання	до	переліку	контролюючих	органі�	не	змі
нює	�тату�у	�не�кі�	на	загальнообо�’язко�е	держа�не	�оціальне	�траху�ан
ня	на	�ипадок	безробіття,	у	з�’язку	з	чим	�они	не	можуть	��ажати�я	по
датком	 чи	 збором	 у	 розумінні	 законі�	 України	 про	 оподатку�ання	 і	 не	
можуть	�тягу�ати�я	�	іншому	порядку,	ніж	це	передбачено	Законом	Украї
ни	«Про	загальнообо�’язко�е	держа�не	�оціальне	�траху�ання	на	�ипадок	
безробіття».

Відпо�ідно	до	�т.	4	Закону	України	«Про	держа�ну	податко�у	�лужбу	
�	Україні»,	Держа�на	податко�а	адміні�трація	України,	держа�ні	податко
�і	адміні�трації	�	А�тономній	Ре�публіці	Крим,	обла�тях,	мі�тах	Киє�і	та	
Се�а�тополі,	держа�ні	податко�і	ін�пекції	у	районах,	мі�тах	(крім	мі�т	Киє
�а	та	Се�а�тополя),	районах	у	мі�тах,	міжрайонні	та	об’єднані	держа�ні	
податко�і	ін�пекції	є	органами	�икона�чої	�лади.
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Виходячи	з	аналізу	�т.	10	Закону	України	«Про	держа�ну	податко�у	
�лужбу	�	Україні»	органи	держа�ної	податко�ої	�лужби	здій�нюють	на
�тупні	функції:

контроль	за	додержанням	законода��т�а	про	податки,	інші	платежі,	
�алютні	операції,	порядку	розрахункі�	зі	�пожи�ачами	з	�икори�танням	
електронних	контрольнока�о�их	апараті�,	комп’ютерних	�и�тем	і	то�ар
нока�о�их	книг,	ліміті�	готі�ки	�	ка�ах	та	її	�икори�танням	для	розрахун
кі�	за	то�ари,	роботи,	по�луги,	а	також	контролю	за	ная�ні�тю	��ідоцт�	
про	держа�ну	реє�трацію	�уб’єкті�	підприємницької	діяльно�ті	та	ліцен
зій,	патенті�,	інших	�пеціальних	доз�олі�	на	здій�нення	окремих	�иді�	під
приємницької	діяльно�ті;

контроль	за	додержанням	�икона�чими	комітетами	�іль�ьких	і	�е
лищних	рад	порядку	прийняття	і	обліку	податкі�,	інших	платежі�	�ід	плат
никі�	податкі�,	��оєча�ні�тю	і	по�нотою	перераху�ання	цих	�ум	до	бю
джету;

облік	платникі�	податкі�,	інших	платежі�;
�ия�лення	 і	�едення	обліку	надходжень	податкі�,	 інших	платежі�;
�идання	у	�ипадках,	передбачених	законом,	нормати�нопра�о�их	

акті�	і	методичних	рекомендацій	з	питань	оподатку�ання;
зат�ердження	форм	податко�их	розрахункі�,	з�іті�,	декларацій	та	

інших	документі�,	по�’язаних	 з	 обчи�ленням	 і	 �платою	податкі�,	 інших	
платежі�,	декларацій	про	�алютні	цінно�ті,	зразок	картки	фізичної	о�о
би—платника	податкі�	та	інших	обо�’язко�их	платежі�,	форму	по�ідом
лення	про	�ідкриття	або	закриття	юридичними	о�обами,	фізичними	о�о
бами—�уб’єктами	підприємницької	діяльно�ті	банкі��ьких	рахункі�,	а	та
кож	форми	з�іті�	про	роботу,	про�едену	органами	держа�ної	податко�ої	
�лужби;

роз’я�нення	через	за�оби	ма�о�ої	інформації	порядку	за�то�у�ання	
законода�чих	та	інших	нормати�нопра�о�их	акті�	про	податки,	інші	пла
тежі	та	організація	�иконання	цієї	роботи	органами	держа�ної	податко�ої	
�лужби;

організація	роботи	зі	�т�орення	інформаційної	�и�теми	а�томатизо
�аних	робочих	мі�ць	та	 інших	за�обі�	а�томатизації	та	комп’ютеризації	
робіт	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби;

розроблення	о�но�них	напрямі�,	форм	і	методі�	про�едення	пере�і
рок	додержання	податко�ого	та	�алютного	законода��т�а;

при	�ия�ленні	факті�,	що	��ідчать	про	організо�ану	злочинну	діяль
ні�ть,	або	дій,	що	�т�орюють	умо�и	для	такої	діяльно�ті,	напра�лення	ма
теріалі�	з	цих	питань	�ідпо�ідним	�пеціальним	органам	з	боротьби	з	орга
нізо�аною	злочинні�тю;

передання	�ідпо�ідним	пра�оохоронним	органам	матеріалі�	за	фак
тами	пра�опорушень,	за	які	передбачено	кримінальну	�ідпо�ідальні�ть,	як
що	їх	роз�ліду�ання	не	належить	до	компетенції	податко�ої	міліції;

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
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подання	Міні�тер�т�у	 фінан�і�	 України	 та	 Голо�ному	 упра�лінню	
Держа�ного	казначей�т�а	України	з�іту	про	надходження	податкі�,	інших	
платежі�;

�не�ення	пропозицій	та	розроблення	проекті�	міжнародних	дого�о
рі�	�то�о�но	оподатку�ання,	�	межах,	�изначених	законода��т�ом;

надання	фізичним	о�обам—платникам	податкі�	та	інших	обо�’язко
�их	платежі�	ідентифікаційних	номері�	і	над�илання	до	держа�ної	подат
ко�ої	ін�пекції	за	мі�цем	прожи�ання	фізичної	о�оби	або	за	мі�цем	отри
мання	нею	доході�	чи	за	мі�цезнаходженням	об’єкта	оподатку�ання	картки	
з	ідентифікаційним	номером	та	�едення	Єдиного	банку	даних	про	платни
кі�	податкі�—юридичних	о�іб;

прогнозу�ання,	аналіз	надходження	податкі�,	інших	платежі�,	джере
ла	податко�их	надходжень,	�и�чення	�пли�у	макроекономічних	показникі�	
і	податко�ого	законода��т�а	на	надходження	податкі�,	інших	платежі�,	
розроблення	пропозицій	щодо	їх	збільшення	та	зменшення	�трат	бюджету;

забезпечення	 �игото�лення	 марок	 акцизного	 збору,	 їх	 зберігання,	
продаж	та	організація	роботи,	по�’язаної	зі	здій�ненням	контролю	за	на
я�ні�тю	цих	марок	на	пляшках	(упако�ках)	алкогольних	напої�	і	на	пач
ках	(упако�ках)	тютюно�их	�иробі�	під	ча�	їх	тран�порту�ання,	зберіган
ня	і	реалізації;	�не�ення	�	у�тано�леному	порядку	пропозицій	щодо	�до�
коналення	податко�ого	законода��т�а;

	організація	у	межах	��оїх	по�но�ажень	роботи	щодо	забезпечення	
охорони	держа�ної	таємниці	�	органах	держа�ної	податко�ої	�лужби.

Отже,	органи	держа�ної	податко�ої	�лужби	є	�уб’єктами	�ладних	по�
но�ажень,	які	у	пра�о�ідно�инах,	по�’язаних	зі	здій�ненням	зазначених	
функцій,	реалізують	надані	їм	�ладні	упра�лін�ькі	функції,	а	тому	�пори	
за	уча�ті	цих	органі�	є	публічнопра�о�ими	і	належать	до	юри�дикції	адмі
ні�трати�них	�уді�.

На	�уча�ному	етапі	податко�е	законода��т�о	України	мі�тить	�елику	
кількі�ть	законода�чих	акті�,	при	за�то�у�анні	яких	�иникають	�пори.	�к	
��ідчить	�удо�а	практика,	дедалі	ча�тіше	з’я�ляють�я	�пра�и,	які	розгля
дають�я	�удо�ими	органами	за	уча�тю	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень,	у	
тому	чи�лі	й	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби.	Аналіз	практики	�ирі
шення	�порі�	та	перегляду	�	ка�аційному	порядку	�удо�их	рішень	щодо	
�плати	податкі�	та	обо�’язко�их	платежі�	�уб’єктами	підприємницької	ді
яльно�ті	��ідчить,	що	о�но�ними	категоріями	�пра�	�то�о�но	�ирішення	
�порі�	щодо	�плати	податкі�	та	обо�’язко�их	платежі�	є	�пра�и:

про	�тягнення	заборго�ано�ті	із	�уб’єкті�	підприємницької	діяльно�
ті	зі	�плати	податкі�,	зборі�	та	обо�’язко�их	платежі�	(найча�тіше	—	�пра
�и	про	�плату	податку	на	прибуток	підприєм�т�	та	�пра�и	про	�тягнення	
до	бюджету	або	�ідшкоду�ання	ПДВ);

про	�тягнення	штрафних	�анкцій	за	порушення	податко�ого	законо
да��т�а;

•

•

•

•

•

•

•

•
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про	за�то�у�ання	податко�ої	за�та�и,	адміні�трати�ного	арешту	ак
ти�і�	платника	податкі�	та	�тягнення	бюджетної	заборго�ано�ті	за	раху
нок	таких	акти�і�;

про	за�то�у�ання	законода��т�а	про	�прощену	�и�тему	оподатку
�ання;

про	�изнання	недій�ними,	нечинними,	протипра�ними	тощо	акті�	
податко�их	органі�;

про	�тягнення	�	дохід	держа�и	кошті�,	отриманих	без	у�тано�лених	
законом	під�та�;

про	 �ка�у�ання	держа�ної	 реє�трації	 або	припинення	юридичних	
о�іб	 та	 припинення	 підприємницької	 діяльно�ті	 фізичними	 о�обами—
	підприємцями;

про	�изнання	недій�ними	угод	та	інші	�пра�и.
Предметом	розгляду	�	цих	�пра�ах	є	як	матеріальнопра�о�і,	так	і	про

це�уальнопра�о�і	податко�і	�ідно�ини.
У	тих	�ипадках,	коли	предметом	�пору	є	інди�ідуальний	акт,	дія	або	

бездіяльні�ть	позо�ною	�имогою	за	пра�илами	Кодек�у	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а	України	має	бути	�изнання	такого	акта,	дії	чи	бездіяльно�ті	
протипра�ними	(недій�ними,	незаконними,	непра�омірними,	�ка�у�ання	
такого	акта),	а	�	разі	о�карження	нормати�нопра�о�ого	акта	—	�изнан
ня	його	нечинним.

Іноді	�	�удо�ій	практиці	�иникають	�итуації,	коли	�имоги,	що	�то�у
ють�я	інди�ідуального	акта,	помилко�о	формулюють�я	зая�никами	як	�и
моги	про	�изнання	такого	акта	нечинним.

Водноча�	ця	об�та�ина	�ама	по	�обі	здебільшого	не	�изна�ала�я	�удо
�ою	практикою	як	під�та�а	для	�ка�у�ання	�ірних	по	�уті	�удо�их	рішень.	
Натомі�ть	�удо�і	рішення	пере�ажно	зміню�али�я	�ідпо�ідно	до	�т.	225	
КАС	України.

Прикладом	зміни	�удо�их	рішень	за	на�еденої	причини	може	бути	на
�тупна	�пра�а.

Змінено	по�тано�у	Го�подар�ького	�уду	І�аноФранкі��ької	обла�ті	�ід	
11	�ічня	2006	р.	у	�пра�і	№	А18/246	за	позо�ом	Відкритого	акціонерного	
то�ари�т�а	«Прикарпаттютюн»	до	Держа�ної	податко�ої	ін�пекції	у	Снятин
�ькому	районі	І�аноФранкі��ької	обла�ті	про	�изнання	податко�их	�имог	і	
рішень	нечинними.	Викладено	її	резолюти�ну	ча�тину	�	на�тупній	редакції:

«Позо�	задо�ольнити.
1.	Зобо�’язати	Держа�ну	податко�у	ін�пекцію	у	Снятин�ькому	районі	

�ідобразити	 у	 о�обо�ому	 рахунку	 Відкритого	 акціонерного	 то�ари�т�а	
«Прикарпаттютюн»	57000	грн	фактично	�плаченого	податку	на	додану	
�арті�ть	платіжними	дорученнями	№	65,	66	�ід	26.06.2001	р.,	№	73	�ід	
05.07.2001	р.	та	№	75	�ід	12.07.2001	р.

2.	Визнати	протипра�ними	податко�і	 �имоги	Держа�ної	податко�ої	
ін�пекції	у	Снятин�ькому	районі	�ід	04.10.2004	р.	№	1/321	про	ная�ні�ть	у	

•

•

•

•

•

•
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Відкритого	акціонерного	то�ари�т�а	«Прикарпаттютюн»	податко�ого	боргу	
з	податку	на	додану	�арті�ть	та	другої	податко�ої	�имоги	�ід	10.11.2004	р.	
№	2/381	про	податко�ий	борг.

3.	Визнати	протипра�ним	рішення	Держа�ної	податко�ої	ін�пекції	у	
Снятин�ькому	районі	�ід	04.12.2004	р.	№	32	про	�тягнення	кошті�	та	про
даж	інших	акти�і�	платника	податкі�	�	рахунок	погашення	його	податко
�ого	боргу.

4.	Визнати	протипра�ним	рішення	Держа�ної	податко�ої	ін�пекції	у	
Снятин�ькому	районі	�ід	21.10.2005	р.	про	�амо�тійне	�изначення	�кладу	
акти�і�	Відкритого	акціонерного	то�ари�т�а	«Прикарпаттютюн»,	що	під
лягають	продажу».

Моти�ами	зміни	по�тано�и	апеляційної	ін�танції	�изнано	на�тупне.
Мі�це�им	та	апеляційним	го�подар�ьким	�удом	було	пра�омірно	зроб

лено	�и�но�ок	про	те,	що	з	ураху�анням	фактичної	�плати	пози�ачем	по
датку	на	додану	�арті�ть	під�та�и	для	напра�лення	пози�ачу	податко�их	
�имог	та	подальше	�життя	заході�	щодо	�тягнення	податко�ого	боргу	за	
рахунок	акти�і�	платника	податкі�	у	податко�ого	органу	були	�ід�утні.

Крім	того,	були	�изнані	обґрунто�аними	�и�но�ки	�уду	апеляційної	ін
�танції	про	те,	що,	пред’я�и�ши	на	�тадії	лік�ідації	грошо�і	�имоги	як	кре
дитор	до	Акціонерного	комерційного	агропроми�ло�ого	банку	 «Україна»,	
орган	держа�ної	податко�ої	�лужби	у	такий	�по�іб	підт�ерди�	�иконання	
пози�ачем	��оїх	зобо�’язань	перед	держа�ою.

Але	при	цьому	�уд	ка�аційної	ін�танції	з�ерну�	у�агу	на	те,	що	�ідпо
�ідно	до	п.	1	ч.	2	�т.	162	КАС	України	у	разі	задо�олення	адміні�трати�но
го	позо�у	�уд	може	прийняти	по�тано�у	про:	�изнання	протипра�ним	рі
шення	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	чи	окремих	його	положень	дій	чи	
бездіяльно�ті	і	про	�ка�у�ання	або	�изнання	нечинним	рішення	чи	окремих	
його	положень,	про	по�орот	�иконання	цього	рішення	чи	окремих	його	по
ложень	із	зазначенням	�по�обу	його	здій�нення.

Зі	змі�ту	даної	норми	�бачаєть�я,	що	��тано�лені	�по�оби	захи�ту	по
рушенного	пра�а	но�ять	обмежений	характер	і	не	можуть	бути	за�то�о�а
ні	 при	 �иникненні	 будьякого	 �пору	 �	 �фері	 публічних	 пра�о�ідно�ин.	
�ак,	�имога	про	�изнання	нечинним	акта	може	�то�у�ати�я	лише	норма
ти�нопра�о�ого	акта,	а	про	�изнання	протипра�ним	—	інди�ідуального	
акта.

�аким	чином,	у	тих	�ипадках,	коли	предметом	�пору	є	інди�ідуальний	
акт,	дія	або	бездіяльні�ть	позо�ною	�имогою	за	пра�илами	КАС	має	бути	
�изнання	такого	акта,	дії	чи	бездіяльно�ті	протипра�ним,	а	�	разі	о�кар
ження	нормати�нопра�о�ого	акта	—	�изнання	його	нечинним.

Відпо�ідно	до	�т.	225	Кодек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	
�уд	ка�аційної	ін�танції	має	пра�о	змінити	�удо�е	рішення,	якщо	у	�пра�і	
немає	необхідно�ті	до�ліджу�ати	но�і	докази	або	��тано�лю�ати	об�та�и
ни,	а	�удо�е	рішення,	яке	змінюєть�я,	є	помилко�им.
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Отже,	�рахо�уючи	припи�и	�т.	225	КАС	України,	а	також	те,	що	�удом	
першої	ін�танції	було	помилко�о	�изначено	�по�іб	захи�ту	порушеного	пра
�а,	а	�аме,	�изнання	нечинними	податко�их	�имог	та	рішень,	які	мають	
інди�ідуальний	характер,	�уд	ка�аційної	ін�танції	знайшо�	під�та�и	для	
зміни	резолюти�ної	ча�тини	по�тано�и	Го�подар�ького	�уду	І�аноФран
кі��ької	обла�ті	�ід	11	�ічня	2006	р.

Процедурні особливості розгляду справ 
з податкових правовідносин

Стату�	держа�ної	податко�ої	�лужби	�	Україні,	її	функції	та	пра�о�і	
о�но�и	діяльно�ті	�изначені	Законом	України	«Про	держа�ну	податко�у	
�лужбу	�	Україні»	�ід	4	грудня	1990	р.	№	509ХІІ,	�икладеного	�	но�ій	ре
дакції	Законом	України	�ід	24	грудня	1993	р.	№	3813ХІІ	(з	на�тупними	
змінами	і	допо�неннями)	(далі	—	Закон	№	3813ХІІ).

Згідно	зі	�т.	1	цього	Закону	до	�и�теми	органі�	держа�ної	податко�ої	
�лужби	належать:	Держа�на	податко�а	адміні�трація	України,	держа�ні	по
датко�і	адміні�трації	�	А�тономній	Ре�публіці	Крим,	обла�тях,	мі�тах	Киє
�і	 та	Се�а�тополі,	держа�ні	податко�і	 ін�пекції	 �	районах,	мі�тах	 (крім	
мі�т	Киє�а	та	Се�а�тополя),	районах	у	мі�тах.

У	�кладі	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби	знаходять�я	�ідпо�ідні	
�пеціальні	підрозділи	по	боротьбі	з	податко�ими	пра�опорушеннями	(по
датко�а	міліція).

Держа�на	податко�а	адміні�трація	України	залежно	�ід	кілько�ті	плат
никі�	податкі�	та	інших	мі�це�их	умо�	може	ут�орю�ати	міжрайонні	(на	
д�а	і	більше	районі�),	об’єднані	(на	мі�то	і	район)	держа�ні	податко�і	ін
�пекції.

Структура	Держа�ної	податко�ої	адміні�трації	України	 (далі	—	ДПА	
України)	зат�ерджуєть�я	Кабінетом	Міні�трі�	України.

Визначаючи	порядок	підпорядко�ано�ті	органі�	держа�ної	податко�ої	
�лужби	та	їх	�заємодії	з	іншими	органами,	�т.	4	цього	Закону	закріплює	
�тату�	ДПА	України	як	центрального	органу	�икона�чої	�лади	 (ч.	1	цієї	
�татті),	а	�ідтак	�изначає	мі�це	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби	�	�и
�темі	держа�них	органі�	як	органі�	�икона�чої	�лади.

Відпо�ідно	до	�т.	2	Закону	№	3813ХІІ	за�даннями	органі�	держа�ної	
податко�ої	�лужби	є:	здій�нення	контролю	за	додержанням	податко�ого	
законода��т�а,	пра�ильні�тю	обчи�лення,	по�нотою	і	��оєча�ні�тю	�плати	
до	бюджеті�,	держа�них	цільо�их	фонді�	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	
платежі�),	а	також	неподатко�их	доході�,	у�тано�лених	законода��т�ом;	
�не�ення	у	��тано�леному	порядку	пропозицій	щодо	�до�коналення	подат
ко�ого	законода��т�а;	прийняття	у	�ипадках,	передбачених	законом,	нор
мати�нопра�о�их	акті�	і	методичних	рекомендацій	з	питань	оподатку�ан
ня;	форму�ання	та	�едення	Держа�ного	реє�тру	фізичних	о�іб—платникі�	
податкі�	та	інших	обо�’язко�их	платежі�	та	Єдиного	банку	даних	про	плат
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никі�	податкі�—юридичних	о�іб;	роз’я�нення	законода��т�а	з	питань	опо
датку�ання	�еред	платникі�	податкі�;	запобігання	злочинам	та	іншим	пра
�опорушенням,	�ідне�еним	законом	до	компетенції	податко�ої	міліції,	та	
їх	розкриття,	припинення,	роз�ліду�ання	та	про�адження	у	�пра�ах	про	
адміні�трати�ні	пра�опорушення.

Виконання	покладених	за�дань	та	функцій	органи	держа�ної	подат
ко�ої	 �лужби	 здій�нюють	у	проце�і	реалізації	по�но�ажень,	 �изначених	
�т.	11	Закону	№	3813ХІІ,	що,	�	��ою	чергу,	проя�ляєть�я	через	прийнят
тя	рішень.

Статтею	14	цього	Закону	передбачено,	що	рішення,	дії	або	бездіяль
ні�ть	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби	та	 їх	по�адо�их	о�іб	можуть	
бути	о�каржені	у	��тано�леному	законом	порядку.

Поряд	з	адміні�трати�ним	порядком	о�карження	рішень,	дій	чи	безді
яльно�ті	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби	та	їх	по�адо�их	о�іб	до	�и
ще�тоящого	органу	�ідпо�ідно	до	�и�теми	цих	органі�	заціка�лена	о�оба	
�пра�і	о�каржити	такі	рішення,	дії	чи	бездіяльні�ть	до	адміні�трати�ного	
�уду,	що	�ипли�ає	з	положень	п.	1	ч.	1	�т.	17	КАС	України.

Закон	№	3813ХІІ	так	�амо,	як	і	інші	закони,	не	дає	�изначення	рішен
ня	органу	держа�ної	податко�ої	�лужби,	не	��тано�лює	�имог,	яким	�оно	
по�инно	�ідпо�ідати,	та	перелік	�иді�	таких	рішень,	а	тому	таким	рішен
ням	є	будьякий	нормати�нопра�о�ий	акт	чи	пра�о�ий	акт	інди�ідуаль
ної	дії,	�икладений	у	формі	офіційного	пи�ьмо�ого	документа,	прийнятий	
�ід	імені	органу	держа�ної	податко�ої	�лужби	упо�но�аженою	по�адо�ою	
о�обою	цього	органу	та	породжує	юридичні	на�лідки	для	необмеженого	чи	
�изначеного	цим	актом	кола	о�іб	у	�игляді	наділених,	змінених	чи	припи
нених	пра�	або	обо�’язкі�.

За	у�таленими	�	теорії	пра�а	підходами	до	кла�ифікації	акті�	норма
тивноправовий акт	—	 �иданий	 �уб’єктом	 �ладних	 по�но�ажень	 доку
мент,	який	��тано�лює,	змінює	чи	припиняє	дію	обо�’язко�их	пра�ил	по
�едінки,	обмежених	�	ча�і,	про�торі	та	за	колом	о�іб,	та	призначений	для	
неодноразо�ого	за�то�у�ання.	Правовий акт індивідуальної дії	—	�иданий	
�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	документ,	прийнятий	з	метою	реалізації	
положень	нормати�нопра�о�ого	 акта	 (акті�)	щодо	конкретної	життє�ої	
�итуації,	не	мі�тить	загальнообо�’язко�их	пра�ил	по�едінки	та	�то�уєть�я	
пра�	і	обо�’язкі�	чітко	�изначеного	�уб’єкта	(�уб’єкті�),	якому	�ін	адре�о
�аний.

Різно�идами	рішень	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби,	якими	опо
�ередко�уєть�я	здій�нення	�казаними	органами	покладеної	на	них	зако
ном	функції	контролю	за	��оєча�ні�тю,	до�то�ірні�тю,	по�нотою	нараху
�ання	та	�плати	податкі�	та	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	є	податко�і	по
�ідомленнярішення,	податко�і	по�ідомлення	та	податко�і	�имоги.

Згідно	з	пунктами	1.9	та	1.10	�т.	1	Закону	України	«Про	порядок	пога
шення	зобо�’язань	платникі�	податкі�	перед	бюджетами	та	держа�ними	ці
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льо�ими	фондами»	�ід	21	грудня	2000	р.	№	2181ІІІ	(далі	—	Закон	№	2181ІІІ)	
податкове повідомлення	—	пи�ьмо�е	по�ідомлення	контролюючого	органу	
про	обо�’язок	платника	податкі�	�платити	�уму	податко�ого	зобо�’язання,	
�изначену	контролюючим	органом	у	�ипадках,	передбачених	цим	Законом,	
а	податкова вимога	—	пи�ьмо�а	�имога	податко�ого	органу	до	платника	
податкі�	пога�ити	�уму	податко�ого	боргу.

�кщо	податко�е	по�ідомлення	може	бути	напра�лене	(прийняте)	будь
яким	контролюючим	органом,	�казаним	у	�т.	2	цього	Закону,	а	�аме:	подат
ко�им	органом,	митним	органом,	органом	Пен�ійного	фонду	України,	орга
нами	фонді�	 загальнообо�’язко�ого	 �оціального	 �траху�ання	—	�то�о�но	
�изначених	цією	�таттею	�фер	реалізації	цими	органами	��оїх	по�но�а
жень,	то	податко�а	�имога	є	рішенням	лише	податко�ого	органу	як	органу	
�тягнення	податко�ого	боргу	з	у�іх	податкі�,	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	
��тано�лених	Законом	України	«Про	�и�тему	оподатку�ання»,	незалежно	
�ід	того,	яким	із	контролюючих	органі�	було	здій�нено	донараху�ання	�у
ми	податко�ого	зобо�’язання,	а	також	за	�амо�тійно	узгодженими	платни
ками	податкі�	�умами	податко�их	зобо�’язань	у	податко�их	деклараціях.

Під�та�и	над�илання	платнику	податкі�	податко�ого	по�ідомлення	та	
податко�их	�имог,	а	також	під�та�и	�изнання	цих	акті�	�ідкликаними	та	
�имоги	щодо	їх	змі�ту	��тано�лені	�т.	6	Закону	№	2181ІІІ.

�ак,	у	разі	коли	�ума	податко�ого	зобо�’язання	розрахо�уєть�я	конт
ролюючим	органом	�ідпо�ідно	 до	 �т.	 4	цього	Закону,	 такий	контролю
ючий	орган	над�илає	платнику	податкі�	податко�е	по�ідомлення,	�	якому	
зазначають�я	під�та�а	для	такого	нараху�ання,	по�илання	на	норму	по
датко�ого	закону,	�ідпо�ідно	до	якої	бу�	зроблений	розрахунок	або	пере
рахунок	 податко�их	 зобо�’язань,	 �ума	 податку	 чи	 збору	 (обо�’язко�ого	
платежу),	належного	до	�плати	та	штрафних	�анкцій	за	їх	ная�но�ті,	гра
ничні	�троки	їх	погашення,	а	також	попередження	про	на�лідки	їх	не�пла
ти	 �	 у�тано�лений	 �трок	 та	 граничні	 �троки,	 передбачені	 законом	 для	
о�карження	нарахо�аного	податко�ого	зобо�’язання	(штрафних	�анкцій	
за	їх	ная�но�ті).

З	метою	забезпечення	�про�адження,	зокрема,	�т.	6	Закону	№	2181ІІІ,	
Закону	України	«Про	за�то�у�ання	реє�траторі�	розрахунко�их	операцій	
у	�фері	торгі�лі,	громад�ького	харчу�ання	та	по�луг»,	законі�	з	питань	
зо�нішньоекономічної	діяльно�ті	та	інших	законода�чих	акті�,	�ідпо�ід
но	до	яких	органам	держа�ної	податко�ої	�лужби	України	надане	пра�о	
за�то�о�у�ати	штрафні	 (фінан�о�і)	 �анкції,	 наказом	 ДПА	 України	 �ід	
21	чер�ня	2001	р.	№	253,	зареє�тро�аним	у	Міні�тер�т�і	ю�тиції	України	
6	липня	2001	р.	за	№	567/5758,	зат�ерджений	Порядок	напра�лення	орга
нами	держа�ної	податко�ої	�лужби	України	податко�их	по�ідомлень	плат
никам	податкі�	та	рішень	про	за�то�у�ання	штрафних	(фінан�о�их)	�анк
цій,	який	діє	�	редакції	наказу	ДПА	України	�ід	10	�ерпня	2005	р.	№	328	
(далі	—	Порядок).
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У	пунктах	2.5	та	2.6	Порядку	розкри�аєть�я	поняття	податко�ого	по
�ідомленнярішення	як	однієї	з	форм	податко�ого	по�ідомлення	та	�изна
чено,	що	податко�е	по�ідомленнярішення	—	рішення	кері�ника	податко
�ого	органу	(його	за�тупника)	щодо	�ия�леного	пере�ищення	(заниження)	
бюджетного	�ідшкоду�ання	або	�ідмо�и	у	наданні	бюджетного	�ідшкоду
�ання,	а	також	обо�’язку	платника	податкі�:	�платити	нарахо�ану	або	до
нарахо�ану	�уму	податко�ого	зобо�’язання;	�платити	�уми	за�то�о�аних	
штрафних	(фінан�о�их)	�анкцій	(у	тому	чи�лі	пеню	за	порушення	у	�фері	
зо�нішньоекономічної	діяльно�ті)	за	порушення	податко�ого	законода��т�а	
та	інших	нормати�нопра�о�их	акті�,	що	приймають�я	за	результатами	
пере�ірок	платника	податкі�	 (у	тому	чи�лі	камеральних);	�платити	�уми	
штрафних	�анкцій	за	порушення	граничних	�трокі�	�плати	узгодженого	
податко�ого	зобо�’язання	або	штраф	за	�амо�тійне	�ідчуження	акти�і�,	
які	перебу�ають	у	податко�ій	за�та�і	та	потребують	обо�’язко�ої	поперед
ньої	згоди	податко�ого	органу	на	таке	�ідчуження.

Податко�ий	орган	здій�нює	розрахунок	�уми	податко�ого	зобо�’язан
ня	(�изначає	�уму	бюджетного	�ідшкоду�ання	податку	на	додану	�арті�ть)	
та	 �кладає	податко�е	по�ідомленнярішення	у	таких	�ипадках:	а)	якщо	
платник	податкі�	не	подає	у	��тано�лені	�троки	податко�у	декларацію;	
б)	 якщо	дані	документальних	пере�ірок	результаті�	діяльно�ті	платника	
податкі�	��ідчать	про	заниження	�уми	його	податко�их	зобо�’язань,	зая�
лених	у	податко�их	деклараціях;	�)	якщо	податко�ий	орган	уна�лідок	про
�едення	 камеральної	 пере�ірки	 �ия�ляє	 арифметичні	 або	методологічні	
помилки	�	поданій	платником	податкі�	податко�ій	декларації,	які	приз�е
ли	до	заниження	�уми	податко�ого	зобо�’язання.	Камеральною	��ажаєть�я	
пере�ірка,	яка	про�одить�я	контролюючим	органом	�иключно	на	під�та�і	
даних,	 зазначених	у	податко�их	деклараціях,	без	про�едення	будьяких	
інших	�иді�	пере�ірок	платникі�	податкі�;	г)	якщо	за	на�лідками	пере�ір
ки	податко�ий	орган	�ия�ляє	не�ідпо�ідні�ть	�уми	бюджетного	�ідшкоду
�ання	податку	на	додану	�арті�ть	�умі,	зая�леній	у	податко�ій	декларації;	
д)	�	інших	�ипадках,	коли	здій�нення	такого	розрахунку	передбачене	чин
ним	законода��т�ом.

�аким	чином,	податко�е	по�ідомленнярішення	напра�ляєть�я	подат
ко�им	органом	при	реалізації	по�но�аження	щодо	�амо�тійного	�изначен
ня	�уми	податко�ого	зобо�’язання	платника	податкі�	у	�ипадках,	перед
бачених	підпунктами	 «а»,	 «б»	 та	 «�»	 підпункту	 4.2.2	 п.	 4.2	 �т.	 4	 Закону	
№	2181ІІІ,	тобто	�	разі	неподання	платником	податкі�	у	��тано�лені	зако
ном	�троки	податко�ої	декларації	або	�	разі	донараху�ання	(зменшення)	
�уми	податко�ого	зобо�’язання	платника	податкі�	за	на�лідками	докумен
тальної	чи	камеральної	пере�ірки.

У	�ипадку	коли	згідно	з	законами	з	питань	оподатку�ання	податко�ий	
орган	є	о�обою,	�ідпо�ідальною	за	нараху�ання	окремого	податку	та	збо



419

Глава 9. Розгляд справ, що виникають з податкових правовідносин

ру	 (обо�’язко�ого	платежу),	платнику	податкі�	напра�ляєть�я	податко�е	
по�ідомлення	(підпункт	«г»	підпункту	4.2.2	п.	4.2	�т.	4	Закону	№	2181ІІІ).

Наприклад,	згідно	з	ч.	1	�т.	14	Закону	України	«Про	плату	за	землю»	
податко�е	зобо�’язання	 із	земельного	податку	громадянам	�изначаєть�я	
податко�им	органом.

Відпо�ідно	до	�казаних	під�та�	прийняття	податко�ого	по�ідомлення
рішення	додатками	1—7	до	Порядку	зат�ерджені	форми	податко�ого	по
�ідомлення	 (форма	 «Ф»)	 та	 податко�их	 по�ідомленьрішень	 (форми	 «Р»,	
«�»,	«З»,	«В1»,	«В2»,	«В3»),	зокрема	форма	«Р»	щодо	�изначення	�уми	подат
ко�ого	зобо�’зання	(з	ураху�анням	штрафних	�анкцій)	за	на�лідками	до
кументальних	або	камеральних	пере�ірок.

Згідно	з	п.	2	Порядку	податко�е	по�ідомлення	(форма	«Ф»)	�кладаєть
�я,	якщо	�ідпо�ідно	до	закону	податко�ий	орган	�амо�тійно	�изначає	по
датко�е	зобо�’язання	платника	податкі�	за	причинами,	не	по�’язаними	із	
порушенням	податко�ого	законода��т�а.	З	у�іх	інших	на�едених	під�та�	
�кладаєть�я	податко�е	по�ідомленнярішення.

Пунктом	11	�т.	11	Закону	№	3813ХІІ	передбачено	по�но�аження	ор
гані�	держа�ної	податко�ої	�лужби	за�то�о�у�ати	до	платникі�	податкі�	
фінан�о�і	(штрафні)	�анкції,	�тягу�ати	до	бюджеті�	та	держа�них	цільо
�их	фонді�	�уми	недоїмки,	пені	у	�ипадках,	порядку	та	розмірах,	��тано�
лених	законами	України.

Фінан�о�і	(штрафні)	�анкції,	на	за�то�у�ання	яких	упо�но�ажені	орга
ни	держа�ної	податко�ої	�лужби,	можна	розділити	на	�анкції	за	порушен
ня	податко�ого	зобо�’язання	та	�анкції	за	порушення	інших,	не	з	питань	
оподатку�ання	законі�.	Нормати�но	таке	розмежу�ання	закріплене	�	По
рядку	та	Ін�трукції	про	порядок	за�то�у�ання	та	�тягнення	штрафних	(фі
нан�о�их)	�анкцій	органами	держа�ної	податко�ої	�лужби,	зат�ердженої	
наказом	ДПА	України	�ід	17	березня	2001	р.	№	110,	зареє�тро�аної	�	Мі
ні�тер�т�і	ю�тиції	України	23	березня	2001	р.	за	№	268/5459,	із	змінами	
і	допо�неннями	(далі	—	Ін�трукція).	Щодо	перших,	то	�ума	таких	�анкцій	
є	�умою	податко�ого	зобо�’язання	і	�то�о�но	них	приймаєть�я	податко�е	
по�ідомленнярішення	за	формами	«Р»,	«�»,	«З»	або	«В1»	залежно	�ід	під
�та�	за�то�у�ання	фінан�о�их	(штрафних)	�анкцій.

Що	ж	до	�анкцій	за	порушення	законі�,	які	не	є	законами	з	питань	
оподатку�ання,	то	�то�о�но	них	податко�им	органом	приймаєть�я	рішен
ня	про	за�то�у�ання	штрафних	(фінан�о�их)	�анкцій,	яке	�кладаєть�я	за	
формою	згідно	з	додатком	8	до	Порядку	(форма	«С»).

Рішення	про	за�то�у�ання	штрафних	(фінан�о�их)	�анкцій	—	це	рі
шення	кері�ника	податко�ого	органу	(його	за�тупника)	щодо	�ия�лено
го	порушення	(крім	порушення	пра�ил	оподатку�ання),	яке	приймаєть�я	
�ідпо�ідно	до	законода�чих	акті�,	якими	надане	пра�о	податко�им	орга
нам	за�то�о�у�ати	штрафні	(фінан�о�і)	�анкції	(п.	2.7	Порядку	та	п.	2.6	Ін
�трукції).
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Розміри	таких	штрафних	(фінан�о�их)	�анкцій	��тано�лені	�ідпо�ід
ними	законода�чими	актами.

По�но�аження	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби	на	за�то�у�ання	
штрафних	(фінан�о�их)	�анкцій	за	порушення,	які	не	охоплюють�я	�ферою	
оподатку�ання,	передбачені,	зокрема,	�таттями	15,	25	Закону	України	«Про	
за�то�у�ання	реє�траторі�	розрахунко�их	операцій	у	�фері	торгі�лі,	громад
�ького	харчу�ання	та	по�луг»,	�таттями	15,	17	Закону	України	«Про	держа�
не	регулю�ання	�иробницт�а	і	обігу	�пирту	етило�ого,	коньячно	го	і	плодо�о
го,	алкогольних	напої�	та	тютюно�их	�иробі�»,	п.	12	ч.	1	�т.	11	Закону	Украї
ни	 «Про	держа�ну	податко�у	�лужбу	�	Україні»,	 �т.	16	Декрету	Кабінету	
Міні�трі�	України	«Про	�и�тему	�алютного	регулю�ання	і	�алютного	контро
лю».	�акими	�анкціями	є	й	пеня	за	порушення	терміні�	розрахункі�	у	�фері	
зо�нішньоекономічної	діяльно�ті,	по�но�аження	податко�их	органі�	на	на
раху�ання	якої	�уб’єктам	підприємницької	діяльно�ті	передбачено	�т.	4	За
кону	України	«Про	порядок	здій�нення	розрахункі�	�	іноземній	�алюті».

�трафні	(фінан�о�і)	�анкції,	��тано�лені	законода�чими	актами	не	з	
питань	оподатку�ання,	за	��оєю	�уттю	є	адміні�трати�ного�подар�ьки
ми	�анкціями,	які	 за	�изначенням	ч.	1	�т.	238	Го�подар�ького	кодек�у	
України	(ГК	України)	можуть	бути	за�то�о�ані	до	�уб’єкті�	го�подарю�ан
ня	упо�но�аженими	органами	держа�ної	�лади	або	органами	мі�це�ого	
�амо�ряду�ання	за	порушення	��тано�лених	законода�чими	актами	пра
�ил	здій�нення	го�подар�ької	діяльно�ті	як	заходи	організаційнопра�о�о
го	або	майно�ого	характеру,	�прямо�ані	на	припинення	пра�опорушення	
�уб’єкта	го�подарю�ання	та	лік�ідації	його	на�лідкі�.	З	огляду	на	це	такі	
�анкції	органами	держа�ної	податко�ої	�лужби	можуть	за�то�о�у�ати�ь	
до	 �уб’єкті�	 го�подарю�ання	 протягом	 �трокі�,	 �изначених	 �т.	 250	 ГК	
України	для	за�то�у�ання	адміні�трати�ного�подар�ьких	�анкцій,	тобто	
протягом	ше�ти	мі�яці�	з	дня	�ия�лення	порушення,	але	не	пізніше	як	че
рез	рік	з	дня	порушення	цим	�уб’єктом	��тано�лених	законода�чими	акта
ми	пра�ил	здій�нення	го�подар�ької	діяльно�ті,	крім	�ипадкі�,	передбаче
них	законом.

Не�ідпо�ідні�ть	рішення	органу	держа�ної	податко�ої	�лужби	про	за
�то�у�ання	такого	роду	штрафних	(фінан�о�их)	�анкцій	�имогам	�т.	250	
ГК	України	є	під�та�ою	для	�изнання	цього	рішення	нечинним.	�ак,	�аме	
з	таких	під�та�	нечинно�ті	податко�ого	по�ідомленнярішення	Мелітополь
�ької	ОДПІ	�ід	4	чер�ня	2004	р.	про	за�то�у�ання	до	закритого	акціонер
ного	то�ари�т�а	 «Гефе�т»	фінан�о�их	�анкцій,	передбачених	п.	1	�т.	17	
Закону	України	«Про	за�то�у�ання	реє�траторі�	розрахунко�их	операцій	
у	�фері	торгі�лі,	громад�ького	харчу�ання	та	по�луг»,	�иходи�	Вищий	адмі
ні�трати�ний	�уд	України	�	ух�алі	�ід	2	ли�топада	2006	р.,	по�тано�леній	
у	�пра�і	№	3/16	го�подар�ького	�уду	Запорізької	обла�ті	з	огляду	на	��та
но�лені	об�та�ини	�пра�и	щодо	�чинення	ЗА�	«Гефе�т»	порушення	�имог	
п.	1	�т.	3	зазначеного	Закону	(�ідпу�к	пального	покупцям	без	за�то�у�ання	
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реє�траторі�	розрахунко�их	операцій)	�продо�ж	періоду	з	1	липня	2002	р.	
по	25	березня	2003	р.

�кий	пра�о�ий	на�лідок	прийняття	податко�им	органом	рішення	з	по
рушенням	�имог	нормати�нопра�о�их	акті�	щодо	�иду,	форми	чи	змі�ту	
рішення?	 Наприклад,	 податко�ими	 органами	 напра�ляють�я	 �уб’єктам	
підприємницької	діяльно�ті	податко�і	по�ідомленнярішення	за	формою	
«Р»	щодо	�ум	пені,	нарахо�аної	за	порушення	�трокі�	розрахункі�	у	�фері	
зо�нішньоекономічної	 діяльно�ті,	 ��тано�лених	 �татями	 1	 та	 2	 Закону	
України	«Про	порядок	здій�нення	розрахункі�	�	іноземній	�алюті».

Відпо�ідно	до	ч.	2	�т.	19	Кон�титуції	України	органи	держа�ної	�лади	
та	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�і	о�оби	зобо�’язані	діяти	
лише	на	під�та�і,	�	межах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	що	передбачені	Кон
�титуцією	та	законами	України.

Статями	14	та	15	Закону	України	«Про	�и�тему	оподатку�ання»	��та
но�лено	�ичерпний	перелік	загальнодержа�них	та	мі�це�их	податкі�	і	збо
рі�	(обо�’язко�их	платежі�),	зобо�’язання	щодо	�плати	яких	і	тільки	є	по
датко�им	зобо�’язанням.

Не�ідпо�ідні�ть	зазначеному	Закону	�изначення	платежу,	який	не	пе
редбачений	цим	Законом	у	�и�темі	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	плате
жі�),	�умою	податко�ого	зобо�’язання	є	під�та�ою	для	�изнання	нечинним	
податко�ого	по�ідомленнярішення	�	ча�тині	такого	�изначення	нарахо
�аної	до	�плати	�уми	неподатко�их	платежі�,	що	�изнаєть�я	у�таленою	�іт
чизняною	�удо�ою	практикою.

Згідно	з	ч.	4	�т.	9	КАС	України	у	разі	не�ідпо�ідно�ті	нормати�нопра
�о�ого	акта	Кон�титуції	України,	закону	України,	міжнародному	дого�ору,	
згода	на	обо�’язко�і�ть	якого	надана	Верхо�ною	Радою	України,	або	іншо
му	пра�о�ому	акту	�уд	за�то�о�ує	пра�о�ий	акт,	який	має	�ищу	юридич
ну	�илу.

У	з�’язку	з	цим	не	підлягає	за�то�у�анню	п.	2.2	Порядку,	за	яким	по
датко�е	зобо�’язання	—	зобо�’язання	платника	податкі�	�платити	до	бю
джеті�	або	держа�них	цільо�их	фонді�	�ідпо�ідну	�уму	кошті�	(податкі�,	
зборі�,	обо�’язко�их	платежі�,	неподатко�их	доході�,	контроль	за	�иконан
ням	яких	�ідпо�ідно	до	законода�чих	акті�	покладено	на	податко�і	орга
ни,	штрафних	(фінан�о�их)	�анкцій,	у	тому	чи�лі	пені	за	порушення	тер
міні�	розрахункі�	у	�фері	зо�нішньоекономічної	діяльно�ті)	у	порядку	та	
�	�троки,	�изначені	Законом	№	2181ІІІ	та	іншими	законами	України,	о�кіль
ки	�ін	не	�ідпо�ідає	Закону	«Про	�и�тему	оподатку�ання».

Одним	 із	 за�дань	 органі�	 держа�ної	 податко�ої	 �лужби	 �	 Україні	 є	
роз’я�нення	законода��т�а	з	питань	оподатку�ання	�еред	платникі�	подат
кі�.	На	�иконання	цього	за�дання	податко�і	органи	надають	податко�і	
роз’я�нення.

Податкове роз’яснення — це оприлюднення офіційного розуміння окре
мих положень податкового законодавства контролюючими органами у 
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межах їх компетенції, яке використовується при обгрунтуванні їх рішень 
під час проведення апеляційних процедур.	�к	передбачено	підпунктом	«г»	
підпункту	4.4.2	п.	4.4	�т.	4	Закону	№	2181ІІІ,	податко�им	роз’я�ненням	
��ажають�я	будьякі	�ідпо�іді	контролюючого	органу	на	запити	заціка�
лених	 о�іб.	 Імперати�не	 �изначення	 під�та�	 для	 надання	 податко�ого	
роз’я�нення	�	законі	�ід�утнє.

Законом	 ��тано�лений	 пріоритет	 податко�ого	 роз’я�нення,	 надано
го	контролюючим	органом	�ищого	рі�ня,	над	податко�им	роз’я�ненням	
підпорядко�аних	йому	контролюючих	органі�,	а	центрального	податко
�ого	органу,	тобто	ДПА	України,	—	над	податко�ими	роз’я�неннями,	�и
даними	 іншими	 контролюючими	 органами,	 �казаними	 �	 �т.	 2	 Закону	
№	2181ІІІ.

Центральний	(кері�ний)	орган	контролюючого	органу	про�одить	періо
дичне	узагальнення	питань	щодо	за�то�у�ання	законода��т�а,	яким	�ре
гульо�аний	порядок	�плати	податкі�,	зборі�,	(обо�’язко�их	платежі�),	що	
�то�ують�я	значної	кілько�ті	платникі�	податкі�	або	значної	�уми	подат
ко�их	зобо�’язань,	та	зат�ерджує	узагальнюючі	податко�і	роз’я�нення,	які	
підлягають	оприлюдненню.

Вимоги	щодо	порядку	надання	податко�их	роз’я�нень	та	�имоги,	яким	
по�инно	�ідпо�ідати	податко�е	роз’я�нення,	��тано�лені	Порядком	надан
ня	податко�их	роз’я�нень,	зат�ердженим	по�тано�ою	Кабінету	Міні�трі�	
України	�ід	16	тра�ня	2001	р.	№	494.	Зокрема	роз’я�нення	на	запит	плат
никі�	податкі�	по�инно	нада�ати�я	у	терміни,	�изначені	законом	для	на
дання	�ідпо�іді	на	з�ернення	громадян	до	органі�	держа�ної	�лади,	та	є	
чинним	протягом	терміну	дії	�ідпо�ідної	норми	законода��т�а	з	питань	
оподатку�ання.

Згідно	з	підпунктом	«г»	підпункту	4.4.2	п.	4.4	�т.	4	Закону	№	2181ІІІ	
податко�е	роз’я�нення	не	має	�или	нормати�нопра�о�ого	акта.	Воно	не	
має	пріоритету	над	іншими	доказами	чи	ек�пертними	оцінками	у	разі	�и
никнення	�пору	щодо	пра�омірно�ті	дій	платника	податкі�	у	�фері	�плати	
податкі�.	Разом	із	тим,	платник	податкі�,	який	дія�	�ідпо�ідно	до	нада
ного	йому	податко�ого	роз’я�нення	(за	�ід�утно�ті	податко�их	роз’я�нень	
з	цього	питання,	що	мають	пріоритет)	 або	 узагальнюючого	податко�ого	
роз’я�нення,	не	може	бути	притягнутий	до	�ідпо�ідально�ті	тільки	на	під
�та�і	того,	що	у	подальшому	таке	податко�е	роз’я�нення	чи	узагальнююче	
податко�е	роз’я�нення	було	змінено	або	�ка�о�ано,	чи	надано	но�е	подат
ко�е	роз’я�нення	такому	платнику	податкі�	або	узагальнююче	податко�е	
роз’я�нення,	що	�уперечить	попередньому,	яке	не	було	�ка�о�ане	(�ідкли
кане)	(підпункт	«д»	підпункту	4.4.2	п.	4.4	�т.	4	Закону	№	2181ІІІ).

Підпунктом	«і»	цієї	�татті	передбачено	пра�о	платникі�	податкі�	о�кар
жити	до	�уду	рішення	центрального	 (кері�ного)	органу	контролюючого	
органу	або	органу	�тягнення,	яким	є	податко�ий	орган,	щодо	�идання	ін
�трукцій	чи	податко�их	роз’я�нень	(у	тому	чи�лі	форм	обо�’язко�ої	подат
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ко�ої	з�ітно�ті)	з	під�та�	їх	�уперечно�ті	нормам	або	змі�ту	�ідпо�ідного	
податку,	збору	(обо�’язко�ого	платежу).

Це,	однак,	не	означає,	що	о�карженню	�	�удо�ому	порядку	підлягає	
будьяке	податко�е	роз’я�нення.	Необхідною	ознакою	податко�ого	роз’я�
нення	як	предмета	о�порю�ання	�	�удо�ому	порядку	є	його	�ідпо�ідні�ть	
�изначенню	рішення	органу	�ладних	по�но�ажень,	зокрема	породження	
юридичних	на�лідкі�	для	�изначеного	або	не�изначеного	кола	�уб’єкті�.	
�ака	ознака	характерна	тільки	для	узагальнюючих	податко�их	роз’я�нень.	
У	�и�темі	податко�их	органі�	узагальнюючі	податко�і	роз’я�нення	нада
ють�я	ДПА	України	та	зат�ерджують�я	її	наказом	(пункт	1.8	Порядку	на
дання	роз’я�нень	окремих	положень	податко�ого	законода��т�а,	зат�ер
дженого	наказом	ДПА	України	�ід	12	к�ітня	2003	р.	№	176,	зареє�тро�а
ного	�	Міні�тер�т�і	ю�тиції	України	23	к�ітня	2003	р.	за	№	326/7647).

Ска�о�уючи	�удо�і	рішення	�уді�	першої	та	апеляційної	ін�танцій	про	
�ідмо�у	�	задо�оленні	позо�у	�ідкритого	акціонерного	то�ари�т�а	«Луган
�ьке	енергетичне	об’єднання»	до	Спеціалізо�аної	держа�ної	податко�ої	ін
�пекції	по	роботі	з	�еликими	платниками	податкі�	�	м.	Луган�ьку	(СДПІ)	
про	�изнання	недій�ним	податко�ого	роз’я�нення	та	закри�аючи	про�а
дження	у	�пра�і	на	під�та�і	п.	1	ч.	1	�т.	157	КАС	України,	�удо�а	колегія	
Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	зазначила,	що	�ідпо�ідь	СДПІ	на	
запит	платника	податкі�	щодо	за�то�у�ання	податко�ого	законода��т�а	
не	має	юридичного	характеру,	о�кільки	безпо�ередньо	не	�то�уєть�я	пра�	
і	обо�’язкі�	платника	податкі�,	не	мі�тить	обо�’язко�ого	для	нього	припи
�у,	а	�ідтак	не	є	пра�о�им	актом	інди�ідуальної	дії	та	не	може	бути	о�кар
женою	до	адміні�трати�ного	�уду.	К�аліфікуючою	ознакою	змі�ту	адмі
ні�трати�ного	позо�у	�ідпо�ідно	до	положень	ча�тин	3	та	4	�т.	105	КАС	
України	є	юридична	значимі�ть	для	о�оби,	на	захи�т	пра�,	��обод	та	інте
ре�і�	якої	подано	адміні�трати�ний	позо�,	рішення,	дії	чи	бездіяльно�ті	
�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	тобто	безпо�ередня	залежні�ть	�иникнен
ня,	зміни	чи	припинення	пра�	та	обо�’язкі�	цієї	о�оби	�ід	такого	рішення,	
дії	чи	бездіяльно�ті	(�пра�а	№	32/176	Го�подар�ького	�уду	Луган�ької	об
ла�ті	за	2006	р.).

У	разі	незгоди	платника	податкі�	із	�умою	податко�ого	зобо�’язання,	
�изначеного	податко�им	органом	згідно	з	прийнятим	податко�им	по�ідом
ленням	(податко�им	по�ідомленнямрішенням),	�ін	�пра�і	о�каржити	по
датко�е	по�ідомлення	�	адміні�трати�ному	порядку	або	до	�уду.	При	цьому	
адміні�трати�ний	порядок	о�карження	не	�иключає	о�карження	податко
�ого	по�ідомлення	до	�уду	і,	на�паки,	�	разі	з�ернення	платника	податкі�	
з	�ідпо�ідним	позо�ом	до	�уду	процедура	адміні�трати�ного	о�карження	
згідно	з	п.	5.2.5	�т.	5	Закону	№	2181ІІІ	не	здій�нюєть�я.

Процедура	адміні�трати�ного	о�карження	податко�ого	по�ідомлення	
�изначена	підпунктом	5.2.2	п.	5.2	�т.	5	Закону	№	2181ІІІ	та	передбачає	
з�ернення	платника	податкі�	зі	�каргою	до	податко�ого	органу,	який	прий
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ня�	податко�е	по�ідомлення,	протягом	де�яти	календарних	дні�	з	дня	його	
отримання.	Ця	процедура	поширюєть�я	також	на	о�карження	будьякого	
іншого	рішення	податко�ого	органу,	прийнятого	з	питань	податко�ого	за
конода��т�а.

Скарга	��ажаєть�я	розглянутою,	якщо	протягом	д�адцяти	календар
них	дні�	з	дня	її	отримання	податко�им	органом	прийнято	та	наді�лано	
платнику	податкі�	�моти�о�ане	рішення	щодо	результаті�	розгляду.	Цей	
�трок,	однак,	може	бути	продо�жений	рішенням	кері�ника	податко�ого	
органу	чи	його	за�тупника,	але	не	більше,	ніж	до	ші�тде�яти	календарних	
дні�,	про	що	платник	податкі�	по�ідомляєть�я	пи�ьмо�о	�	межах	д�адця
тиденного	�троку	з	дня	її	отримання	податко�им	органом.

Процедура	адміні�трати�ного	о�карження	може	бути	продо�жена	шля
хом	з�ернення	платника	податкі�	у	де�ятиденний	�трок	з	дня	отримання	
рішення	про	результати	розгляду	�карги	до	�ищого	�	порядку	підпорядко
�ано�ті	податко�ого	органу.

�кщо	�ідпо�ідно	до	закону	податко�ий	орган	�амо�тійно	�изначає	по
датко�е	зобо�’язання	платника	податкі�	за	причинами,	не	по�’язаними	із	
порушенням	податко�ого	законода��т�а,	�трок	на	адміні�трати�не	о�кар
ження	його	рішень	�тано�ить	тридцять	календарних	дні�	�ід	дня	отримання	
податко�ого	по�ідомлення	або	�ідпо�іді	на	�каргу	(абз.	7	підпункту	5.2.2	
п.	5.2	�т.	5	Закону	№	2181ІІІ).

У	разі	коли	�ище�казані	�троки	закінчують�я	у	�ихідний	чи	��ятко�ий	
день,	о�таннім	їх	днем	��ажаєть�я	перший	на�тупний	робочий	день.

Відпо�ідно	до	абз.	5	підпункту	5.2.2	п.	5.2	�т.	5	Закону	№	2181ІІІ,	як
що	�моти�о�ане	рішення	за	�каргою	платника	податкі�	не	над�илаєть�я	
платнику	податкі�	протягом	д�адцятиденного	�троку	або	протягом	�тро
ку,	продо�женого	за	рішенням	кері�ника	контролюючого	органу	(або	його	
за�тупника),	 така	 �карга	 ��ажаєть�я	по�ні�тю	 задо�оленою	на	 кори�ть	
платника	податкі�	із	дня,	на�тупного	за	о�таннім	днем	зазначених	�трокі�.	
Скарга	��ажаєть�я	також	по�ні�тю	задо�оленою	на	кори�ть	платника	по
даткі�,	якщо	рішення	кері�ника	контролюючого	органу	(або	його	за�туп
ника)	про	продо�ження	�трокі�	її	розгляду	не	було	наді�лане	платнику	по
даткі�	до	закінчення	д�адцятиденного	�троку,	��тано�леного	абз.	1	цього	
підпункту	для	розгляду	�карги.

У	таких	�ипадках	платник	податку	��ажаєть�я	�ільним	�ід	обо�’язку	
�платити	�изначену	�	податко�ому	по�ідомленні	�уму	податко�ого	зобо�’я
зання,	а	�аме	податко�е	по�ідомлення	може	бути	�ка�о�ане	адміні�трати�
ним	�удом	за	позо�ом	заціка�леної	о�оби.

З	отриманням	платником	податкі�	рішення	ДПА	України	за	його	�кар
гою	 процедура	 адміні�трати�ного	 о�карження	 �изнаєть�я	 закінченою,	
але	рішення	може	бути	о�каржене	до	�уду.	Процедура	адміні�трати�ного	
о�карження,	крім	того,	 закінчуєть�я	о�таннім	днем	�троку	для	подання	
по�торної	�карги	до	податко�ого	органу	�ищого	рі�ня,	якщо	така	�карга	
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не	була	подана,	а	також	днем	отримання	платником	податкі�	рішення	по
датко�ого	органу	про	по�не	задо�олення	�карги.

Пра�о�им	на�лідком	о�карження	податко�ого	по�ідомлення	�	адміні�
трати�ному	порядку	є	те,	що	з	таким	о�карженням	розпочинаєть�я	апеля
ційне	узгодження	�уми	податко�ого	зобо�’язання.	Це	означає,	що	зобо�’я
зання	платника	податку	�платити	донарахо�ану	згідно	з	податко�им	по
�ідомленням	 �уму	 податку	 чи	 �уму	 накладених	штрафних	 (фінан�о�их)	
�анкцій,	зупиняєть�я;	податко�е	зобо�’язання	є	неузгодженим,	а	податко
�і	�имоги	на	�уму	такого	зобо�’язання	не	над�илають�я.

�акий	же	пра�о�ий	на�лідок	на�тає	і	�	разі	з�ернення	платника	подат
кі�	до	адміні�трати�ного	�уду	з	позо�ом	про	�ка�у�ання	податко�ого	по
�ідомлення.	Строк	з�ернення	до	�уду	з	таким	позо�ом	��тано�лений	ч.	2	
�т.	99	КАС	України.

Із	закінченням	процедури	адміні�трати�ного	о�карження,	а	�	разі	о�кар
ження	�	�удо�ому	порядку	—	з	розглядом	адміні�трати�ним	�удом	�пра�и	
по	�уті	та	прийняття	�ідпо�ідного	рішення	податко�е	зобо�’язання,	�изна
чене	податко�им	по�ідомленням,	��ажаєть�я	узгодженим,	а	у	платника	
податкі�	�иникає	обо�’язок	�платити	його	�уму	до	�ідпо�ідного	бюджету	
протягом	де�яти	календарних	дні�,	на�тупних	за	днем	апеляційного	узго
дження	(днем	закінчення	�казаних	процедур).	�кщо	о�танній	день	зазна
ченого	�троку	припадає	на	�ихідний	(��ятко�ий)	день,	то	�ін	закінчуєть�я	
на�тупним	за	�ихідним	(��ятко�им)	робочим	банкі��ьким	днем.

Пра�о�им	на�лідком	не�иконання	платником	податкі�	цього	обо�’язку	
є	�иникнення	у	нього	податко�ого	боргу,	а	у	податко�ого	органу,	�ідпо�ід
но,	пра�а	�имоги	щодо	�плати	податко�ого	боргу	та	�тягнення	його	�уми	�	
приму�о�ому	порядку.

Податко�ий	борг	�иникає	і	у	разі	не�плати	платником	податкі�	�уми	
податко�ого	зобо�’язання,	�амо�тійно	узгодженої	ним	у	поданій	податко
�ій	декларації.	Строк	�плати	�амо�тійно	узгодженого	податко�ого	зобо�’я
зання	��тано�лений	підпунктом	5.3.1	п.	 5.3	 �т.	 5	Закону	№	2181ІІІ	 та	
�кладає	де�ять	календарних	дні�,	на�тупних	за	о�таннім	днем	�ідпо�ідно
го	граничного	�троку	подання	податко�ої	декларації,	передбаченого	під
пунктом	4.1.4	п.	4.1	�т.	4	цього	Закону.

Пра�о	�имоги	до	платника	податкі�	�платити	податко�ий	борг	подат
ко�ий	орган	реалізує	через	по�но�аження	щодо	наді�лання	такому	плат
нику	податко�их	�имог	—	пи�ьмо�их	�имог	пога�ити	�уму	податко�ого	
боргу.

Підпунктом	6.2.3	п.	6.2	�т.	6	Закону	№	2181ІІІ	передбачено	над�илан
ня	податко�им	органом	першої	(не	раніше	першого	робочого	дня	пі�ля	за
кінчення	граничного	�троку	�плати	узгодженої	�уми	податко�ого	зобо�’я
зання)	та	другої	(не	раніше	тридцятого	календарного	дня	�ід	дня	напра�
лення	(�ручення)	першої	податко�ої	�имоги	у	разі	непогашення	платником	
податкі�	�уми	податко�ого	боргу)	податко�их	�имог.
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Доказом	наді�лання	(�ручення)	податко�ої	�имоги,	так	�амо	як	і	подат
ко�ого	по�ідомлення,	є	розпи�ка	по�адо�ої	о�оби	юридичної	о�оби,	фізич
ної	о�оби	/її	законного	пред�та�ника	про	отримання	податко�ої	�имоги;	
напра�лення	ли�том	з	по�ідомленням	про	�ручення	за	мі�цем	прожи�ан
ня	чи	о�таннього	�ідомого	мі�цезнаходження,	а	також	розміщення	подат
ко�ої	�имоги	на	дошці	податко�их	оголошень	у	разі	неможли�о�ті	її	�ру
чення	у	з�’язку	з	незнаходженням	фактичного	мі�ця	розташу�ання	(про
жи�ання)	 платника	 податкі�	 чи	 його	 �ідмо�ою	 �	 прийнятті	 податко�ої	
�имоги.

Податко�а	�имога	(податко�е	по�ідомлення)	�трачають	юридичну	зна
чимі�ть	у	разі	їх	�ідкликання,	тобто	�	разі	�амо�тійного	погашення	плат
ником	податкі�	податко�ого	боргу	(податко�ого	зобо�’язання);	�ка�у�ання/	
зміни	рішення	про	�изначення	податко�ого	 зобо�’язання	або	�тягнення	
податко�ого	боргу	податко�им	органом	чи	�удом;	прийняття	податко�им	
органом	рішення	про	роз�трочення,	�ід�трочення	податко�ого	боргу	або	
про	податко�ий	компромі�;	�изнання	податко�ого	боргу	безнадійним	з	під
�та�	та	�	порядку,	передбачених	законом.

В�тано�лення	 �	 �удо�ому	 проце�і	 при	 розгляді	 �пору	 про	 �ка�у�ан
ня	податко�ої	�имоги	(податко�ого	по�ідомлення)	об�та�ин,	за	яких	під
пункт	6.4.1	п.	6.4	�т.	6	Закону	№	2181ІІІ	�изнає	їх	�ідкликаними,	є	під
�та�ою	для	�ідмо�и	у	задо�оленні	позо�у	з	під�та�	�ід�утно�ті	факту	пору
шення	пра�	чи	законних	інтере�і�	пози�ача.

Ная�ні�ть	у	платника	податкі�	податко�ого	боргу	породжує	обтяжен
ня	його	акти�і�	податко�ою	за�та�ою.

Податкова застава — це спосіб забезпечення податкового зобов’язання 
платника податків, яке не було погашене в установлений законом строк.	
Суть	податко�ої	за�та�и	полягає	�	тому,	що	орган	�тягнення	має	пра�о	�	
разі	не�иконання	платником	податкі�	 забезпеченого	податко�ою	за�та
�ою	податко�ого	зобо�’язання	одержати	задо�олення	за	рахунок	�арто�ті	
майна,	що	перебу�ає	�	податко�ій	за�та�і,	пере�ажно	перед	іншими	кре
диторами	(податко�ий	пріоритет).	Пріоритет	податко�ої	за�та�и	поширю
єть�я	щодо	��іх	інших	обтяжень	майна	боржника,	�ключаючи	інші	за�та
�и,	�	порядку,	��тано�леному	законом.	Надання	майна,	що	перебу�ає	�	
податко�ій	за�та�і,	�	на�тупну	за�та�у	або	його	�икори�тання	для	інших	
�по�обі�	забезпечення	дій�них	чи	майбутніх	�имог	третіх	о�іб,	які	�иник
ли/�иникнуть	пі�ля	податко�ої	за�та�и,	забороняєть�я.

Підпунктом	8.2.2	п.	8.2	�т.	8	Закону	№	2181111	пра�о	податко�ої	за
�та�и	поширене	на	будьякі	�иди	акти�і�	платника	податкі�,	які	перебу
�али	�	його	�ла�но�ті	(по�ному	го�подар�ькому	�іданні)	на	день	�иникнен
ня	податкової застави,	а	також	на	будьякі	інші	акти�и,	на	які	платник	
податкі�	набуде	пра�	�ла�но�ті	у	майбутньому,	до	моменту	погашення	його	
податко�их	зобо�’язань	або	податко�ого	боргу.	Рiшенням	Кон�титуційного	
Суду	України	�ід	24	березня	2005	р.	№	2рп/2005	у	�пра�i	за	кон�титуцій
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ним	поданням	щодо	�ідпо�ідно�ті	Кон�титуції	України	(кон�титуційно�ті)	
положень	п.	1.17	�т.	1,	�т.	8	Закону	України	«Про	порядок	погашення	зо
бо�’язань	платникі�	податкі�	перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	
фондами»	(�пра�а	про	податко�у	за�та�у)	положення	зазначеного	підпунк
ту	�	ча�тині	поширення	пра�а	податко�ої	за�та�и	на	будьякі	акти�и	плат
ника	податкі�	без	ураху�ання	�уми	його	податко�ого	боргу	�изнано	та
ким,	що	не	�ідпо�ідає	Кон�титуції	України	(є	некон�титуційним),	у	з�’язку	
з	чим	це	положення	�тратило	чинні�ть.	Зазначеним	рішенням	некон�титу
ційним	�изнано	і	положення	абз.	2	підпункту	8.2.1	п.	8.2	�казаної	�татті	
щодо	такої	під�та�и	�иникнення	податко�ої	за�та�и,	як	неподання	чи	не
��оєча�не	подання	платником	податкі�	податко�ої	декларації,	що	�ідпо�і
дає	�уті	податко�ої	за�та�и	як	�по�обу	забезпечення	погашення	реального,	
а	не	такого,	ная�ні�ть	якого	допу�каєть�я,	податко�ого	боргу.	Дата	�иник
нення	податко�ого	боргу	одноча�но	є	датою	�иникнення	податко�ої	за�та
�и.	Будьяких	�иключень	з	цього	пра�ила	законом	не	��тано�лено.

Пра�о	податко�ої	за�та�и	не	поширюєть�я	на	іпотечні	акти�и,	що	на
лежать	емітенту	та	є	забезпеченням	�ідпо�ідного	�ипу�ку	іпотечних	�ерти
фікаті�	з	фік�о�аною	доходні�тю,	грошо�і	доходи	�ід	цих	іпотечних	акти
�і�,	а	також	на	�клад	іпотечного	покриття	та	грошо�і	доходи	�ід	нього	до	
по�ного	�иконання	емітентом	зобо�’язань	за	цими	іпотечними	�ертифіка
тами	з	фік�о�аною	доходні�тю	та	за	�ідпо�ідним	�ипу�ком	з�ичайних	іпо
течних	облігацій	(підпункт	8.2.3	цієї	�татті).

Згідно	з	п.	8.1	�т.	8	Закону	№	2181ІІІ	пра�о	податко�ої	за�та�и	�ини
кає	�	�илу	закону	та	не	потребує	пи�ьмо�ого	оформлення.	Реє�трація	по
датко�ої	за�та�и	у	держа�ному	реє�трі	за�та�,	обо�’язко�і�ть	здій�нення	
якої	�	разі	пере�ищення	�троку	її	дії	де�яти	календарних	дні�	покладена	
на	податко�ий	орган,	не	�пли�ає	на	�иникнення	пра�а	податко�ої	за�та
�и,	о�кільки	під�та�ою	�иникнення	такого	пра�а	є	лише	ная�ні�ть	подат
ко�ого	боргу.	Однак	пра�о�е	і	практичне	значення	реє�трації	податко�ої	
за�та�и	 обумо�лено	 необхідні�тю	�изначення	 �иді�	 акти�і�	 до�татньою	
�арті�тю	для	забезпечення	задо�олення	�имоги	про	�тягнення	податко�о
го	боргу.	Крім	того,	реє�трація	податко�ої	за�та�и	має	на	меті	забезпечен
ня	захи�ту	інтере�і�	інших	кредиторі�,	так	�амо	як	і	�имога	Закону	про	
пи�ьмо�е	по�ідомлення	платником	податкі�,	акти�и	якого	перебу�ають	у	
податко�ій	за�та�і,	на�тупних	кредиторі�	про	податко�у	за�та�у,	харак
тер	і	розмір	забезпечених	податко�их	зобо�’язань.	Не�иконання	цього	обо
�’язку	є	під�та�ою	для	�ідпо�ідально�ті	такого	платника	податкі�	за	мож
ли�і	у	з�’язку	з	цим	збитки	кредиторі�	(п.	8.5	�т.	8	Закону	№	2181ІІІ).

Одним	із	обмежень	пра�	платника	податкі�	у	з�’язку	із	запро�аджен
ням	щодо	його	акти�і�	податко�ої	за�та�и	є	попереднє	пи�ьмо�е	узгоджен
ня	платником	податкі�	з	податко�им	органом	�	о�обі	призначеного	подат
ко�ого	керуючого	операцій	з	акти�ами.	Перелік	таких	операцій	��тано�ле
ний	підпунктом	8.6.1	п.	8.6	�казаної	�татті	як	�ичерпний.
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Рішення	податко�ого	керуючого	за	результатами	розгляду	з�ернення	
платника	податкі�	з	метою	узгодження	операцій	з	акти�ами	приймаєть�я	
у	формі	припи�у,	який	підлягає	зат�ердженню	кері�ником	�ідпо�ідного	
податко�ого	органу.	Це	рішення	може	бути	о�каржене	заціка�леною	о�о
бою	у	порядку,	��тано�леному	п.	5.2	�т.	5	Закону	№	2181ІІІ	для	о�каржен
ня	рішень	контролюючих	органі�,	у	тому	чи�лі	�	�удо�ому	порядку.	У	разі	
коли	припи�	не	�идаєть�я	протягом	де�яти	робочих	дні�	з	моменту	над
ходження	запиту	платника	податкі�	щодо	узгодження	операції	з	акти�а
ми,	операція	��ажаєть�я	узгодженою,	у	з�’язку	з	чим	�ід�утні	під�та�и	для	
з�ернення	платника	податкі�	до	�уду	з	позо�ом	про	�понукання	податко
�ого	органу	надати	�ідпо�ідний	припи�.

Хоча	��тано�лений	підпунктом	8.6.1	п.	8.6	�т.	8	Закону	№	2181ІІІ	пе
релік	операцій	з	акти�ами,	які	перебу�ають	�	податко�ій	за�та�і,	�ключає	
й	іншi,	крім	�ідчуження,	операції,	передбачена	підпунктом	17.1.8	п.	17.1	
�т.	17	цього	Закону	�ідпо�ідальні�ть	платника	податкі�	у	�игляді	штрафу	
��тано�лена	лише	за	�ідчуження	акти�і�	без	згоди	податко�ого	органу,	
якщо	отримання	такої	 згоди	є	обо�’язко�им	згідно	з	цим	Законом.	При	
цьому	розмір	штрафу	запро�аджений	у	розмірі	�уми	такого	�ідчуження,	
�изначеної	за	з�ичайними	цінами.

Судо�а	практика	щодо	за�то�у�ання	пра�о�ої	норми	цього	підпунк
ту	 �клала�я	 з	 ураху�анням	 рішення	 Кон�титуційного	 Суду	 України	 �ід	
24	березня	2005	р.	№	2рп/2005,	яким	�изнано,	що	розмір	податко�ої	за
�та�и	по�инен	�ідпо�ідати	�умі	податко�ого	зобо�’язання,	що	забезпечу
�ало	б	кон�титуційну	�имогу	справедливості	та	розмірності.	Розмірні�ть	
як	елемент	принципу	�пра�едли�о�ті	передбачає	��тано�лення	публічно
пра�о�ого	обмеження	розпорядження	акти�ами	платника	податкі�	за	не
�плату	чи	не��оєча�ну	�плату	податко�ого	зобо�’язання	та	диференцію
�ання	такого	обмеження	залежно	�ід	розміру	не�плати	платником	подат
ко�ого	боргу.	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України	�	ух�алі	�ід	8	лютого	
2007	р.,	прийнятій	у	�пра�і	за	позо�ом	міжрайонного	підприєм�т�а	«Над
�ірнатеплокомуненерго»	до	Над�ірнян�ької	ОДПІ	про	�изнання	недій�ни
ми	податко�их	по�ідомленьрішень,	дійшо�	�и�но�ку,	що	обмеження	по
датко�ої	 за�та�и	 розміром	 податко�ого	 боргу	 означає,	що	 ��тано�лена	
підпунктом	17.1.8	п.	17.1	�т.	17	Закону	№	2181ІІІ	�ідпо�ідальні�ть	за	�ід
чуження	акти�і�,	що	перебу�ають	у	податко�ій	за�та�і,	без	попередньої	
згоди	податко�ого	органу	може	на�тати	�	межах	розміру	податко�ого	бор
гу,	о�кільки	розпорядження	майном	�арті�тю	поза	такими	межами	не	є	
порушенням	��тано�лених	законом	пра�ил	оподатку�ання	з	огляду	на	те,	
що	на	нього	податко�а	за�та�а	не	поширюєть�я.	Взя�ши	до	у�аги,	що	до	
пози�ача	за�то�о�ані	штрафні	�анкції	на	під�та�і	�казаного	підпункту	�	
розмірі	�уми	�ідчуженого	майна,	що	більш	ніж	у	де�’ять	разі�	пере�ищує	
�уму	податко�ого	боргу	пози�ача	на	момент	такого	�ідчуження,	Вищий	
адміні�трати�ний	�уд	України	�иходи�	також	з	положень	п.	8	ч.	3	�т.	2	
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КАС	України,	згідно	з	яким	у	�пра�ах	щодо	о�карження	рішень,	дій	чи	без
діяльно�ті	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	адміні�трати�ні	�уди	пере�іря
ють,	чи	прийняті	�они	пропорційно,	зокрема	з	дотриманням	необхідного	
балан�у	між	будьякими	не�приятли�ими	на�лідками	для	пра�,	��обод	та	
інтере�і�	о�оби	і	цілями,	на	до�ягнення	яких	�прямо�ане	це	рішення	(дія)	
(�пра�а	№	14/1588/140	Го�подар�ького	�уду	І�аноФранкі��ької	обла�ті	
за	2006	р.).

Серед	 інших	 �пеціальних	на�лідкі�	�ідчуження	платником	податкі�	
акти�і�,	які	перебу�ають	у	податко�ій	за�та�і,	без	узгодження	такої	опе
рації	з	податко�им	органом,	якщо	�она	є	обо�’язко�ою,	Законом	№	2181ІІІ	
��тано�лено	�ідпо�ідальні�ть	по�адо�ої	о�оби	платника	податкі�	чи	фізич
ної	о�оби,	яка	прийняла	рішення	щодо	здій�нення	�ідчуження,	передбаче
ну	законода��т�ом	України	за	ухилення	�ід	оподатку�ання	(підпункт	8.6.4	
п.	 8.6	 �т.	 8)	 та	 адміні�трати�ний	 арешт	 акти�і�	 (підпункт	 9.1.2	 п.	 9.1	
�т.	9).	Разом	із	тим,	чинним	законода��т�ом	не	передбачено	пра�о	подат
ко�их	 органі�	 на	 з�ернення	 до	 �уду	 з	 позо�ом	про	 �изнання	недій�ни
ми	дого�орі�,	за	якими	здій�нено	�ідчуження	платником	податкі�	майна	
без	�ідпо�ідного	узгодження.	Закон	№	2181ІІІ	не	є	актом	ци�ільного	зако
нода��т�а,	 із	 �уперечні�тю	якому	ч.	1	�т.	203	та	ч.	1	�т.	215	Ци�ільно
го	кодек�у	України	по�’язують	недій�ні�ть	пра�очину,	а	��тано�лені	ним	
на�лідки	не�иконання	його	ж	�имог	не	мають	ци�ільнопра�о�ого	харак
теру.

Актуальні�ть	питань,	по�’язаних	із	за�то�у�анням	адміні�трати�ного	
арешту,	�	�удо�ій	практиці	обумо�люєть�я	�уперечні�тю	положень	пра�о
�их	норм,	які	регулюють	цей	ін�титут,	а	також	�ід�утні�тю	�	проце�уаль
ному	законода��т�і	норм,	які	б	��тано�лю�али	порядок	розгляду	�удом	
подань	податко�их	органі�	про	продо�ження	�троку	адміні�трати�ного	
арешту.

За	�изначенням	підпункту	9.1.1	п.	9.1	�т.	9	�казаного	Закону	адміні
�трати�ний	арешт	акти�і�	є	�иключним	�по�обом	забезпечення	можли
�о�ті	погашення	його	податко�ого	боргу.	В	роз�иток	�иключного	призна
чення	адміні�трати�ного	арешту	цілком	логічним	є	розкриття	�	Законі	
його	�уті	як	заборони	�чиняти	платником	податкі�	будьякі	дії	щодо	��оїх	
акти�і�,	які	підлягають	такому	арешту,	крім	дій	з	їх	охорони,	зберігання	
та	 підтримання	 у	 належному	функціональному	 та	 які�ному	 �кладі	 (під
пункт	9.1.3	цієї	ж	�татті).	3	іншого	боку,	акцент	законода�ця	на	�иключ
ні�ть	адміні�трати�ного	арешту	може	тлумачити�ь	як	доз�іл	на	його	за�то
�у�ання	лише	у	�ипадках,	коли	інші	заходи	�пли�у	на	платника	податкі�	
з	метою	забезпечення	погашення	ним	податко�ого	боргу	не	будуть	мати	
необхідної	ефекти�но�ті.

Разом	із	тим,	�еред	�изначених	підпунктом	9.1.2	цієї	�татті	під�та�	для	
за�то�у�ання	адміні�трати�ного	арешту	є	й	такі,	що	не	по�’язані	з	ная�ні�
тю	у	платника	податкі�	податко�ого	боргу,	що	значно	розширює	поняття	
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адміні�трати�ного	арешту	та	дає	під�та�и	для	неоднозначного	розуміння	
під�та�	для	його	за�то�у�ання.

�ак,	�ідпо�ідно	до	�казаного	підпункту	адміні�трати�ний	арешт	може	
бути	за�то�о�аний,	зокрема,	у	разі	�ідмо�и	платника	податкі�	�ід	про�е
дення	документальної	пере�ірки	за	ная�но�ті	законних	під�та�	для	її	про
�едення,	�ід	допу�ку	по�адо�их	о�іб	податко�ого	органу	до	об�теження	
приміщень,	що	�икори�то�ують�я	для	отримання	доході�	або	по�’язані	з	
одержанням	інших	об’єкті�	оподатку�ання,	електронних	контрольнока�о
�их	апараті�,	комп’ютерних	�и�тем,	що	за�то�о�ують�я	для	розрахункі�	
за	 готі�ку	або	з	�икори�танням	карток	платіжних	�и�тем,	�агока�о�их	
комплек�і�,	�и�тем	та	за�обі�	штрихо�ого	коду�ання;	�ід�утно�ті	��ідоц
т�а	про	держа�ну	реє�трацію	�уб’єкта	підприємницької	діяльно�ті,	�пеці
альних	доз�олі�	(ліцензій)	на	її	здій�нення,	торго�их	патенті�,	�ертифікаті�	
�ідпо�ідно�ті	електронних	контрольнока�о�их	апараті�	та	комп’ютерних	
�и�тем;	�ід�утно�ті	реє�трації	о�оби	як	платника	податкі�	�	органі	держа�
ної	податко�ої	�лужби,	якщо	така	реє�трація	є	обо�’язко�ою	�ідпо�ідно	до	
закону.

З	огляду	на	чинне	законода�че	�изначення	адміні�трати�ного	арешту	
акти�і�	та	під�та�	для	його	за�то�у�ання	�иключні�ть	адміні�трати�ного	
арешту	�лід	розуміти	як	найбільше	обмеження	пра�	платника	податкі�	
щодо	майна,	яке	є	у	його	�ла�но�ті	(по�ному	го�подар�ькому	�іданні),	з	ме
тою	операти�ного	реагу�ання	на	порушення	платником	податкі�	�имог	за
коні�,	контроль	за	�иконанням	яких	покладено	на	податко�і	органи,	�пря
мо�ане	на	припинення	такого	порушення	та	забезпечення	захи�ту	пра�	
бюджетних	�пожи�ачі�.	За�то�у�ання	адміні�трати�ного	арешту	не	зале
жить	�ід	за�то�у�ання	інших,	передбачених	законом,	�по�обі�	забезпечен
ня	податко�ого	зобо�’язання,	�трок	�иконання	якого	збіг	(податко�а	за�та
�а,	податко�а	порука).

За	��оєю	пра�о�ою	природою	арешт	акти�і�	є	�идом	�ідпо�ідально�
ті,	що	має	�уто	адміні�трати�ний	характер,	та	підпадає	під	�изначення	
адміні�трати�ного�подар�ької	�анкції,	на�едене	�	ч.	1	�т.	238	ГК	Украї
ни.	Від�утні�ть	адміні�трати�ного	арешту	�	переліку	�иді�	адміні�трати�
ного�подар�ьких	�анкції,	передбачених	�т.	239	цього	Кодек�у,	не	означає,	
що	адміні�трати�ний	арешт	не	є	такою	�анкцією,	о�кільки	такий	перелік	
не	є	�ичерпним	з	огляду	на	положення	цієї	�татті	щодо	інших	адміні�тра
ти�ного�подар�ьких	�анкцій,	��тано�лених	цим	Кодек�ом	та	іншими	за
конами.

Рішення	про	за�то�у�ання	арешту	акти�і�	платника	податкі�	прийма
єть�я	кері�ником	податко�ого	органу	(його	за�тупником)	за	поданням	�ід
по�ідного	підрозділу	податко�ої	міліції	та	над�илаєть�я	банкам,	об�луго�у
ючим	платника	податкі�,	з	�имогою	тимча�о�ого	зупинення	�идатко�их	
операцій	за	рахунками	платника	податкі�,	крім	операцій	з	погашення	по
датко�их	зобо�’язань	та	податко�ого	боргу,	�плати	боргу	за	�икона�чими	
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документами	або	за	задо�оленими	претензіями,	які	набули	юридичної	�и
ли	раніше,	ніж	прийняте	рішення;	платнику	податкі�	та	іншим	о�обам,	у	
�олодінні,	розпорядженні	чи	кори�ту�анні	яких	перебу�ають	його	акти�и,	
з	�имогою	тимча�о�ої	заборони	їх	�ідчуження.

Арешт	акти�і�	може	бути	повним	або	умовним.
По�ний	арешт	акти�і�	передбачає	�иключну	заборону	платнику	по

даткі�	щодо	розпорядження	або	кори�ту�ання	його	акти�ами	з	їх	тим
ча�о�им	�илученням	з	�олодіння	платника	податкі�	або	без	такого	�илу
чення.

При	 умо�ному	 арешті	 платник	 податкі�	 обмежуєть�я	 �	 реалізації	
пра�	�ла�но�ті	на	акти�и	шляхом	покладення	на	нього	обо�’язку	поперед
нього	отримання	доз�олу	кері�ника	�ідпо�ідного	податко�ого	органу	на	
здій�нення	будьякої	операції	з	акти�ами	за	умо�и,	якщо	це	не	приз�еде	
до	збільшення	податко�ого	боргу	чи	до	зменшення	ймо�ірно�ті	його	по
гашення.

Діє�і�ть	адміні�трати�ного	арешту	значною	мірою	зменшуєть�я	�на
�лідок	неузгоджено�ті	положень	�т.	9	Закону	№	2181111	зі	�т.	1074	ЦК	
України,	згідно	із	за�тереженнями	якої	обмеження	пра�	клієнта	банку	що
до	розпорядження	грошо�ими	коштами,	що	знаходять�я	на	його	рахунку,	
не	допу�каєть�я,	крім	�ипадкі�	обмеження	пра�а	розпоряджання	рахун
ком	за	рішенням	�уду	у	�ипадках,	��тано�лених	законом.	Пунктом	10.1	
Ін�трукції	про	безготі�ко�і	розрахунки	�	Україні	�	національній	�алюті,	за
т�ердженої	по�тано�ою	Пра�ління	Національного	банку	України	�ід	21	�іч
ня	2004	р.	№	22,	зареє�тро�аної	�	Міні�тер�т�і	ю�тиції	України	29	березня	
2004	р.	за	№	371/8976,	передбачено,	що	�иконання	банком	арешту	кош
ті�,	що	зберігають�я	на	рахунках	клієнта,	здій�нюєть�я	за	по�тано�ою	дер
жа�ного	�икона�ця	про	арешт	кошті�,	прийнятою	на	під�та�і	рішення	�у
ду	про	�тягнення	кошті�	або	накладення	арешту	�	порядку,	��тано�лено
му	законом,	а	також	на	під�та�і	рішення	�уду,	про	накладення	арешту,	
яке	безпо�ередньо	надійшло	до	банку	�ід	�уду	або	�лідчого.

�ака	колізійні�ть	законода��т�а	не	�прияє	форму�анню	однозначної	
�удо�ої	практики	та	потребує	при�едення	норм	ін�титуту	адміні�трати�
ного	арешту	акти�і�	платника	податкі�	у	�ідпо�ідні�ть	до	�пеціального	за
конода��т�а,	що	регулює	ін�титут	банкі��ького	рахунку.

Процедуру	за�то�у�ання	адміні�трати�ного	арешту	акти�і�	�изначе
но	пунктами	9.3	та	9.4	�т.	9	Закону	№	2181111,	а	також	Порядком	за
�то�у�ання	адміні�трати�ного	арешту	акти�і�	платника	податкі�,	зат�ер
дженим	наказом	ДПА	України	�ід	25	�ере�ня	2001	р.	№	386,	зареє�тро
�аним	�	Міні�тер�т�і	ю�тиції	України	5	жо�тня	2001	р.	 за	№	25212/	
16676050.

Врахо�уючи	�иключні�ть	арешту	акти�і�	як	адміні�трати�ного	за�обу	
законом	обмежено	його	три�алі�ть	96	годинами	�ід	години	підпи�ання	�ід
по�ідного	 рішення	 кері�ником	 податко�ого	 органу	 (його	 за�тупником).	
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Продо�ження	�троку	арешту	можли�е	лише	за	рішенням	�уду,	яке	прийма
єть�я	за	поданням	кері�ника	податко�ого	органу	(його	за�тупника).	При	
цьому	податко�им	органом	по�инно	бути	до�едено,	що	з�ільнення	акти�і�	
зпід	адміні�трати�ного	арешту	може	приз�е�ти	до	їх	зникнення	або	зни
щення.

З�ернення	податко�ого	органу	до	�уду	з	таким	поданням	є	реалізаці
єю	цим	органом	��оїх	�ладних	по�но�ажень	щодо	здій�нення	контролю	за	
��оєча�ні�тю,	до�то�ірні�тю,	по�нотою	нараху�ання	та	�плати	податкі�,	
зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	а	�ідтак	зазначене	подання	підлягає	роз
гляду	адміні�трати�ним	�удом.	Разом	з	тим,	КАС	України	не	мі�тить	норм,	
які	б	регулю�али	�удо�у	процедуру	розгляду	подання	податко�ого	органу	
про	продо�ження	�троку	адміні�трати�ного	арешту	акти�і�.	Передбачене	
цим	Кодек�ом	позо�не	про�адження	як	єдиний	проце�уальний	порядок	
�удо�ої	процедури	при	розгляді	адміні�трати�них	�пра�	не	�ідпо�ідає	ні	
проце�уальному	положенню	уча�никі�	�удо�ого	проце�у	при	розгляді	та
кого	подання,	ні	предмету	�удо�ого	розгляду,	о�кільки	при	цьому	�ід�ут
ній	�пір	про	пра�о.	Вимога	підпункту	9.3.3	п.	9.3	�т.	9	Закону	№	2181111	
щодо	розгляду	�удом	подання	податко�ого	органу	протягом	48	годин	з	мо
менту	 з�ернення,	 за	�иключенням	 годин,	що	припадають	на	�ихідні	 та	
��ятко�і	дні,	�уттє�о	утруднює	забезпечення	�удами	при	розгляді	�казаної	
категорії	�пра�	таких	о�но�них	принципі�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	
як	рі�ні�ть	у�іх	уча�никі�	адміні�трати�ного	проце�у	перед	законом	і	�у
дом,	змагальні�ть,	гла�ні�ть	адміні�трати�ного	проце�у.	З	огляду	на	те,	що	
Закон	№	2181ІІІ	є	�пеціальним	законом	з	питань	оподатку�ання,	а	не	про
це�уальним	законом	з	питань	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	яким	є	КАС	
України,	законних	під�та�	для	поширення	зазначеної	норми	на	�удо�у	про
цедуру	розгляду	подання	про	продо�ження	�троку	адміні�трати�ного	ареш
ту	акти�і�	немає.

Від�утні�ть	пра�о�ого	регулю�ання	�удо�ої	процедури	розгляду	такої	
категорії	�пра�	у	�илу	ч.	4	�т.	8	КАС	України,	якою	забороняєть�я	�ідмо�а	
�	розгляді	та	�ирішенні	адміні�трати�ної	�пра�и	з	моти�і�	непо�ноти,	не
я�но�ті,	�уперечли�о�ті	чи	�ід�утно�ті	законода��т�а,	яке	регулює	�пірні	
�ідно�ини,	не	може	бути	під�та�ою	для	�ідмо�и	адміні�трати�ним	�удом	
у	прийнятті	до	розгляду	подання	податко�ого	органу.	Уя�ляєть�я,	що	�ід
по�ідно	до	ч.	7	�т.	9	КАС	України,	якою	�	адміні�трати�ному	проце�і	за
про�аджено	аналогію	закону,	при	розгляді	�удом	такого	подання	є	під�та
�и	для	за�то�у�ання	�удо�ої	процедури,	��тано�леної	для	розгляду	�пра�	
окремого	про�адження	гл.	1	розд.	ІV	Ци�ільного	проце�уального	кодек�у	
України.	Однак,	це	не	у�у�ає	нагальної	потреби	�регулю�ання	КАС	Украї
ни	порядку	розгляду	такої	категорії	�пра�.

При	 розгляді	 подання	 податко�ого	 органу	 про	 продо�ження	 �троку	
адміні�трати�ного	арешту	акти�і�,	крім	об�та�ин,	з	якими	підпункт	9.3.3	
п.	9.3	�т.	9	Закону	№	2181111	по�’язує	можли�і�ть	такого	продо�ження,	
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�	 �удо�ому	проце�і	 підлягають	 ��тано�ленню	 і	 об�та�ин,	 які	 �лугу�али	
під�та�ою	для	за�то�у�ання	арешту,	а	також	їх	юридична	оцінка	на	пред
мет	пра�омірно�ті	за�то�у�ання	арешту.	�акі	об�та�ини	підлягають	��та
но�ленню	незалежно	�ід	того,	чи	о�порює	платник	податкі�	рішення	по
датко�ого	органу	про	за�то�у�ання	арешту	акти�і�,	о�кільки	продо�женим	
може	бути	лише	адміні�трати�ний	арешт,	який	за�то�о�аний	�ідпо�ідно	
до	�имог	закону	та	з	передбачених	законом	під�та�.	У	разі	о�карження	
платником	податкі�	рішення	про	за�то�у�ання	арешту	акти�і�	у	�удо�о
му	порядку	�пра�а	підлягає	об’єднанню	зі	�пра�ою	за	поданням	податко
�ого	органу	про	продо�ження	�троку	арешту	акти�і�	у	одне	про�аджен
ня,	яке	здій�нюєть�я	за	пра�илами,	��тано�леними	для	позо�ного	про�а
дження.

Ча�тиною	2	�т.	19	Кон�титуції	України	��тано�лено,	що	органи	держа�
ної	�лади	та	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�і	о�оби	зобо�’я
зані	діяти	лише	на	під�та�і,	�	межах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	що	перед
бачені	Кон�титуцією	та	законами	України.

У	роз�иток	цієї	кон�титуційної	норми	КАС	України	закріплено,	що	�у
б’єкт	�ладних	по�но�ажень	має	пра�о	 з�ернути�я	до	адміні�трати�ного	
�уду	у	�ипадках,	��тано�лених	законом	(п.	4	ч.	1	�т.	17,	�т.	104).

Випадки,	за	ная�но�ті	яких	у	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби	�и
никає	пра�о	на	з�ернення	до	адміні�трати�ного	�уду	з	позо�ом	з	метою	
реалізації	�ладних	по�но�ажень,	передбачені,	зокрема,	Законом	«Про	дер
жа�ну	податко�у	�лужбу	�	Україні».	�акими	�ипадками	є:	з�ернення	з	по
зо�ами	до	підприєм�т�,	у�тано�,	організацій	та	громадян	про	�изнання	
угод	недій�ними	і	�тягнення	�	дохід	держа�и	кошті�,	одержаних	ними	за	
такими	угодами,	а	�	інших	�ипадках	—	кошті�,	одержаних	без	у�тано�ле
них	законом	під�та�,	а	також	про	�тягнення	заборго�ано�ті	перед	бюдже
том	і	держа�ними	цільо�ими	фондами	за	рахунок	їх	майна	(п.	11	�т.	10);	
про	�понукання	підприєм�т�,	у�тано�,	організацій,	що	пере�іряють�я	�	
ході	плано�их	та	позаплано�их	�иїзних	пере�ірок,	до	про�едення	ін�ента
ризацій	 о�но�них	фонді�,	 то�арноматеріальних	цінно�тей	 та	 кошті�	 у	
разі	 �ідмо�и	 �ід	 про�едення	 таких	 ін�ентаризацій	 або	 при	 про�еденні	
адміні�трати�ного	арешту	акти�і�	(п.	15	�т.	11);	про	�ка�у�ання	держа�
ної	реє�трації	�уб’єкта	підприємницької	діяльно�ті	(п.	17	�т.	11);	про	отри
мання	доз�олу	на	про�едення	позаплано�ої	�иїзної	пере�ірки	з	під�та�,	
які	 не	 передбачені	 ч.	 6	 �т.	 111	 цього	 Закону	 (ч.	 7	 �т.	 111).	 �к	 зазначе
но	�ище,	органи	держа�ної	податко�ої	�лужби	з�ертають�я	до	адміні�тра
ти�ного	�уду	з	поданням	про	продо�ження	�троку	адміні�трати�ного	ареш
ту	 акти�і�	 платника	 податкі�	 у	 �ипадках,	 передбачених	 �т.	 9	 Закону	
№	2181ІІІ.

Пунктом	5	�т.	11	Закону	№	3813ХІІ	передбачено	пра�о	податко�их	
органі�	одержу�ати	�ід	у�тано�	Національного	банку	України	та	комерцій
них	банкі�	до�ідки	та/або	копії	документі�	про	об�яг	та	обіг	кошті�	на	ра
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хунках	платникі�	податкі�,	у	тому	чи�лі	про	ненадходження	у	��тано�лені	
терміни	�алютної	�иручки.	Порядок	з�ернення	податко�их	органі�	до	�у
ду	�	таких	�ипадках	�регульо�ано	гла�ою	12	Ци�ільного	проце�уального	
кодек�у	України	як	окреме	про�адження,	а	�ідтак	ці	�пра�и	не	підлягають	
розгляду	адміні�трати�ним	�удом.

Підпунктом	3.1.1	п.	3.1	�т.	3	Закону	№	2181ІІІ	��тано�лено,	що	акти
�и	платника	податкі�	можуть	бути	приму�о�о	�тягнені	�	рахунок	пога
шення	його	податко�ого	боргу	�иключно	за	рішенням	�уду.	Ця	норма	ко
ре�пондуєть�я	з	ч.	3	�т.	47	ГК	України,	згідно	з	якою	держа�а	гарантує	
недоторканні�ть	майна	 і	 забезпечує	 захи�т	майно�их	пра�	підприємця.	
Вилучення	держа�ою	або	органами	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	у	підприєм
ця	о�но�них	і	оборотних	фонді�,	 іншого	майна	допу�каєть�я	�ідпо�ідно	
до	�т.	41	Кон�титуції	України	на	під�та�ах	і	�	порядку,	передбачених	за
коном.

Предметом	доказу�ання	�	�удо�ому	проце�і	при	розгляді	позо�і�	орга
ні�	держа�ної	податко�ої	�лужби	про	�тягнення	податко�ого	боргу	є,	зокре
ма,	ная�ні�ть	податко�ого	боргу	у	платника	податкі�	(�ідпо�ідача	у	�пра
�і),	незалежно	�ід	 того,	 за	яким	податко�им	зобо�’язанням	 (�амо�тійно	
узгодженим	платником	податкі�	у	поданій	податко�ій	декларації	чи	узго
дженим	�	апеляційній	процедурі)	�иник	податко�ий	борг,	а	також	�ід	о�кар
ження	платником	податкі�	рішення	податко�ого	органу	про	�изначення	
�уми	податко�ого	зобо�’язання.

В�тано�лення	факту	податко�ого	боргу	є	під�та�ою	для	задо�олення	
позо�у,	крім	�иключень,	коли	податко�ий	борг	не	підлягає	�тягненню	у	�и
падках,	передбачених	законом	(наприклад	є	безнадійним	у	�илу	закону).	
Від�утні�ть	у	платника	податкі�	майна,	за	рахунок	якого	може	бути	отри
мане	задо�олення	позо�у,	зокрема	якщо	майно	закріплене	за	платником	
податкі�	на	пра�і	операти�ного	упра�ління,	а	не	на	пра�ах	�ла�но�ті	чи	
по�ного	го�подар�ького	�ідання,	не	є	під�та�ою	для	�ідмо�и	�	задо�олен
ні	позо�у.	Не	буде	такою	під�та�ою	і	недотримання	податко�им	органом	
�имог	�т.	6	Закону	№	2181ІІІ	щодо	напра�лення	боржнику	податко�их	
�имог,	о�кільки	це	не	є	під�та�ою	для	з�ільнення	боржника	�ід	�иконан
ня	��ого	обо�’язку	перед	бюджетом.	Згідно	з	ча�тинами	3	та	4	�т.	9	Зако
ну	України	«Про	�и�тему	оподатку�ання»	обо�’язок	юридичної	о�оби	щодо	
�плати	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�)	припиняєть�я	зі	�платою	
податку,	збору	(обо�’язко�ого	платежу)	або	його	�ка�у�анням,	або	�пи�ан
ням	податко�ої	заборго�ано�ті	�ідпо�ідно	до	Закону	України	«Про	�ідно�
лення	плато�проможно�ті	боржника	або	�изнання	його	банкрутом».	У	разі	
лік�ідації	юридичної	о�оби	заборго�ані�ть	з	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	
платежі�)	�плачуєть�я	у	порядку,	��тано�леному	законами	України.

Обо�’язок	фізичної	о�оби	щодо	�плати	податкі�	і	зборі�	(обо�’язко�их	
платежі�)	припиняєть�я	зі	�платою	податку,	збору	(обо�’язко�ого	платежу)	
або	його	�ка�у�анням,	а	також	у	разі	�мерті	платника.
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Підпунктом	1	�т.	11	Закону	№	3813ХІІ	передбачено,	що	органи	дер
жа�ної	податко�ої	�лужби	мають	пра�о	здій�ню�ати	документальні	не�и
їзні	пере�ірки	(на	під�та�і	поданих	податко�их	декларацій,	з�іті�	та	інших	
документі�,	по�’язаних	з	нараху�анням	і	�платою	податкі�	та	зборі�	(обо
�’язко�их	платежі�)	незалежно	�ід	�по�обу	їх	подачі),	а	також	плано�і	та	
позаплано�і	�иїзні	пере�ірки	��оєча�но�ті,	до�то�ірно�ті,	по�ноти	нара
ху�ання	і	�плати	податкі�	та	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	додержання	
�алютного	законода��т�а	юридичними	о�обами,	їх	філіями,	�ідділеннями,	
іншими	�ідокремленими	підрозділами,	що	не	мають	�тату�у	юридичної	
о�оби,	а	також	фізичними	о�обами,	які	мають	�тату�	�уб’єкті�	підприєм
ницької	діяльно�ті	чи	не	мають	такого	�тату�у,	на	яких	згідно	із	закона
ми	України	покладено	обо�’язок	утриму�ати	та/або	�плачу�ати	податки	
і	збори	(обо�’язко�і	платежі),	крім	Національного	банку	України	та	його	
у�тано�.

Пра�о	на	про�едення	плано�ої	�иїздної	пере�ірки	платника	податкі�	
податко�ий	орган	може	реалізу�ати	лише	у	тому	�ипадку,	коли	платнику	
податкі�	не	пізніше	ніж	за	де�ять	дні�	до	дня	про�едення	зазначеної	пе
ре�ірки	наді�лано	пи�ьмо�е	по�ідомлення	із	зазначенням	дати	початку	та	
закінчення	її	про�едення.

На	�ідміну	�ід	плано�ої	пере�ірки,	позаплано�а	�иїздна	пере�ірка	не	
передбачена	�	планах	роботи	органу	держа�ної	податко�ої	�лужби	та	про
�одить�я	за	ная�но�ті	хоча	б	однієї	з	об�та�ин,	перелік	яких	��тано�лений	
ч.	6	�т.	111	цього	Закону.

Законом	України	«Про	�не�ення	змін	до	Закону	України	«Про	Держа�
ний	бюджет	України	на	2005	рік»	та	деяких	інших	законода�чих	акті�	
України»	�ід	25	березня	2005	р.	№	2505ІV	ця	�таття	була	допо�нена	ч.	7,	
якою	передбачено,	що	позаплано�ими	пере�ірками	��ажають�я	також	
пере�ірки	�	межах	по�но�ажень	податко�их	органі�,	�изначених	закона
ми	«Про	за�то�у�ання	реє�траторі�	розрахунко�их	операцій	у	�фері	тор
гі�лі,	громад�ького	харчу�ання	та	по�луг»,	 «Про	держа�не	регулю�ання	
�иробницт�а	і	обігу	�пирту	етило�ого,	коньячного	і	плодо�ого,	алкоголь
них	напої�	та	тютюно�их	�иробі�»,	а	�	інших	�ипадках	—	за	рішенням	
�уду.

Си�темний	аналіз	норм	�казаних	ча�тин	�т.	111	Закону	«Про	держа�
ну	податко�у	�лужбу	�	Україні»	��ідчить	про	те,	що	позаплано�і	пере�ірки	
з	під�та�,	��тано�лених	ч.	6,	можуть	про�одити�я	за	рішенням	кері�ника	
податко�ої	�лужби.	В	інших,	не	передбачених	цією	ча�тиною	�ипадках	—	
лише	за	рішенням	�уду.	Підт�ердженням	цього	є	і	положення	ч.	8	зазначе
ної	�татті,	згідно	з	якою	позаплано�а	пере�ірка	здій�нюєть�я	на	під�та�і	
�иникнення	об�та�ин,	�икладених	у	цій	�татті,	за	рішенням	кері�ника	по
датко�ого	органу,	яке	оформляєть�я	наказом.

Рішення	�уду	про	про�едення	позаплано�ої	�иїздної	пере�ірки	з	під
�та�,	не	передбачених	законом,	приймаєть�я	за	з�ерненням	до	�уду	з	�ідпо
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�ідною	�имогою	податко�ого	органу	�	порядку	п.	4	ч.	1	�т.	17	КАС	України.	
Включення	до	позаплано�их	пере�ірок	також	пере�ірок	�	межах	по�но�а
жень	податко�их	органі�,	�изначених	законами	України	«Про	за�то�у�ан
ня	реє�траторі�	розрахунко�их	операцій	у	�фері	торгі�лі,	громад�ького	хар
чу�ання	та	по�луг»,	«Про	держа�не	регулю�ання	�иробницт�а	і	обігу	�пир
ту	етило�ого,	коньячного	 і	плодо�ого,	алкогольних	напої�	та	тютюно�их	
�иробі�»,	 �лід	 розуміти	 як	 запро�адження	для	 таких	пере�ірок	порядку	
про�едення	та	умо�	допу�ку	по�адо�их	о�іб	податко�их	органі�	до	про�е
дення	пере�ірок,	��тано�лених	цим	Законом	для	пере�ірок	у	�фері	опо
датку�ання,	а	не	як	поширення	на	ці	пере�ірки	під�та�	для	про�едення	
позаплано�их	пере�ірок	з	питань	оподатку�ання.	Це	�ипли�ає	з	�ідміно�ті	
предметі�	�казаних	пере�ірок	порі�няно	з	пере�ірками	з	питань	оподат
ку�ання,	що	обумо�лює	і	�ідмінні�ть	під�та�	для	їх	про�едення.

Розглядаючи	�пір	про	 �ка�у�ання	рішення	 з	питань	 оподатку�ання	
�уд	по�инен	пере�іряти	�	тому	чи�лі	до�оди	платника	податкі�	щодо	не
пра�омірно�ті	про�еденої	податко�им	органом	пере�ірки,	за	на�лідками	
якої	прийняте	�ідпо�ідне	рішення.	Однак	формальні	недоліки	про�едення	
пере�ірки,	які	не	�плинули	на	її	по�ноту	та	об’єкти�ні�ть,	за	ная�но�ті	у	
податко�ого	органу	законних	під�та�	для	про�едення	пере�ірки,	не	можуть	
��ажати�я	�амо�тійною	під�та�ою	для	�ка�у�ання	прийнятого	рішення.

Умо�и	допу�ку	по�адо�их	о�іб	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби	
до	про�едення	плано�их	та	позаплано�их	�иїзних	пере�ірок	��тано�лені	
�т.	112	Закону	№	3813ХІІ.	�акими	умо�ами	є	надання	платнику	податкі�	
під	розпи�ку	напра�лення	на	пере�ірку,	підпи�аного	кері�ником	органу	
держа�ної	податко�ої	�лужби	та	�кріпленого	печаткою	цього	органу,	та	ко
пії	наказу	кері�ника	податко�ого	органу	про	про�едення	позаплано�ої	�и
їзної	пере�ірки,	�	якому	зазначають�я	під�та�и	про�едення	пере�ірки,	да
та	її	початку	та	дата	закінчення.

Ненадання	цих	документі�	або	їх	надання	з	порушенням	�имог,	��та
но�лених	ч.	1	цієї	�татті	щодо	їх	змі�ту,	є	під�та�ою	для	недопущення	по
�адо�их	о�іб	органу	держа�ної	податко�ої	�лужби	до	про�едення	плано�ої	
або	позаплано�ої	�иїзної	пере�ірки.

Законом	не	передбачено	по�но�аження	органі�	держа�ної	податко�ої	
�лужби	на	з�ернення	до	�уду	з	позо�ом	про	зобо�’язання	платника	подат
кі�	допу�тити	по�адо�их	о�іб	цих	органі�	до	про�едення	пере�ірки,	а	�ід
так	у	разі	з�ернення	з	таким	позо�ом	о�танній	не	підлягає	розгляду	�	адмі
ні�трати�ному	�уді,	що	є	під�та�ою	для	�ідмо�и	�	прийнятті	позо�ної	зая�и	
згідно	з	п.	1	ч.1	�т.	157	КАС	України.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	Що	таке	податко�а	�и�тема?
2.	 Наз�іть	�иди	податкі�	і	зборі�,	які	�пра�ляють�я	�	Україні?



437

Глава 9. Розгляд справ, що виникають з податкових правовідносин

3.	 �ким	є	механізм	запро�адження	�	Україні	податкі�	і	зборі�,	��тано�
лення	їх	�та�ок	та	інших	пра�ил	оподатку�ання?	О�обли�о�ті	��тано�лення	
механізму	�пра�ляння	мі�це�их	податкі�	та	зборі�.

4.	 Чи	можуть	закони	України	про	держа�ний	бюджет	на	�ідпо�ідний	рік	
бути	�изнані	законами	з	питань	оподатку�ання?	Вирішення	колізій	між	зако
нами	України	про	держа�ний	бюджет	на	�ідпо�ідний	рік	та	іншими	закона
ми	з	питань	оподатку�ання,	прийнятими	�ідпо�ідно	до	Закону	України	«Про	
�и�тему	оподатку�ання».	На�едіть	�ашу	позицію	з	цього	питання.

5.	 �кі	функції	�иконують	органи	держа�ної	податко�ої	�лужби	�	Україні?
6.	 За	яких	об�та�ин	�пори	за	уча�ті	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби	

є	публічнопра�о�ими	і	підлягають	розгляду	�	порядку	адміні�трати�ного	�у
дочин�т�а?

7.	 �кими	є	о�но�ні	категорії	�удо�их	�пра�	�то�о�но	�ирішення	�порі�	за	
уча�ті	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби	�	Україні?

8.	 О�обли�о�ті	формулю�ання	позо�них	�имог	у	�пра�ах,	предметом	яких	
є	акт	інди�ідуальної	дії	або	нормати�ний	акт,	�идані	органами	держа�ної	по
датко�ої	�лужби.	Пра�о�і	на�лідки	помилко�ого	формулю�ання	зая�никами	
позо�них	�имог	під	ча�	о�карження	акта	інди�ідуальної	дії	у	�удо�ій	практи
ці	адміні�трати�них	�уді�	України.

9.	 Поняття	контролюючих	органі�	у	розумінні	Закону	України	«Про	поря
док	погашення	зобо�’язань	платникі�	податкі�	перед	бюджетами	та	держа�
ними	цільо�ими	фондами»?	�кі	органи	�изнають�я	контролюючими	�ідпо�ід
но	до	на�еденого	Закону?

10.	 Чи	пра�омірним	є	за�то�у�ання	податко�ими	органами	податко�их	по
�ідомленьрішень	для	нараху�ання	�уб’єктам	го�подарю�ання	штрафних	�анк
цій,	не	по�’язаних	з	оподатку�анням?	Відпо�ідь	обґрунтуйте.

11.	 Чи	поширюєть�я	дія	Закону	України	«Про	порядок	погашення	зобо�’я
зань	платникі�	податкі�	перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	фонда
ми»	на	�не�ки	із	�оціального	�траху�ання	на	�ипадок	безробіття	або	на	�не�
ки	 із	 загальнообо�’язко�ого	 держа�ного	 пен�ійного	 �траху�ання?	Відпо�ідь	
обґрунтуйте.

12.	 Чи	�пра�і	податко�ий	орган	нарахо�у�ати	�уб’єкту	го�подарю�ання	пе
ню	за	порушення	�трокі�	здій�нення	розрахункі�	у	іноземній	�алюті	шляхом	
�ине�ення	податко�ого	по�ідомленнярішення,	передбаченого	Законом	Украї
ни	«Про	порядок	погашення	зобо�’язань	платникі�	податкі�	перед	бюджетами	
та	держа�ними	цільо�ими	фондами»?	Відпо�ідь	обґрунтуйте.

13.	 В	якому	порядку	о�каржують�я	рішення	органі�	держа�ної	податко�ої	
�лужби	України?

14.	 В	яких	�ипадках,	з	яких	під�та�	та	�	якому	порядку	органом	держа�
ної	податко�ої	�лужби	приймають�я	та	напра�ляють�я	платникам	податкі�	
податко�і	по�ідомлення,	податко�і	по�ідомленнярішення	та	рішення	про	за
�то�у�ання	штрафних	(фінан�о�их)	�анкцій?

15.	 Чи	є	штрафні	(фінан�о�і)	�анкції,	за�то�у�ання	яких	�ходить	до	компе
тенції	органі�	держа�ної	податко�ої	�лужби,	адміні�трати�ного�подар�ькими	
�анкціями?

16.	 Чи	може	податко�е	роз’я�нення	бути	о�каржене	до	адміні�трати�ного	
�уду?
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17.	 �кі	 �по�оби	 узгодження	 �уми	 податко�ого	 зобо�’язання	 передбачені	
чинним	законода��т�ом?

18.	 Вкажіть	пра�о�і	на�лідки	недотримання	контролюючим	органом	�имог	
Закону	України	«Про	порядок	погашення	зобо�’язань	платникі�	податкі�	пе
ред	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	фондами»	щодо	порядку	та	�трокі�	
розгляду	�карг	платникі�	податкі�	на	рішення	про	�изначення	�ум	податко
�их	зобо�’язань.

19.	 �кі	під�та�и	напра�лення	органами	держа�ної	податко�ої	�лужби	плат
никам	податкі�	першої	та	другої	податко�их	�имог?

20.	Що	є	під�та�ою	для	�иникнення	пра�а	податко�ої	за�та�и?
21.	 �кі	обмеження	пра�	платника	податкі�	на	акти�и	на�тають	з	�иник

ненням	пра�а	податко�ої	за�та�и?
22.	 У	чому	полягає	�утні�ть	податко�ого	пріоритету?
23.	 Наз�іть	під�та�и	за�то�у�ання	адміні�трати�ного	арешту	акти�і�,	�трок	

адміні�трати�ного	арешту	акти�і�	та	порядок	його	продо�ження.
24.	 В	яких	�ипадках	орган	держа�ної	податко�ої	�лужби	�пра�і	з�ернути

�я	до	адміні�трати�ного	�уду	з	позо�ом?
25.	Що	 є	 під�та�ою	 для	 припинення	 обо�’язку	 платника	 податкі�	щодо	

�плати	�ум	податко�их	зобо�’язань?
26.	 В	яких	�ипадках	орган	держа�ної	податко�ої	�лужби	має	пра�о	про�е�

ти	позаплано�у	документальну	�иїзну	пере�ірку	платника	податкі�?
27.	 �кі	умо�и	допу�ку	платником	податкі�	по�адо�их	о�іб	органу	держа�

ної	податко�ої	�лужби	до	про�едення	пере�ірки?

Глава 10
РОЗгляд сПРАв, 

ПОв’яЗАних Зі сПОРАми щОдО 
ПРОхОдження ПУблічнОї слУжби

Адміні�трати�на	ю�тиція	—	це	ін�титут	�удо�ого	захи�ту	пра�	людини	
�ід	порушень	з	боку	�лади,	котра	за�жди	домінує	у	�ідно�инах	з	пере�іч
ним	громадянином,	о�кільки	«озброєна»	потужним	упра�лін�ьким	апара
том	та	�ажелями	приму�у.	О�обли�ої	актуально�ті	набу�ає	такий	захи�т	у	
�порах	�амих	по�адо�ці�	(кандидаті�	на	по�аду)	з	при�оду	прийняття	на	
публічну	�лужбу,	її	проходження,	з�ільнення	зі	�лужби.	�акі	�пори	у	пере
ліку	компетенції	адміні�трати�них	�уді�	зазначені	на�тупними	пі�ля	�по
рі�	фізичних	чи	юридичних	о�іб	із	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	щодо	
рішень	(нормати�нопра�о�их	акті�	чи	пра�о�их	акті�	інди�ідуальної	дії),	
дій	чи	бездіяльно�ті	о�танніх.	На	наше	переконання,	така	ієрархія	�икли
кана	кількома	причинами.

Поперше,	поширення	компетенції	 адміні�трати�них	 �уді�	на	 �пори	
щодо	прийняття,	проходження,	з�ільнення	зі	�лужби	�прияє	забезпеченню	
кон�титуційного	пра�а	громадян	на	рі�ний	до�туп	до	держа�ної	�лужби	
(�т.	38	Кон�титуції).
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Подруге,	законода�ець	наголошує	на	о�обли�о�тях	публічної	�лужби,	
�уть	 яких	 є	предметом	регулю�ання	адміні�трати�ного,	 а	не	 трудо�ого	
пра�а.

Потретє,	без	гарантій	�удо�ого	захи�ту	пра�	�амих	публічних	�лужбо�
ці�	неможли�о	забезпечити	пра�а	пере�ічних	громадян,	 інтере�ам	яких	
при��ячена	�лужба.

Визначаючи	поняття	публічної	�лужби	та	�уб’єктний	�клад	її	уча�ни
кі�,	необхідно	�иходити	з	того,	що	держа�а,	�у�піль�т�о	—	це	�укупні�ть	
різноманітних	організаційних	ут�орень,	які	для	�иконання	��оїх	за�дань	
кори�тують�я	по�лугами	праці�никі�.	Діяльні�ть	о�танніх	є	�лужбо�ою	і	
пе�ною	мірою	публічною.	Однак	публічні�ть	у	розумінні	КАС	має	дещо	ін
ший,	�ужчий,	змі�т.

�ак,	залежно	�ід	�фери	ут�орення	і	функціону�ання	органи	і	організа
ції	можна	�ідне�ти	до	д�ох	о�но�них	типі�:	держа�них	та	недержа�них.	
О�танні	поділяють�я	на	три	підтипи:	недержа�ні	громад�ькі;	недержа�ні	
корпорати�ні;	недержа�ні	�амо�рядні.

У	��ітлі	нашої	теми	інтере�	мають	держа�ні	органи	й	організації	та	не
держа�ні	�амо�рядні	організації	(органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання),	о�кіль
ки	�аме	ними	реалізують�я	публічно�ладні	функції,	а	�лужба	�	цих	орга
нах	з	реалізації	�ладних	по�но�ажень	є	публічною.

Поняття	публічної	�лужби	у	КАС	розкри�аєть�я	через	перелік різновидів 
цієї	�лужби.	За	�изначенням,	на�еденим	у	п.	15	ч.	1	�т.	3	цього	Кодек�у,	
під	публічною	�лужбою	розумієть�я	діяльні�ть	на	держа�них	політичних	
по�адах,	профе�ійна	діяльні�ть	�удді�,	прокурорі�,	�ій�ько�а	�лужба,	аль
тернати�на	 (не�ій�ько�а)	 �лужба,	 дипломатична	 �лужба,	 інша	держа�на	
�лужба,	�лужба	�	органах	�лади	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	органах	мі�
це�ого	�амо�ряду�ання.	�аке	�изначення	�то�уєть�я,	перш	за	��е,	�иконан
ня	на�едених	�ище	за�дань	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	і	може	не	збіга
ти�я	з	доктринальним	�изначенням	публічної	�лужби,	до	якої,	теоретично,	
за	формальними	критеріями	(наприклад	за	мі�цем	роботи)	можна	�ідне�ти	
праці�никі�	бюджетних	у�тано�,	комунальних	підприєм�т�	тощо.

�ермін	«діяльні�ть	на	держа�них	політичних	по�адах»	як	законода�чий	
�перше	�жито	�	Указі	Президента	України	«Про	�и�тему	центральних	ор
гані�	�икона�чої	�лади»	�ід	15	грудня	1999	р.,	де	у	ч.	4	�т.	1	зазначено,	
що	по�ади	Прем’єрміні�тра	України,	Першого	�іцепрем’єрміні�тра,	�іце
прем’єрміні�трі�,	міні�трі�	за	характером	по�но�ажень,	порядком	при
значення	на	по�ади	та	з�ільнення	з	по�ад	належать	до	політичних	і	не	на
лежать	до	категорій	по�ад	держа�них	 �лужбо�ці�,	 �изначених	Законом	
«Про	 держа�ну	 �лужбу».	 Подальше	 його	 закріплення	 �ідбуло�ь	 у	 Законі	
«Про	Кабінет	Міні�трі�	України».	Зокрема,	�	ч.	3	�т.	6	Закону	зазначено,	
що	по�ади	члені�	Кабінету	Міні�трі�	України	належать	до	політичних	по
�ад,	на	які	не	поширюєть�я	трудо�е	 законода��т�о.	О�обли�о�ті	прохо
дження	�лужби	на	цих	по�адах	�изначають�я	законом.
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За�то�у�а�ши	�икори�таний	�	Законі	та	Указі	принцип	�ідне�ення	по
�ад	до	політичних	можна	дійти	�и�но�ку,	що	до	держа�них	політичних	
по�ад	належать	й	інші,	які	�изначені	Кон�титуцією	та	законами	України	
і	які	обіймають�я	через	обрання	на	них	народом	або	призначають�я	��е
народно	обраними	но�іями	�лади	на	�изначений	�трок	для	реалізації	по
літичної	 програми.	 Це	 по�ади	Президента	 України,	 народних	 депутаті�	
України,	голі�	обла�них,	Киї��ької	та	Се�а�тополь�ької	мі�ьких	держа�них	
адміні�трацій,	голі�	обла�них	рад.

О�кільки	йдеть�я	про	держа�ні	політичні	по�ади,	то	діяльні�ть	на	по
�адах	кері�никі�	політичних	партій,	тощо	не	належать	до	�фери	регулю
�ання	КАС.

Профе�ійна	діяльні�ть	�удді�	 і	прокурорі�	�изначаєть�я,	�ідпо�ідно,	
Законом	«Про	�тату�	�удді�»	�ід	15	грудня	1992	р.	та	Законом	«Про	проку
ратуру»	�ід	5	ли�топада	1991	р.	Судді	є	по�адо�ими	о�обами	�удо�ої	�ла
ди,	які	�ідпо�ідно	до	Кон�титуції	наділені	по�но�аженнями	здій�ню�ати	
пра�о�уддя	і	�икону�ати	��ої	обо�’язки	на	профе�ійній	о�но�і	�	Кон�титу
ційному	Суді	України	та	�удах	загальної	юри�дикції	(ч.	2	�т.	1	Закону	«Про	
�тату�	�удді�»).	Закон	«Про	прокуратуру»	не	мі�тить	прямої	�казі�ки	про	
належні�ть	прокурорі�	до	о�іб	публічної	�лужби.	�аке	�ідне�ення	�ипли�ає	
з	пра�о�их	о�но�	діяльно�ті,	за�дань,	функцій	та	по�но�ажень	прокурату
ри,	�изначених	�т.	121	Кон�титуції	України,	�таттями	3—6	Закону	Украї
ни	«Про	прокуратуру».

Вій�ько�а	 �лужба	 здій�нюєть�я	 у	 Збройних	 Силах	 України,	 інших	
ут�орених	�ідпо�ідно	до	законі�	України	�ій�ько�их	форму�аннях,	а	також	
пра�оохоронних	органах	�пеціального	призначення	та	Держа�ній	�пеці
альній	�лужбі	тран�порту,	по�ади	�	яких	комплектують�я	�ій�ько�о�луж
бо�цями.	�ака	�лужба	�изначена	Законом	України	«Про	�ій�ько�ий	обо
�’язок	і	�ій�ько�у	�лужбу»	(ч.	1	�т.	2)	як	держа�на	�лужба	о�обли�ого	ха
рактеру,	яка	полягає	у	профе�ійній	діяльно�ті	придатних	до	неї	за	�таном	
здоро�’я	і	�іком	громадян	України,	по�’язаній	з	захи�том	Вітчизни.

Згідно	з	ч.	4	�т.	2	Закону	України	«Про	�ій�ько�ий	обо�’язок	і	�ій�ько
�у	�лужбу»	до	�иді�	�ій�ько�ої	�лужби	належать:	�троко�а	�ій�ько�а	�луж
ба;	�ій�ько�а	�лужба	за	контрактом	о�іб	рядо�ого,	�ержант�ького	і	�тар
шин�ького	�кладу;	�ій�ько�а	�лужба	(на�чання)	кур�анті�	(�лухачі�)	�ищих	
�ій�ько�их	на�чальних	закладі�,	а	також	�ищих	на�чальних	закладі�,	які	
мають	у	��оєму	�кладі	�ій�ько�і	ін�титути,	факультети	�ій�ько�ої	підгото�
ки,	кафедри	�ій�ько�ої	підгото�ки;	�ій�ько�а	�лужба	за	контрактом	о�іб	офі
цер�ького	�кладу;	�ій�ько�а	�лужба	за	призо�ом	о�іб	офіцер�ького	�кладу.

Альтернати�на	�лужба	є	�лужбою,	яка	запро�аджуєть�я	замі�ть	прохо
дження	�троко�ої	�ій�ько�ої	�лужби	і	має	на	меті	�иконання	обо�’язку	пе
ред	�у�піль�т�ом.

За	змі�том	абз.	2	ч.	1	�т.	1	Закону	України	«Про	дипломатичну	�лужбу»	
така	�лужба	є	профе�ійною	діяльні�тю	громадян	України,	�прямо�аною	
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на	практичну	реалізацію	зо�нішньої	політики	України,	захи�т	національ
них	інтере�і�	України	у	�фері	міжнародних	�ідно�ин,	а	також	пра�	та	ін
тере�і�	громадян	і	юридичних	о�іб	України	за	кордоном.

У	розумінні	КАС	публічними	�лужбо�цями	є	праці�ники	дипломатич
ної	�лужби	як	держа�ні	�лужбо�ці,	які	�иконують	дипломатичні	або	кон
�уль�ькі	функції	�	Україні	чи	за	кордоном	та	мають	�ідпо�ідний	диплома
тичний	ранг,	та	адміні�трати�нотехнічні	праці�ники	як	держа�ні	�луж
бо�ці,	які	здій�нюють	адміні�трати�нотехнічне	об�луго�у�ання	�и�теми	
органі�	дипломатичної	�лужби.

До	публічної	�лужби	належить	 і	будьяка	 інша	держа�на	�лужба.	За	
змі�том	�т.	1	Закону	«Про	держа�ну	�лужбу»	державна служба — це про
фесійна діяльність осіб, що обіймають посади в державних органах та їх 
апараті з метою практичного виконання завдань і функцій держави та 
одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Залежно	�ід	органу,	�	якому	�она	здій�нюєть�я,	можна	�ирізнити	дер
жа�ну	�лужбу	�	законода�чому	органі,	�лужбу	�	органах	�икона�чої	�ла
ди,	�лужбу	�	�удо�их	органах.	Закон	«Про	держа�ну	�лужбу»	фактично	�ре
гульо�ує	лише	діяльні�ть	�лужбо�ці�	органі�	�икона�чої	�лади,	їх	апарату	
та	інших	органі�	держа�ної	�лади.	Пра�о�ий	�тату�	Президента,	Голо�и	
Верхо�ної	Ради	України,	його	за�тупникі�,	народних	депутаті�,	Прем’єр
міні�тра,	члені�	Кабінету	Міні�трі�,	�удді�,	прокурорі�	регулюєть�я	Кон
�титуцією	та	іншими	�пеціальними	законами	України,	що	і	потягло	�изна
чення	публічної	�лужби	�	КАС	через	перелік	її	різно�иді�.

О�кільки	�изначення	�лужби	�	органах	�лади	А�тономної	Ре�публіки	
Крим	у	законода��т�і	�ід�утнє,	то,	за	критеріями	�ідне�ення	діяльно�ті	до	
публічної,	під	�лужбою	�	органах	�лади	А�тономної	Ре�публіки	Крим	мож
на	розуміти	діяльні�ть	о�іб,	які	обіймають	по�ади	у	Верхо�ній	Раді	А�то
номної	Ре�публіки	Крим,	Рахунко�ій	палаті	Верхо�ної	Ради	А�тономної	Ре�
публіки	Крим,	Раді	міні�трі�	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	міні�тер�т�ах	
та	ре�публікан�ьких	комітетах	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	інших	орга
нах	�лади	А�тономної	Ре�публіки	Крим	та	їх	апараті	та	одержують	заробіт
ну	плату	за	рахунок	кошті�	бюджету	А�тономної	Ре�публіки	Крим.	�акою	
�лужбою	необхідно	�изна�ати	і	діяльні�ть	депутаті�	Верхо�ної	Ради	А�то
номної	Ре�публіки	Крим.

Служба в органах місцевого самоврядування — це професійна, на по
стійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах 
місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною 
громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень 
органів виконавчої влади, наданих законом, тобто такою, що підпадає під 
ознаки, викладені у визначенні, наведеному в ст. 1 Закону від 7 червня 
2001 р. «Про службу в органах місцевого самоврядування».

До	по�адо�их	о�іб	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	належать	лише	
кері�ники	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	кері�ники	органі�	такого	�амо�ря
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ду�ання,	�ідпо�ідальні	праці�ники	цих	органі�,	які	обіймають	по�ади,	по
�’язані	з	�иконанням	організаційнорозпорядчих	або	адміні�трати�ного�
подар�ьких	функцій	(�іль�ький,	�елищний,	мі�ький	голо�а,	голо�и	район
них,	районних	у	мі�тах,	обла�них	рад,	кері�ники	�ідділі�,	упра�лінь,	інших	
�икона�чих	 органі�	 мі�це�ого	 �амо�ряду�ання,	 �ідпо�ідних	 підрозділі�	
цих	органі�).

Загальними	ознаками	публічної	�лужби	є	те,	що	це	профе�ійна	діяль
ні�ть	о�іб,	які	її	обіймають,	що	здій�нюєть�я	на	о�но�і	Кон�титуції,	зако
ні�	та	інших	нормати�нопра�о�их	акті�,	за	змі�том	полягає	у	�иконанні	
за�дань	і	функцій	держа�и	(органі�	держа�ної	�лади	та	органі�	мі�це�ого	
�амо�ряду�ання),	оплачуєть�я	з	держа�них	кошті�	(з	держа�ного	або	мі�
це�их	бюджеті�).

Суб’єктом	з�ернень	з	позо�ами	у	�пра�ах,	по�’язаних	з	�ідно�инами	
публічної	�лужби,	як	пра�ило,	є	о�оба,	що	перебу�ає	на	публічній	�лужбі	
та	��ажає,	що	органом,	з	яким	�она	перебу�ає	у	�ідно�инах	публічної	�луж
би,	порушено	її	пра�а,	��ободи	чи	інтере�и	у	цій	�фері.

Пози�ачами	можуть	бути	й	інші	о�оби,	наприклад	громадяни,	які	пре
тенду�али	на	по�аду	�ідпо�ідного	�лужбо�ця,	але	не	були	призначені	на	
неї;	о�оби,	з�ільнені	з	публічної	�лужби.	Крім	того,	у	�пра�ах	про	припи
нення	по�но�ажень	по�адо�ої	о�оби	у	разі	порушення	нею	�имог	не�умі�
но�ті,	��тано�лених	Кон�титуцією	та	законами	України,	пози�ачем	може	
бути	�ідпо�ідний	�ладний	орган,	а	�ідпо�ідачем	—	його	по�адо�а	о�оба.	
При	цьому	за�дання	�уду	є	незмінним:	пере�ірка	ная�но�ті	об�та�ин,	що	
є	під�та�ою	для	до�троко�ого	припинення	по�но�ажень	по�адо�ої	о�оби,	
з	метою	недопущення	протипра�но�ті	такого	припинення.

Законом	 (�т.	 180	КАС)	 �изначено	 кілька	 о�обли�о�тей	 про�адження	
у	 �пра�і	 про	 до�троко�е	 припинення	 по�но�ажень	 народного	 депутата	
України	у	разі	не�иконання	ним	�имог	щодо	не�умі�но�ті.	З	адміні�трати�
ним	позо�ом	у	такій	�пра�і	має	пра�о	з�ернути�я	лише	Голо�а	Верхо�ної	
Ради	України,	а	за�дання	�уду	тотожні	�икладеним	�ище.

Відпо�ідачем	у	�порах	з	при�оду	прийняття	на	публічну	�лужбу,	її	про
ходження,	з�ільнення	з	публічної	�лужби	є	орган,	з	яким	�лужбо�ець	пере
бу�ає	у	�ідно�инах	публічної	�лужби	чи	�	якому	претенду�а�	на	зайняття	
�ідпо�ідної	по�ади.	�ретьою	о�обою	без	�амо�тійних	�имог	на	�тороні	�ід
по�ідача	може	бути	залучена	по�адо�а	о�оба,	яка	безпо�ередньо	і	одноо�о
бо�о	прийняла	рішення	щодо	публічної	�лужби	пози�ача.

Предмет	�пору	може	�то�у�ати�я	прийняття	на	публічну	�лужбу,	опла
ти	праці	�лужбо�ця,	притягнення	його	до	ди�циплінарної	�ідпо�ідально�
ті,	надання	�ідпу�тки,	к�аліфікаційної	ате�тації,	пере�едення	на	іншу	по
�аду,	з�ільнення	з	по�ади,	призначення	та	�иплати	пен�ії	тощо.

За�данням	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	як	зазначало�я	�ище,	є	за
хи�т	пра�,	��обод	та	інтере�і�	фізичних	о�іб	у	�фері	публічнопра�о�их	
�ідно�ин.	Визначення	на	практиці	змі�ту	пра�	та	��обод	публічної	о�о
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би—�лужбо�ця,	як	пра�ило,	проблем	не	породжує.	Розкри�аючи	поняття	
інтере�у,	необхідно	зазначити,	що	законода�ець	�ідійшо�	�ід	�жи�аних	
раніше	терміні�	«законний	інтере�»	та	«охороню�аний	законом	інтере�».

Однак	захи�ту	підлягає	не	будьякий,	а	пра�о�ий	інтере�.	Для	з’я�у�ан
ня	питання,	чи	є	інтере�	пра�о�им,	тобто	легітимним,	рекомендуємо	�ико
ри�то�у�ати	у	роботі	позицію	Кон�титуційного	Суду	України,	�икладену	у	
�пра�і	�ід	1	грудня	2004	р.	за	№	18рп/2004	(про	охороню�аний	законом	
інтере�),	де	Суд	розкри�ає	поняття	«охоронюваний законом інтерес» у	логіч
но�ми�ло�ому	з�’язку	з	поняттям	«пра�о»	—	як	прагнення	до	кори�ту�ання	
конкретним	матеріальним	та/або	нематеріальним	благом,	як	зумо�лений	
загальним	змі�том	об’єкти�ного	і	прямо	не	опо�ередко�аний	у	�уб’єкти�
ному	пра�і	про�тий	легітимний	доз�іл,	що	є	�амо�тійним	об’єктом	�удо�о
го	захи�ту	та	інших	за�обі�	пра�о�ої	охорони	з	метою	задо�олення	інди
�ідуальних	і	колекти�них	потреб,	які	не	�уперечать	Кон�титуції	і	законам	
України,	�у�пільним	інтере�ам,	�пра�едли�о�ті,	добро�о�і�но�ті,	розумно
�ті	та	іншим	загальнопра�о�им	за�адам.

Що	�то�уєть�я	предметної	під�удно�ті	адміні�трати�них	�пра�,	по�’я
заних	з	�ідно�инами	публічної	�лужби,	то	необхідно	�иходити	з	пра�ил,	
�изначених	�т.	18	КАС	про	те,	що	мі�це�им	загальним	�удам	як	адміні
�трати�ним	�удам	під�удні	адміні�трати�ні	�пра�и,	у	яких	однією	зі	�торін	
є	орган	чи	по�адо�а	о�оба	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	по�адо�а	чи	�луж
бо�а	о�оба	органу	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	крім	тих,	які	під�удні	окруж
ним	адміні�трати�ним	�удам,	а	окружним	адміні�трати�ним	�удам	під
�удні	адміні�трати�ні	�пра�и,	у	яких	однією	зі	�торін	є	орган	держа�ної	
�лади,	інший	держа�ний	орган,	орган	�лади	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	
їх	по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба.

Спра�и	щодо	о�карження	дій	або	бездіяльно�ті	по�адо�их	чи	�лужбо
�их	о�іб	мі�це�их	органі�	�икона�чої	�лади	розглядають�я	і	�ирішують�я	
мі�це�им	загальним	�удом	як	адміні�трати�ним	�удом	або	окружним	адмі
ні�трати�ним	�удом	за	�ибором	пози�ача.	У	разі	не�изначено�ті	КАС	пред
метної	під�удно�ті	адміні�трати�ної	�пра�и	така	�пра�а	розглядаєть�я	мі�
це�им	адміні�трати�ним	�удом,	тобто	мі�це�им	загальним	�удом	як	адмі
ні�трати�ним	�удом	або	окружним	адміні�трати�ним	�удом	за	�ибором	
пози�ача.

�ериторіальна	під�удні�ть	адміні�трати�них	�пра�	�изначаєть�я	�т.	19	
КАС,	за	загальним	пра�илом	якої	такі	�пра�и	�ирішують�я	адміні�трати�
ним	�удом	за	мі�цезнаходженням	�ідпо�ідача.	Щодо	�порі�	з	при�оду	пуб
лічної	�лужби,	то	такі	�пра�и,	як	�изначено	ч.	2	зазначеної	норми,	�ирішу
ють�я	 адміні�трати�ними	 �удами	 за	 мі�цем	 прожи�ання	 (перебу�ання,	
знаходження)	пози�ача.

Відпо�ідно	до	�имог	�т.	21	КАС	пози�ач	може	зая�ити	кілька	�имог	�	
одній	позо�ній	 зая�і,	 якщо	�они	по�’язані	між	 �обою	 і	 під�удні	 одному	
адміні�трати�ному	�уду.	Вимоги	про	�ідшкоду�ання	шкоди,	заподіяної	про
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типра�ними	рішеннями,	діями	чи	бездіяльні�тю	�уб’єкта	�ладних	по�но
�ажень	або	іншим	порушенням	пра�,	��обод	та	інтере�і�	�уб’єкті�	публіч
нопра�о�их	�ідно�ин,	розглядають�я	адміні�трати�ним	�удом,	якщо	�они	
зая�лені	�	одному	про�адженні	з	�имогою	�ирішити	публічнопра�о�ий	
�пір.

Розглядаючи	питання	щодо	законода��т�а,	яким	�регульо�ані	�ідно
�ини	публічної	�лужби,	необхідно	�иходити	з	того,	що	ці	�ідно�ини,	перш	
за	��е,	 є	предметом	регулю�ання	кон�титуційного	та	адміні�трати�ного	
пра�а.	Публічній	�лужбі	у	більшо�ті	�ипадкі�	не	�ла�ти�е	дого�ірне	регу
лю�ання	умо�	праці,	що	характерне	для	трудо�ого	пра�а,	о�кільки	�ід�ут
ній	трудо�ий	дого�ір	як	під�та�а	для	�иникнення	трудо�их	�ідно�ин,	а	
умо�и	�лужби	�изначені	законода��т�ом.	�рудо�е	законода��т�о	може	за
�то�о�у�ати�я	до	таких	�ідно�ин	�уб�идіарно	за	�ід�утно�ті	�ідпо�ідних	
положень	у	кон�титуційному	та	адміні�трати�ному	законода��т�і.

У	цьому	контек�ті	необхідно	згадати	рішення	Кон�титуційного	Суду	
України	�ід	7	тра�ня	2002	р.	за	№	8рп/2002	(�пра�а	щодо	під�ідомчо�ті	
акті�	про	призначення	або	з�ільнення	по�адо�их	о�іб),	у	якій	предметом	
розгляду	було	клопотання	Президента	України	дати	офіційне	тлумачення	
положень	ча�тин	2,	3	�т.	124	Кон�титуції,	зокрема,	чи	мають	пра�о	�уди	
загальної	юри�дикції	приймати	до	��ого	про�адження	і	розглядати	по	�у
ті	позо�ні	зая�и	про	поно�лення	на	роботі,	зміну	формулю�ання	з�ільнен
ня	члені�	Кабінету	Міні�трі�	України,	кері�никі�	інших	центральних	ор
гані�	�икона�чої	�лади	та	о�іб,	яких	згідно	з	Кон�титуцією	призначають	
на	по�ади	та	з�ільняють	з	по�ад	Президент	України	або	Верхо�на	Рада	
України.

Суд	у	рішенні	зазначи�,	що	пра�о�е	регулю�ання	Кон�титуцією	та	�пе
ціальними	законами	України	�тату�у,	зокрема	Прем’єрміні�тра	України,	
члені�	Кабінету	Міні�трі�	України	та	інших	по�адо�их	о�іб	(ч.	1	�т.	9	Зако
ну	«Про	держа�ну	�лужбу»),	не	означає,	що	на	них	не	можуть	не	поширю
�ати�я	положення	інших	законі�	щодо	�ідно�ин,	не	�регульо�аних	�пеці
альними	законами,	тобто	окремі	норми	Кодек�у	законі�	про	працю	(далі	—	
КЗпП)	України	не	можуть	не	за�то�о�у�ати�я	до	члені�	Кабінету	Міні�трі�	
України,	кері�никі�	інших	центральних	органі�	�икона�чої	�лади	та	о�іб,	
яких	згідно	з	Кон�титуцією	призначають	на	по�ади	чи	з�ільняють	з	по�ад	
Президент	України	або	Верхо�на	Рада	України.	�к	зазначи�	Суд,	�ідпо�ід
но	до	�т.	11	Закону	 «Про	держа�ну	�лужбу»	держа�ні	 �лужбо�ці	мають	
пра�о	захищати	��ої	законні	пра�а	та	інтере�и	у	�ище�тоящих	держа�них	
органах	та	у	�удо�ому	порядку,	а	рішення	про	припинення	держа�ної	�луж
би	�они	можуть	о�каржити	безпо�ередньо	до	�уду.	Пра�о�е	регулю�ання	
Кон�титуцією	та	�пеціальними	законами	України	�тату�у,	 зокрема	Пре
м’єрміні�тра	України,	члені�	Кабінету	Міні�трі�	України	та	інших	по�адо
�их	о�іб,	не	означає,	що	на	них	не	можуть	не	поширю�ати�я	положення	
інших	законі�	щодо	�ідно�ин,	не	�регульо�аних	�пеціальними	законами.
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�ому	при	�ирішенні	конкретних	�порі�	адміні�трати�ний	�уд,	��тано
�и�ши	�ід�утні�ть	у	�пеціальних	законах	положень,	якими	�регульо�ані	
�пірні	�ідно�ини,	може,	наприклад,	 за�то�у�ати	положення	�т.	2	КЗпП,	
якою	�изначені	о�но�ні	трудо�і	пра�а	праці�никі�.

Під�умо�уючи	�икладене	можна	зробити	�и�но�ок,	що	�ідно�ини	з	ре
алізації	громадянами	пра�а	на	до�туп	до	держа�ної	політичної,	�ій�ько�ої,	
держа�ної	та	 інших	�лужб,	подальше	здій�нення	�лужби	�кладають�я	�	
но�ий	пра�о�ий	ін�титут	—	інститут публічної служби,	о�но�ними	еле
ментами	якого	є	проходження	�лужби,	�оціальне	забезпечення	�лужбо�ці�,	
ди�циплінарна	�ідпо�ідальні�ть,	�ирішення	�порі�.

На�едені	елементи	притаманні	��ім	�идам,	а	їх	�нутрішнє	напо�нен
ня	для	кожної	�лужби	різне.	�аке	різноманіття	�т�орює	пе�ні	труднощі	
при	�ирішенні	�порі�,	о�кільки	по�тають	питання	юридичної	к�аліфіка
ції	�иниклих	�ідно�ин.	Крім	того,	п.	2	ч.	1	�т.	17	КАС	має	кон�трукцію,	
яка,	на	перший	погляд,	дає	по�но�аження	�удам	�ирішу�ати	�пори	тіль
ки	на	�тадіях	прийняття	на	публічну	�лужбу,	її	проходження	і	з�ільнення	
з	публічної	�лужби.	�обто	залишені	поза	у�агою	питання	�оціального	забез
печення	та	інші,	з	при�оду	яких	�пори	�иникають	у	проце�і	проходження	
�лужби.

Розглядаючи	�пори	з	при�оду	прийняття	громадян	на	публічну	�лужбу	
необхідно	пам’ятати,	що	для	зайняття	по�ади	о�оба	має	�ідпо�ідати	�имо
гам,	��тано�леним	у	Кон�титуції,	законі	чи	іншому	нормати�нопра�о�о
му	акті,	а	початку	�иконання	�лужбо�их	обо�’язкі�	передують	пе�ні	про
цедури.

�ак,	Законом	«Про	держа�ну	�лужбу»	��тано�лено,	що	пра�о	на	таку	
�лужбу	мають	громадяни	України	незалежно	�ід	походження,	�оціального	
і	майно�ого	�тану,	ра�о�ої	і	національної	приналежно�ті,	�таті,	політичних	
погляді�,	релігійних	переконань,	мі�ця	прожи�ання,	які	одержали	�ідпо
�ідну	о��іту	і	профе�ійну	підгото�ку	та	пройшли	у	��тано�леному	порядку	
конкур�ний	�ідбір,	або	за	іншою	процедурою,	передбаченою	Кабінетом	Мі
ні�трі�	України.	Метою	конкур�ного	�ідбору	є	залучення	на	�акантні	по�а
ди	найбільш	к�аліфіко�аних	�пеціалі�ті�,	а	процедура	конкур�у	по�инна	
забезпечу�ати	кон�титуційне	пра�о	рі�ного	до�тупу	до	держа�ної	�лужби	
громадян	України.

По�тано�ою	Кабінету	Міні�трі�	України	�ід	15	лютого	2002	р.	№	169	
зат�ерджено	Порядок	про�едення	конкур�у	на	заміщення	�акантних	по
�ад	держа�них	�лужбо�ці�,	яким	передбачено,	що	конкур�ний	�ідбір	про
�одить�я	на	заміщення	�акантних	по�ад	держа�них	�лужбо�ці�	третьої
�ьомої	категорій,	крім	�ипадкі�,	коли	законами	України	��тано�лено	ін
ший	порядок	заміщення	таких	по�ад.	Для	про�едення	�ідбору	кандидаті�	
наказом	 (розпорядженням)	 кері�ника	 �ідпо�ідного	 держа�ного	 органу,	
який	здій�нює	призначення	на	по�аду	держа�ного	�лужбо�ця,	ут�орюєть
�я	конкур�на	комі�ія	у	�кладі	голо�и,	�екретаря	і	члені�	комі�ії.
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Держа�ний	орган,	у	якому	про�одить�я	конкур�,	зобо�’язаний	опублі
ку�ати	оголошення	про	про�едення	конкур�у	�	пре�і	або	поширити	його	
через	інші	офіційні	за�оби	ма�о�ої	інформації	не	пізніше	ніж	за	мі�яць	до	
початку	конкур�у	та	до�е�ти	його	до	�ідома	праці�никі�	органу,	�	якому	
оголошуєть�я	конкур�.	Оголошення	має	мі�тити	�ідомо�ті	про	наймену�ан
ня	держа�ного	органу	із	зазначенням	його	мі�цезнаходження,	адре�и	та	
номері�	телефоні�;	наз�у	�акантних	по�ад	із	зазначенням,	що	додатко�а	
інформація	щодо	 о�но�них	функціональних	 обо�’язкі�,	 розміру	 та	 умо�	
оплати	праці	надаєть�я	кадро�ою	�лужбою;	о�но�ні	�имоги	до	кандидаті�,	
�изначені	держа�ним	органом	згідно	з	типо�ими	профе�ійнок�аліфіка
ційними	характери�тиками	по�ад	держа�них	�лужбо�ці�;	термін	прий
няття	документі�	 (протягом	30	календарних	дні�	з	дня	оголошення	про	
про�едення	конкур�у).	В	оголошенні	може	мі�тити�я	додатко�а	інформа
ція,	що	не	�уперечить	законода��т�у	про	держа�ну	�лужбу.

Загальний	порядок	про�едення	і�питу	кандидаті�	на	заміщення	�а
кантних	по�ад	держа�них	�лужбо�ці�	розробляєть�я	Голо�держ�лужбою	
разом	з	Україн�ькою	Академією	держа�ного	упра�ління	при	Президен
то�і	України,	а	порядок	про�едення	і�питу	�	держа�ному	органі	та	пере
лік	питань	на	пере�ірку	знання	законода��т�а	з	ураху�анням	�пецифіки	
функціональних	по�но�ажень	цього	держа�ного	органу	та	його	�труктур
них	підрозділі�	зат�ерджуєть�я	кері�ником	органу,	�	якому	про�одить
�я	конкур�,	�ідпо�ідно	до	цього	Порядку	та	Загального	порядку	про�е
дення	і�питу	кандидаті�	на	заміщення	�акантних	по�ад	держа�них	�луж
бо�ці�.

До	уча�ті	у	конкур�і	не	допу�кають�я	о�оби,	які	до�ягли	��тано�лено
го	законода��т�ом	граничного	�іку	перебу�ання	на	держа�ній	�лужбі;	�и
знані	�	у�тано�леному	порядку	недієздатними;	мають	�удимі�ть,	що	є	не
�умі�ною	з	зайняттям	по�ади	держа�ного	�лужбо�ця;	у	разі	прийняття	на	
�лужбу	будуть	безпо�ередньо	підпорядко�ані	або	підлеглі	о�обам,	які	є	їх	
близькими	родичами	чи	��ояками;	позба�лені	пра�а	обіймати	�ідпо�ідні	
по�ади	�	у�тано�леному	законом	порядку	на	�изначений	термін;	�	інших	
�ипадках,	у�тано�лених	законами.

Кандидати,	які	не	�клали	 і�пит,	не	можуть	бути	рекомендо�ані	кон
кур�ною	комі�ією	для	призначення	на	по�аду.	Рішення	про	призначення	
на	 по�аду	 держа�ного	 �лужбо�ця	 та	 зараху�ання	 до	 кадро�ого	 резер�у	
приймає	кері�ник	держа�ного	органу	на	під�та�і	пропозиції	конкур�ної	
комі�ії	протягом	мі�яця	з	дня	прийняття	рішення	конкур�ною	комі�ією.	
Порушення	процедури	конкур�ного	�ідбору	та	�имог,	передбачених	Поряд
ком,	може	бути	під�та�ою	для	�ка�у�ання	його	результаті�.

Розглядаючи	�пори	щодо	проходження	публічної	�лужби	необхідно	�и
ходити	з	того,	що	таким	проходженням	є	�иконання	�лужбо�цем	по�но�а
жень	�ідпо�ідно	по�аді,	яку	�ін	обіймає.	Проходження	�лужби	має	ча�о�і	
рамки,	тобто	починаєть�я	з	моменту	набуття	�тату�у	публічного	�лужбо�
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ця	і	за�ершуєть�я	з	його	припиненням.	Проходження	�лужби	охоплює	�о
бою	про�у�ання	по	�лужбі	(�лужбо�у	кар’єру),	ди�циплінарну	�ідпо�ідаль
ні�ть	�лужбо�ця,	заохочення,	�оціальний	захи�т	публічного	�лужбо�ця.

Щодо	�лужбо�ої	кар’єри,	то	�она	інди�ідуальна	для	кожного	�лужбо�
ця,	однак	у	межах,	�изначених	�пеціальним	законом.	�ак,	претенду�ати	
на	по�аду	�удді	апеляційного	�уду	може	тільки	30річна	о�оба	зі	�тажем	
роботи	у	галузі	пра�а	не	менш	як	п’ять	рокі�,	у	тому	чи�лі	не	менш	як	три	
роки	на	по�аді	�удді,	а	�уддею	Верхо�ного	Суду	України	може	бути	грома
дянин	України,	який	до�яг	на	день	обрання	35	рокі�,	має	�ищу	юридичну	
о��іту,	�таж	роботи	у	галузі	пра�а	не	менш	як	де�ять	рокі�,	у	тому	чи�лі	
не	менш	ніж	п’ять	рокі�	на	по�аді	�удді.

У	�удо�ій	практиці	багато	�пірних	питань	по�’язаних	з	результатами	
ате�тацій.	Порядок	та	умо�и	про�едення	ате�тації	держа�них	�лужбо�
ці�	�изначені	Положенням	про	про�едення	ате�тації	держа�них	�лужбо�
ці�	зат�ердженим	по�тано�ою	Кабінету	Міні�трі�	України	�ід	28	грудня	
2000	р.	№	1922.	У	ньому	зазначено,	що	з	метою	під�ищення	ефекти�но�
ті	діяльно�ті	держа�них	�лужбо�ці�	та	�ідпо�ідально�ті	за	доручену	�пра
�у	�	держа�них	органах	періодичні�тю	один	раз	на	три	роки	про�одить�я	
ате�тація	�лужбо�ці�,	під	ча�	якої	оцінюють�я	результати	роботи,	діло�і	
та	профе�ійні	 яко�ті,	 �ия�лені	 праці�никами	при	�иконанні	 �лужбо�их	
обо�’язкі�,	�изначених	типо�ими	профе�ійнок�аліфікаційними	характе
ри�тиками	по�ад	і	�ідображених	у	по�адо�их	ін�трукціях,	що	зат�ерджу
ють�я	кері�никами	держа�них	органі�	�ідпо�ідно	до	Закону	«Про	держа�
ну	�лужбу»	та	інших	нормати�нопра�о�их	акті�.

За	результатами	ате�тації	комі�ія	приймає	одне	з	трьох	можли�их	рі
шень:	�ідпо�ідає	займаній	по�аді;	�ідпо�ідає	займаній	по�аді	за	пе�них	
умо�;	не	�ідпо�ідає	займаній	по�аді.	У	разі	прийняття	рішення	про	не�ід
по�ідні�ть	держа�ного	�лужбо�ця	займаній	по�аді	комі�ія	рекомендує	ке
рі�нико�і	пере�е�ти	цього	держа�ного	�лужбо�ця	за	його	згодою	на	іншу	
по�аду,	що	�ідпо�ідає	його	профе�ійному	рі�ню,	або	з�ільнити	із	займаної	
по�ади.	Держа�ний	�лужбо�ець,	�изнаний	за	результатами	ате�тації	та
ким,	що	не	�ідпо�ідає	займаній	по�аді,	з�ільняєть�я	з	роботи	�ідпо�ідно	
до	п.	2	�т.	40	КЗпП.

Ате�тація	про�одить�я	і	�	інших	держа�них	органах.	�ак,	по�тано�ою	
Кабінету	Міні�трі�	України	�ід	25	грудня	2002	р.	№	1984	зат�ерджено	По
рядок	про�едення	ате�тації	по�адо�их	о�іб	митної	�лужби.	Цим	Порядком	
�изначено,	що	мета	ате�тації	—	під�ищення	ефекти�но�ті	діяльно�ті	та	
�ідпо�ідально�ті	по�адо�ці�	митної	�лужби	за	доручену	�пра�у.	У�тано�ле
но	три	�иди	ате�тації	—	пер�инна,	періодична	та	позачерго�а.

Пер�инній	ате�тації	підлягають	о�оби,	зарахо�ані	�перше	на	по�ади	
митної	�лужби,	яким	передбачаєть�я	при��оєння	�пеціальних	з�ань.	Періо
дична	ате�тація	про�одить�я	один	раз	на	три	роки	для	о�іб,	що	обіймають	
по�ади	не	менше	одного	року,	а	також	тих,	які	�на�лідок	організаційних	
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змін	обіймають	по�ади	менше	одного	року,	якщо	їх	по�адо�і	обо�’язки	�ут
тє�о	не	змінили�я.	Позачерго�а	ате�тація	про�одить�я	за	рішенням	кері�
ника	митного	органу,	�пеціалізо�аної	митної	у�тано�и,	організації	�	разі	
допущення	�уттє�их	недолікі�	у	роботі,	порушення	урочи�того	зобо�’язан
ня	по�адо�ої	о�оби	митної	�лужби.

За	на�лідками	ате�тації	приймають�я	рішення,	аналогічні	рішенням,	
��тано�леним	для	держа�них	�лужбо�ці�.	По�адо�а	о�оба,	�изнана	за	ре
зультатами	ате�тації	такою,	що	не	�ідпо�ідає	займаній	по�аді,	з�ільняєть
�я	з	роботи	�ідпо�ідно	до	законода��т�а.	О�кільки	іншого	не	��тано�лено,	
то	під�та�и	з�ільнення	формулюють�я	�ідпо�ідно	до	п.	2	�т.	40	КЗпП.

З�ільнення	публічного	�лужбо�ця	у	�ипадку	�ия�леної	не�ідпо�ідно�ті	
займаній	по�аді	або	�икону�аній	роботі	�на�лідок	недо�татньої	к�аліфіка
ції,	яка	перешкоджає	продо�женню	�лужби,	необхідно	�ідрізняти	�ід	з�іль
нення	зі	�лужби	у	порядку	ди�циплінарного	�тягнення,	яке	накладаєть�я	
за	порушення	�лужбо�ої	ди�ципліни.

Ди�циплінарна	 �ідпо�ідальні�ть	 є	 діє�им	 �ажелем	 для	 забезпечен
ня	ефекти�ного	�иконання	о�обами	публічної	�лужби	наданих	по�но�а
жень.

Ключо�і	поняття	ди�циплінарної	�ідпо�ідально�ті	(�лужбо�а	ди�циплі
на,	ди�циплінарний	про�тупок,	�иди	�тягнення)	не	уніфіко�ані,	регулюють
�я	різними	законами	та	підзаконними	актами.	�ому	для	запро�адження	
згаданої	уніфікації	необхідно	�иходити	з	того,	що	ди�циплінарна	�ідпо�і
дальні�ть	публічного	по�адо�ця	є	предметом	регулю�ання	адміні�трати�
ного	пра�а,	а	трудо�е	законода��т�о,	у	тому	чи�лі	пра�ила	КЗпП,	за�то�о
�уєть�я	у	�ипадку	прогалин	у	�пеціальному	законі.

Для	прикладу:	у	�т.	21	Ди�циплінарного	�татуту	митної	�лужби	Украї
ни,	 зат�ердженого	 Законом	 �ід	 6	 �ере�ня	 2005	 р.,	 на�едено	 �изначен
ня	поняття	порушення	�лужбо�ої	ди�ципліни	як	протипра�ного,	�инного	
(уми�ного	чи	необережного)	діяння	(дії	чи	бездіяльно�ті)	по�адо�ої	о�оби	
митної	�лужби,	тобто	не�иконання	урочи�того	зобо�’язання	по�адо�их	о�іб	
митної	�лужби,	зокрема	не�иконання	або	неналежне	�иконання	нею	��о
їх	�лужбо�их	обо�’язкі�,	пере�ищення	по�но�ажень,	порушення	обмежень	
і	заборон,	у�тано�лених	законода��т�ом	з	питань	проходження	�лужби	�	
митних	органах,	або	�чинення	інших	дій,	які	ди�кредитують	не	тільки	по
�адо�у	о�обу	митної	�лужби,	а	й	митну	�лужбу	України.

Стаття	22	Статуту	мі�тить	перелік	діянь,	які	є	порушеннями	�лужбо�ої	
ди�ципліни	(ди�циплінарні	пра�опорушення).	До	таких	не	�ідне�ено	поя�у	
по�адо�ця	митної	�лужби	на	роботі	�	нет�ерезому	�тані,	у	�тані	наркотич
ного	або	ток�ичного	�п’яніння,	прогул	без	по�ажних	причин.

Оче�идно,	що	така	по�едінка	не	може	залишати�я	без	реагу�ання,	а	
пра�о�е	�ирішення	полягає	�	за�то�у�анні	пра�ил	п.	11	�т.	22	Статуту,	
яким	ди�циплінарним	пра�опорушенням	буде	діяння,	�изначене	як	пору
шення	�лужбо�ої	ди�ципліни	іншим	законом.	�обто	йдеть�я	про	за�то�у
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�ання	пра�ил	КЗпП,	о�кільки	�ідпо�ідно	до	�т.	408	Митного	кодек�у	(да
лі	—	МК)	України	пра�о�ий	�тату�	по�адо�их	о�іб	митної	�лужби	України,	
їх	пра�а	та	обо�’язки	�изначають�я	Кон�титуцією,	цим	Кодек�ом,	а	�	ча�
тині,	що	не	регулюєть�я	ним,	—	Законом	«Про	держа�ну	�лужбу».	За	змі�
том	�т.	14	о�таннього	до	�лужбо�ці�	за�то�о�ують�я	ди�циплінарні	�тяг
нення	за	порушення,	передбачені	законода��т�ом	про	працю.

�акий	алгоритм	необхідно	за�то�о�у�ати	й	при	�ирішенні	питань	про	
обґрунто�ані�ть	під�та�	притягнення	до	ди�циплінарної	�ідпо�ідально�ті	
інших	публічних	�лужбо�ці�,	пам’ятаючи,	що	ди�циплінарне	пра�опору
шення	�изначаєть�я	�иключно	законами	(п.	22	ч.	1	�т.	92	Кон�титуції).

Єдиного	порядку	ди�циплінарного	про�адження	щодо	о�іб	публічної	
�лужби	не	і�нує.	�ак,	у	Законі	«Про	держа�ну	�лужбу»	про�едення	�лужбо
�ого	роз�ліду�ання	передбачене	�	окремих	�ипадках,	а	за	змі�том	�т.	14	
Ди�циплінарного	�татуту	органі�	�нутрішніх	�пра�	України	—	тільки	у	ра
зі	�чинення	незначного	порушення	�лужбо�ої	ди�ципліни	начальник	мо
же	обмежити�ь	у�ним	попередженням	о�оби	рядо�ого	або	начальницько
го	�кладу	щодо	необхідно�ті	�у�орого	додержання	�лужбо�ої	ди�ципліни.	
В	інших	�ипадках	для	з’я�у�ання	��іх	об�та�ин	ди�циплінарного	про�туп
ку,	учиненого	о�обою	рядо�ого	або	начальницького	�кладу,	призначаєть�я	
�лужбо�е	роз�ліду�ання.

У	Законі	«Про	�удоу�трій	України»	зазначено,	що	ди�циплінарне	про
�адження	щодо	�удді	передбачає	здій�нення	пере�ірки	даних	про	ная�
ні�ть	під�та�	для	притягнення	його	до	ди�циплінарної	�ідпо�ідально�ті,	
�ідкриття	ди�циплінарної	�пра�и	та	розгляд	ди�циплінарної	�пра�и	і	прий
няття	рішення	органом,	що	здій�нює	ди�циплінарне	про�адження	(�т.	99).

Аналізуючи	законода��т�о	щодо	порядку	притягнення	по�адо�ці�	до	
�ідпо�ідально�ті	за	ди�циплінарні	про�тупки	можна	дійти	�и�но�ку,	що	
ди�циплінарне	про�адження,	як	пра�ило,	передбачає	порушення	ди�цип
лінарної	�пра�и,	роз�ліду�ання	об�та�ин	про�тупку,	розгляд	�пра�и	ком
петентним	органом	(по�адо�ою	о�обою),	прийняття	рішення	за	на�лідками	
розгляду.	�ому	�удам	належить	з’я�у�ати,	чи	дотримано	такого	порядку	
при	ух�аленні	о�каржу�аного	�тягнення.

Обґрунто�ані�ть	притягнення	о�оби	до	ди�циплінарної	�ідпо�ідально�
ті	не	може	ототожню�ати�ь	з	формальним	дотриманням	процедури,	о�кіль
ки	закон	�имагає	�ід	адміні�трати�ного	�уду	пере�ірити,	чи	прийнято	рі
шення:	на	під�та�і,	у	межах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	що	передбачені	Кон
�титуцією	та	законами	України;	з	�икори�танням	по�но�аження	з	метою,	
з	якою	це	по�но�аження	надане;	обґрунто�ано,	тобто	з	ураху�анням	у�іх	
об�та�ин,	що	мають	значення	для	прийняття	рішення;	без�торонньо	(не
упереджено);	добро�о�і�но;	роз�удли�о;	з	дотриманням	принципу	рі�но�ті	
перед	законом,	запобігаючи	не�пра�едли�ій	ди�кримінації;	пропорційно,	
зокрема	з	дотриманням	необхідного	балан�у	між	будьякими	не�приятли
�ими	на�лідками	для	пра�,	��обод	та	інтере�і�	о�оби	і	цілями,	на	до�ягнен
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ня	яких	�прямо�ане	це	рішення	(дія);	з	ураху�анням	пра�а	о�оби	на	уча�ть	
у	проце�і	прийняття	рішення;	��оєча�но,	тобто	протягом	розумного	�тро
ку	(ч.	3	�т.	2	КАС).

З	припиненням	публічної	�лужби	не	припиняєть�я	�оціальний	і	пра�о
�ий	захи�т	о�оби:	зберігаєть�я	пра�о	на	матеріальне,	побуто�е,	пен�ійне	
забезпечення;	на	захи�т	інтере�і�	у	�уді	шляхом	пред’я�лення	адміні�тра
ти�ного	позо�у.	Спори,	по�’язані	з	питаннями	�оціального	забезпечення	
о�іб,	які	припинили	публічну	�лужбу,	належать	до	�порі�	щодо	о�каржен
ня	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	�ідпо�ідного	�уб’єкта	�ладних	по�но�а
жень.

�ак,	до	1	�ічня	2007	р.	позо�и	начальницького	і	рядо�ого	�кладу	орга
ні�	�нутрішніх	�пра�	з	при�оду	перерахунку	призначених	пен�ій	могли	
зая�ляти�я	до	�ідпо�ідних	упра�лінь	МВС	України.	З	набранням	чинно�ті	
Законом	«Про	Держа�ний	бюджет	України	на	2007	рік»	�ій�ько�о�лужбо�
цям,	о�обам	начальницького	і	рядо�ого	�кладу,	які	мають	пра�о	на	пен�ій
не	забезпечення	на	умо�ах	Закону	«Про	пен�ійне	забезпечення	о�іб,	з�іль
нених	з	�ій�ько�ої	�лужби,	та	деяких	 інших	о�іб»,	пен�ії	призначають�я	
(перерахо�ують�я)	органами	Пен�ійного	фонду	України.	О�танні	і	будуть	
належними	�ідпо�ідачами	у	таких	�порах.

На�едені	та	інші	о�обли�о�ті	пра�о�ого	регулю�ання	�ідно�ин	публіч
ної	�лужби	обо�’язко�о	мають	�рахо�у�ати�я	при	�ирішенні	�порі�	�луж
бо�ці�	з	питань	прийняття,	проходження	та	з�ільнення	зі	�лужби.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	Нормами	якого	пра�а	�регульо�ані	�ідно�ини	публічної	�лужби?	Від
найдіть	�изначення	поняття	«публічна	�лужба»	у	КАС	України.	В	чому	полягає	
о�обли�і�ть	такого	�изначення?	Для	яких	цілей	�оно	�лугує?

2.	 �ка	�лужба	є	«діяльні�тю	на	держа�них	політичних	по�адах»?	На�едіть	
приклади.

3.	 КАС	України	та	�пеціальне	законода��т�о	не	мі�тить	�изначення	�луж
би	�	органах	�лади	А�тономної	Ре�публіки	Крим.	Обґрунтуйте	т�ердження	про	
�ідне�ення	по�ади	міні�тра	Ради	міні�трі�	АРК	до	публічної	�лужби.

4.	 �кі	 ознаки	 публічної	 �лужби	 характерні	 для	 ��іх	 �иді�	 на�едених	 у	
п.	15	ч.	1	�т.	3	КАС?	За�то�у�а�ши	ці	ознаки	обґрунтуйте	належні�ть/нена
лежні�ть	до	публічної	діяльно�ті	на	по�адах	при�атного	нотаріу�а,	держа�но
го	нотаріу�а,	голо�ного	лікаря,	начальника	упра�ління	охорони	здоро�’я	обла�
ної	держа�ної	адміні�трації.

5.	 У	який	�по�іб	о�каржують�я	результати	ате�тації	держа�них	�лужбо�
ці�?	До�едіть,	що	негати�ні	результати	ате�тації	не	належать	до	�амо�тійних	
під�та�	припинення	публічної	�лужби.

6.	 На�едіть	алгоритм	за�то�у�ання	трудо�ого	пра�а	у	�ипадку,	якщо	окре
мі	питання	прийняття	на	�лужбу,	її	проходження,	з�ільнення	зі	�лужби	не	�ре
гульо�ано	�пеціальним	законода��т�ом.



451

Глава 11. Розгляд адміністративними судами компетенційних спорів…

Глава 11
РОЗгляд АдміністРАтивними сУдАми 

кОмПетенційних сПОРів між сУб’ЄктАми 
влАдних ПОвнОвАжень тА сПОРів, 

щО виникАють З АдміністРАтивних дОгОвОРів

Компетенція	адміні�трати�них	�уді�	�ідпо�ідно	до	�т.	4	КАС	України	
поширюєть�я	на	��і	публічнопра�о�і	�пори,	крім	�порі�,	для	яких	зако
ном	не	��тано�лений	інший	порядок	�удо�ого	�ирішення.	�аким	чином,	
пер�инною	ознакою	адміні�трати�них	�пра�	є	їх	публічнопра�о�а	приро
да,	тобто	�	о�но�у	їх	під�ідомчо�ті	покладено	предметний	критерій,	яким	
потрібно	керу�ати�я	при	�иникненні	труднощі�	щодо	�изначення	юри�
дикції	того	чи	іншого	�пору.

Зокрема	згідно	з	п.	3	ч.	1	�т.	17	КАС	України	до	�пра�	адміні�трати�
ної	юри�дикції	належать	�пори	між	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	 із	
при�оду	реалізації	їх	компетенції	у	�фері	упра�ління,	у	тому	чи�лі	делего
�аних	по�но�ажень,	а	також	�пори,	які	�иникають	із	при�оду	укладання	
та	�иконання	адміні�трати�них	дого�орі�.

Аналізуючи	 �интак�ичну	 кон�трукцію	 процито�аної	 норми	 потрібно	
уникати	хибного	�и�но�ку	про	те,	що	адміні�трати�ні	дого�ори	по�’язані	
�иключно	з	�регулю�анням	питань	щодо	розмежу�ання	компетенції	�уб’єк
ті�	�ладних	по�но�ажень	і,	як	на�лідок,	що	�они	укладають�я	�иключно	
між	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень.	Разом	з	тим,	необхідно	�зяти	до	у�а
ги,	що	за	�изначенням	адміні�трати�ного	дого�ору,	закріпленим	�	п.	14	
�т.	3	КАС	України,	не випливає,	що	��і	�торони	за	дого�ором	обо�’язко�о	
є	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень.

Визначи�ши,	що	компетенційні	�пори	між	�уб’єктами	�ладних	по�но
�ажень	 і	 �пори,	що	�иникають	з	адміні�трати�них	дого�орі�,	не	мають	
безпо�ереднього	з�’язку,	будемо	до�ліджу�ати	їх	проце�уальні	о�обли�о�ті	
незалежно	одне	�ід	одного.

компетенційні спори
З	проце�уальної	точки	зору	�	питанні	про	розгляд	�порі�,	які	�иника

ють	між	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	із	при�оду	реалізації	їх	компе
тенції,	на�	має	ціка�ити	три	о�но�них	питання:	�уб’єктний	�клад	�удо�ої	
�пра�и,	предмет	�удо�ого	розгляду	і	по�но�аження	�уду	за	результатами	
�ирішення	адміні�трати�ної	�пра�и.

О�кільки	компетенційні	�пори,	які	розглядають�я	�	порядку	адміні�тра
ти�ного	�удочин�т�а,	можуть	�иникати	�иключно	між	�уб’єктами	�ладних	
по�но�ажень,	то	�ідпо�ідно	�торонами	(пози�ачем	і	�ідпо�ідачем)	можуть	
бути	тільки:	органи	держа�ної	�лади;	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання;	
їх	по�адо�і	чи	�лужбо�і	о�оби;	інші	�уб’єкти	при	здій�ненні	ними	�ладних	
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упра�лін�ьких	функцій	на	о�но�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконан
ня	делего�аних	по�но�ажень.

При	цьому	як	треті	о�оби	до	уча�ті	у	�пра�і	мають	обо�’язко�о	залуча
ти�я	також	фізичні	та	юридичні	о�оби	або	�уб’єкти	�ладних	по�но�ажень,	
якщо	результат	�ирішення	компетенційного	�пору	�плине	на	їх	пра�а	чи	
обо�’язки.

�аким	чином,	під�та�ою	з�ернення	до	адміні�трати�ного	�уду	для	роз
�’язання	компетенційного	�пору	є	�иникнення	конфлікту	на	о�но�і	реалі
зації	упра�лін�ьких	функцій	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень.	Спірна	�и
туація	може	мати	мі�це,	коли	законода�чо	чітко	не	пропи�ано	�ладні	по�
но�аження	кількох	�уб’єкті�	упра�ління	щодо	одного	об’єкта	упра�ління	
або	коли	��тано�лено	�пільну	компетенцію	кількох	органі�	упра�ління,	але	
не	здій�нено	розподілу	їх	функцій.

При	розгляді	такого	конфлікту	�уд	має	�иходити	з	того,	що	�ідпо�ідно	
до	ч.	2	�т.	19	Кон�титуції	України	органи	держа�ної	�лади	та	органи	мі�
це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�і	о�оби	зобо�’язані	діяти	лише	на	під
�та�і,	�	межах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	що	передбачені	Кон�титуцією	та	
законами	України.	У	разі	�ід�утно�ті	норм,	які	чітко	�казують	шлях	для	
�ирішення	�пору	�уду,	�лід	за�то�о�у�ати	аналогію	закону	або	аналогію	
пра�а,	�пираючи�ь	на	ч.	7	�т.	9	КАС	України.

Слід	наголо�ити	на	тому,	що	пози�ачем	у	компетенційному	�порі	може	
�и�тупати	�иключно	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень.	�кщо	ж	з	позо�ом	з�ер
таєть�я	фізична	чи	юридична	о�оба	з	при�оду	по�но�ажень	�уб’єкта	�лад
них	по�но�ажень,	то	дана	�пра�а	�же	підпадає	під	ознаки	іншої	категорії	
адміні�трати�них	�пра�,	які	передбачені	п.	1	ч.	1	�т.	17	КАС	України.

Можна	змоделю�ати	�итуацію,	за	якою	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	
нижчого	 рі�ня	 за	 з�ерненням	 заціка�леної	 о�оби	 �ида�	 інди�ідуальний	
адміні�трати�ний	акт,	який	підлягає	узгодженню	з	�уб’єктом	�ладних	по�
но�ажень	�ищого	рі�ня.	Проте	адміні�трати�ний	орган	�ищого	рі�ня	�ід
мо�ляєть�я	погоджу�ати	цей	акт,	по�илаючи�ь	на	недо�татні�ть	або	�загалі	
�ід�утні�ть	�ідпо�ідних	по�но�ажень	у	�ида�ника	цього	акта.	Припу�тімо,	
що	зазначений	акт	�то�уєть�я	�иділення	кошті�	для	фінан�у�ання	мі�це�их	
шкільних	закладі�.	Зрозуміло,	що	подібний	конфлікт	�пли�ає	на	пра�о�ий	
�тату�	як	мінімум	трьох	�торін:	�ида�ника	акта	(�уб’єкта	�ладних	по�но�а
жень),	органу	�ищого	рі�ня,	що	має	надати	��оє	погодження,	та	безпо�е
редньо	о�іб,	які	�ідпо�ідно	до	�пірного	акта	мають	отримати	фінан�у�ання.

Виходячи	з	поняття	адміні�трати�ного	позо�у,	яке	закріплене	�	п.	6	
�т.	3	КАС	України,	з	ним	може	з�ернути�я	будьяка	о�оба	за	захи�том	��о
їх	пра�,	��обод	та	інтере�і�	у	публічнопра�о�их	�ідно�инах.	�обто	��і	три	
�торони	змодельо�аної	�пірної	�итуації	можуть	подати	адміні�трати�ний	
позо�:	наприклад,	�ида�ник	акта	і	о�оби,	щодо	яких	прийнято	акт,	до	ор
гану	�ищого	рі�ня	про	зобо�’язання	�чинити	дії,	а	орган	�ищого	рі�ня	до	
�ида�ника	акта	про	�изнання	акта	нечинним	та	�ка�у�ання	його.	Проте	
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для	того,	щоб	�удо�ий	�пір	підпада�	під	категорію	�пра�,	передбачених	
п.	3	ч.	1	�т.	17	КАС	України	(компетенційний	�пір),	пози�ачем	має	бути	
�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень.

�аким	чином,	�иходячи	зі	змі�ту	п.	7	ч.	1	�т.	3	та	п.	3	ч.	1	�т.	17	КАС	
України	�пори	щодо	реалізації	компетенції,	які	належить	�ирішу�ати	�	по
рядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	можуть	�иникати	у	будьякій	ком
бінації	між:

—	органами	держа�ної	�лади;
—	органами	мі�це�ого	�амо�ряду�ання;
—	їх	по�адо�ими	чи	�лужбо�ими	о�обами;
—	 іншими	�уб’єктами	при	 здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	

функцій	на	о�но�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	
по�но�ажень.

Аналіз	чинного	законода��т�а	дає	під�та�и	�т�ерджу�ати,	що	органа
ми державної влади	є	�укупні�ть	органі�,	які	здій�нюють	законода�чу,	�и
кона�чу	та	�удо�у	держа�ну	�ладу,	з	ураху�анням	їх	територіальної	орга
нізації	(центральні	та	мі�це�і)	та	�пеціалізації	(загальні	та	�пеціальні).	При	
цьому	�лід	зау�ажити,	що	перелічені	органи	держа�ної	�лади	можуть	бути	
�торонами	у	компетенційних	�порах,	передбачених	п.	3	ч.	1	�т.	17	КАС	тіль
ки	при	здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	на	о�но�і	законо
да��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	по�но�ажень.

Відпо�ідно	до	 �т.	 5	Закону	України	 «Про	мі�це�е	 �амо�ряду�ання	�	
Україні»	система місцевого самоврядування	�ключає:

—	територіальну	громаду;
—	�іль�ьку,	�елищну,	мі�ьку	раду;
—	�іль�ького,	�елищного,	мі�ького	голо�у;
—	�икона�чі	органи	�іль�ької,	�елищної,	мі�ької	ради;
—	районні	та	обла�ні	ради,	що	пред�та�ляють	�пільні	інтере�и	терито

ріальних	громад	�іл,	�елищ,	мі�т;
—	органи	�амоорганізації	на�елення.
Виходячи	з	аналізу	�татей	1	та	2	�казаного	Закону	�торонами	у	�пра

�ах,	передбачених	п.	3	ч.	1	�т.	17	КАС	України,	можуть	бути	��і	переліче
ні	�уб’єкти	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	крім	територіальної	громади,	о�кіль
ки	�она	не	є	органом	�амо�ряду�ання.	Проте	з	рі�нозначним	адміні�тра
ти�ним	 позо�ом	 може	 з�ернути�я	 фізична	 о�оба	 (фізичні	 о�оби)—член	
(члени)	територіальної	громади	�	порядку	п.	1	ч.	1	�т.	17	КАС	України.

Варто	зазначити,	що	предметом	з�ернення	або	о�карження	до	адміні
�трати�ного	�уду,	�иходячи	зі	змі�ту	п.	7	ч.	1	�т.	3	КАС	України,	можуть	
бути	рішення,	дії	та	бездіяльні�ть,	що	�ипли�ають	з	�иконання	делего�а
них	по�но�ажень	органами	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.	�ак,	�ідпо�ідно	до	
ч.	1	�т.	1	Закону	України	«Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»	делего
вані повноваження — повноваження органів виконавчої влади, надані орга
нам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів міс
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цевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним 
адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.

Посадові та службові особи органів державної влади та місцево-
го самоврядування. З	пра�о�ої	кон�трукції	п.	7	ч.	1	�т.	3	КАС	України	
�ипли�ає,	що	по�адо�і	та	�лужбо�і	о�оби	інших	�уб’єкті�,	на	яких	мі�тить
�я	�казі�ка	у	даному	пункті,	не	можуть	��ажати�я	�уб’єктами	�ладних	по�
но�ажень.	Іншими	�ло�ами,	�и�темний	аналіз	п.	7	ч.	1	�т.	3	та	п.	3	ч.	1	
�т.	17	КАС	України	дає	під�та�и	�т�ерджу�ати,	що	предметом	з�ернення	
або	о�карження	до	адміні�трати�ного	�уду	можуть	бути	рішення,	дії	 та	
бездіяльні�ть	по�адо�их	та	�лужбо�их	о�іб	тільки	органі�	держа�ної	�лади	
та	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.

Відпо�ідно	до	ч.	2	�т.	2	Закону	України	«Про	держа�ну	�лужбу»	по�а
до�ими	о�обами	��ажають�я	кері�ники	та	за�тупники	кері�никі�	держа�
них	органі�	та	їх	апарату,	інші	держа�ні	�лужбо�ці,	на	яких	законами	або	
іншими	нормати�ними	актами	покладено	здій�нення	організаційнороз
порядчих	та	кон�ультати�нодорадчих	функцій.

Згідно	зі	�т.	2	Закону	України	«Про	�лужбу	�	органах	мі�це�ого	�амо
�ряду�ання»	по�адо�ою	о�обою	органу	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	є	о�оба,	
яка	працює	�	органах	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	має	�ідпо�ідні	по�адо�і	
по�но�аження	у	здій�ненні	організаційнорозпорядчих	та	кон�ультати�
нодорадчих	функцій	і	отримує	заробітну	плату	за	рахунок	мі�це�ого	бю
джету.	Згідно	з	ч.	1	�т.	12	Закону	України	«Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	
�	Україні»	�іль�ький,	�елищний,	мі�ький	голо�а	є	голо�ною	по�адо�ою	о�о
бою	територіальної	громади	�ідпо�ідно	�ела	(добро�ільного	об’єднання	�	
одну	територіальну	громаду	жителі�	кількох	�іл),	�елища,	мі�та.

Інші суб’єкти.	Аналізуючи	чинне	законода��т�о,	яке	�то�уєть�я	дер
жа�ного	упра�ління	різними	�ферами	�у�пільного	життя,	дійдемо	�и�но�
ку,	що	зазначена	категорія	о�іб	є	до�ить	різноманітною	за	��оїм	пра�о�им	
�тату�ом.	Проте	ці	о�оби	�иконують	�ладні	упра�лін�ькі	функції,	передба
чені	�пеціальним	законода��т�ом,	які	значною	мірою	по�’язані	з	�иконан
ням	по�но�ажень,	 делего�аних	 органами	держа�ної	 �лади	 та	мі�це�ого	
�амо�ряду�ання.

Дати	�ичерпний	перелік	о�іб,	яких	пра�омірно	�ідне�ти	до	категорії	
«інші	о�оби»,	що	є	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень,	неможли�о.	Аналіз	
чинного	законода��т�а	дає	під�та�и	�ідно�ити	до	даної	категорії:	1)	само
регулівні організації	(наприклад,	�иходячи	із	Закону	України	«Про	�іль�ь
кого�подар�ьку	дорадчу	діяльні�ть»,	Закону	України	«Про	кредитні	�піл
ки»);	 2)	 громадські організації	 (наприклад,	 �иходячи	 із	 Закону	 України	
«Про	фізичну	культуру	і	�порт»);	3)	державні установи	(наприклад,	�ихо
дячи	із	Закону	України	«Про	національний	архі�ний	фонд	та	архі�ні	у�та
но�и»)	та	ін.

Вбачаєть�я,	що	�пори	щодо	реалізації	компетенції	між	�уб’єктами	�лад
них	по�но�ажень,	які	належить	�ирішу�ати	�	порядку	адміні�трати�но
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го	�удочин�т�а,	можуть	�иникати	незалежно	�ід	адміні�трати�ного	підпо
рядку�ання,	по�адо�ої	чи	іншої	�убординації.

Разом	із	тим,	�арто	з�ернути	у�агу	на	предмет	такого	�пору.	Предметом	
такого	�пору	може	бути	�иключно	питання,	по�’язане	з	реалізацією	упра�
лін�ьких	по�но�ажень.

�обто	питання,	по�’язані	з	реалізацією	інших	по�но�ажень,	не	можуть	
�ирішу�ати�я	�	межах	адміні�трати�ного	�пору.	�ак,	наприклад,	�ідпо�ід
но	до	ч.	6	�т.	22	КАС,	ч.	1	�т.	117	ЦПК	України,	�т.	42	КПК	України	�пра
�и	 про	 під�удні�ть	 �пра�	 між	 �удами	 не	 допу�кають�я.	 Відпо�ідно	 до	
�т.	117	КПК	України	передбачено	о�обли�ий	порядок	роз�’язання	�порі�	
про	під�лідні�ть,	який	не	�ключає	можли�о�ті	�лідчих	з�ертати�я	до	�уду	
з	цього	при�оду.

Слід	наголо�ити,	що	�ичерпний	(або	на�іть	наближений	до	�ичерпно
го)	перелік	адміні�трати�них	�порі�	між	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	
щодо	реалізації	їх	компетенції	�кла�ти	неможли�о.	При	цьому,	�бачаєть�я,	
що	такі	�пори	можуть	�иникати	на	під�та�і:

—	питання	про	розмежу�ання	компетенції	�уб’єкті�	�ладних	по�но�а
жень;

—	прийняття	рішення,	�чинення	дій	або	бездіяльно�ті	�уб’єктом	�лад
них	по�но�ажень,	які,	на	думку	іншого	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	не	
�ідпо�ідають	закону;

—	�иконання	адміні�трати�ного	акта,	�иданого	�ищим	�уб’єктом	�ла
дних	по�но�ажень;

—	 �пільного	 �иконання	 �уб’єктами	 �ладних	 по�но�ажень	 за�дань	
упра�лін�ького	характеру;

—	припинення	по�но�ажень	�уб’єкті�	делего�аних	по�но�ажень;
—	та	ін.
Важли�о	з�ернути	у�агу,	що,	�ино�ячи	рішення	за	результатами	роз

гляду	компетенційного	�пору,	�уд	може:	�изнати	нечинним	 і	�ка�у�ати	
рішення	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	(але	не	може	прийняти	�ідпо�ід
не	рішення	по	�уті	�пірного	питання!);	зобо�’язати	�уб’єкта	�ладних	по�
но�ажень	прийняти	рішення	щодо	�пірного	питання	(але	не	може	�изна
чити	змі�т	цього	рішення!),	утримати�ь	�ід	дій	або	�чинити	пе�ні	дії;	роз
межу�ати	компетенцію	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	щодо	конкретного	
упра�лін�ького	питання;	�ирішити	питання	про	припинення	або	�ідно�
лення	по�но�ажень	�уб’єкті�	делего�аних	по�но�ажень	та	іншим	�по�обом	
захи�тити	пра�а	та	інтере�и	уча�никі�	публічних	пра�о�ідно�ин	упра�
ління.

Вбачаєть�я,	що	компетенційні	�пори	підпадають	під	категорію	�пра�,	
де	�ідпо�ідно	до	ч.	4	�т.	51	КАС	України	�уд	не	приймає	�ідмо�и	пози�а
ча	�ід	адміні�трати�ного	позо�у,	�изнання	адміні�трати�ного	позо�у	�ід
по�ідачем	і	не	�изнає	умо�	примирення	�торін,	о�кільки	рішення	з	такого	
�пору	за�жди	�пли�атиме	на	пра�о�ий	�тату�	інших	о�іб.
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На	за�ершення	розгляду	цього	питання	хотіло�я	б	наголо�ити	на	�аж
ли�о�ті	того,	що	арбітром	у	компетенційних	�порах	є	незалежний	�уд,	а	
не	орган	публічної	�лади	�ищого	рі�ня.	Дана	�итуація	��ідчить	про	праг
нення	держа�ної	�лади	показати	прозорі�ть	та	демократичні�ть	��оєї	ді
яльно�ті.

спори, що виникають 
з адміністративних договорів

Відпо�ідно	до	п.	3	ч.	1	�т.	17	КАС	України	адміні�трати�ним	�удам	під
�ідомчі	�пори,	що	�иникають	з	при�оду	укладання	та	�иконання	адміні
�трати�них	дого�орі�.	�ут	�лід	зазначити,	що	�	проце�уальному	�ен�і	(тоб
то	на	�тадії	прийняття	позо�ної	зая�и	до	про�адження)	�	контек�ті	�ико
нання	дого�ору	�лід	також	розглядати	і	зміну	його	умо�,	припинення	та	
розір�ання	адміні�трати�них	дого�орі�.	�ак,	зміна	умо�	адміні�трати�но
го	дого�ору	�ипли�ає	зі	зміни	об�та�ин,	які	роблять	неможли�им	або	недо
цільним	�иконання	дого�ору	�	тому	�аріанті,	�	якому	�ін	бу�	пер�инно	
укладений.	В	��ою	чергу,	припинення	дого�ору	�	з�’язку	з	його	по�ним	
(�ичерпним)	�иконанням	однією	зі	�торін	може	�упро�оджу�ати�ь,	�кажі
мо,	по�ерненням	об’єкта	�	упра�ління,	�ід	здій�нення	якого	ухиляєть�я	ін
ша	�торона.	Нарешті,	розір�ання	дого�ору	�	�удо�ому	порядку	на	�имогу	
однієї	зі	�торін	або	іншої	заінтере�о�аної	о�оби	по�’язуєть�я	з	неналежним	
�иконанням	однією	зі	�торін	його	умо�.

В�ажаємо,	що	з�ернути�я	з	адміні�трати�ним	позо�ом	з	при�оду	пра
�о�ідно�ин,	які	�иникли	на	під�та�і	адміні�трати�ного	дого�ору,	мають	
пра�о	не	тільки	�торони	цього	дого�ору,	а	й	будьякі	о�оби,	чиї	пра�а	та	
інтере�и	зачіпає	його	укладання	та	�иконання.

Важли�о	з�ернути	у�агу,	що	адміні�трати�ний	�уд,	�ирішуючи	�пір,	
який	�иник	з	адміні�трати�ного	дого�ору,	по�инен	до�лідити	цей	дого�ір	
і	діяльні�ть	�торін	щодо	його	укладення	та	�иконання	на	предмет	�ідпо�ід
но�ті	�имогам,	��тано�леним	у	ч.	2	�т.	2	КАС	України.	Дані	проце�уальні	
норми	по�инні	за�то�о�у�ати�ь	до	�порі�	з	адміні�трати�них	дого�орі�	по	
аналогії	на	під�та�і	ч.	7	�т.	9	КАС	України,	о�кільки	гіпотеза	норми,	�икла
деної	�	ч.	2	�т.	2	КАС	України	�казує	на	те,	що	�икладені	�имоги	прямо	
за�то�о�ують�я	�удом	тільки	у	�пра�ах	щодо	о�карження	рішень,	дій	чи	
бездіяльно�ті	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень.

О�кільки	укладання	та	�иконання	адміні�трати�ного	дого�ору	за�жди	
ті�но	по�’язане	з	публічним	інтере�ом,	то	є	�край	�ажли�им	до�лідження	
�удом,	чи	діють	його	�торони:	1)	на	під�та�і,	у	межах	по�но�ажень	та	у	
�по�іб,	що	передбачені	Кон�титуцією	та	законами	України;	2)	з	�икори�
танням	по�но�аження	з	метою,	з	якою	це	по�но�аження	надане;	3)	обґрун
то�ано,	тобто	з	ураху�анням	у�іх	об�та�ин,	що	мають	значення	для	прий
няття	рішення	(�чинення	дії);	4)	без�торонньо	(неупереджено);	5)	добро�о
�і�но;	6)	роз�удли�о;	7)	з	дотриманням	принципу	рі�но�ті	перед	законом,	
запобігаючи	не�пра�едли�ій	ди�кримінації;	8)	пропорційно,	зокрема	з	до
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триманням	необхідного	балан�у	між	будьякими	не�приятли�ими	на�лідка
ми	для	пра�,	��обод	та	інтере�і�	о�оби	і	цілями,	на	до�ягнення	яких	�пря
мо�ане	це	рішення	(дія);	9)	з	ураху�анням	пра�а	о�оби	на	уча�ть	у	проце�і	
прийняття	рішення;	10)	��оєча�но,	тобто	протягом	розумного	�троку.

Одним	 із	 найбільш	 �уперечли�их	питань	 у	 практиці	 адміні�трати�
ного	�удочин�т�а	є	к�аліфікація	адміні�трати�них	дого�орі�,	а	�аме:	�ід
межу�ання	 їх	 �ід	 го�подар�ьких	 (ци�ільнопра�о�их)	 у	 розрізі	 �заємодії	
�уб’єкті�	при�атного	та	публічного	пра�а.

Поняття	адміні�трати�ного	дого�ору	закріплене	�	�т.	3	КАС	України,	
�ідпо�ідно	до	якого	адміністративний договір	—	дво або багатостороння 
угода, зміст якої становлять права та обов’язки сторін, що випливають 
із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є 
однією із сторін угоди.

�аким	чином,	�казане	�изначення	��тано�лює	д�і	к�аліфікаційні	озна
ки	адміні�трати�ного	дого�ору:	1)	�уб’єктну	—	принаймні	одна	зі	�торін	є	
�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	(орган	держа�ної	�лади,	орган	мі�це�ого	
�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба,	інший	�уб’єкт	при	здій�
ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	на	о�но�і	законода��т�а,	�	то
му	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	по�но�ажень);	2)	предметну	—	змі�т	
угоди	 �тано�лять	пра�а	 та	 обо�’язки	 �торін,	що	 �ипли�ають	 із	 �ладних	
упра�лін�ьких	функцій	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень.

Найбільш	�кладне	пра�ильне	розуміння	другої	ознаки	—	предмета	до
го�ору.	Саме	предмет	�ідрізняє	адміні�трати�ний	(публічнопра�о�ий)	�ід	
го�подар�ького	(ци�ільнопра�ого)	дого�ору,	на�іть	при	тому,	що	обид�а	
можуть	мати	однако�ий	або	й	на�іть	�пільний	матеріальний	об’єкт.

На	допомогу	�удам	при	�ирішенні	�казаного	питання	Верхо�ний	Суд	
України	�ида�	Інформаційний	ли�т	�ід	26	грудня	2005	р.	№	3.2.2005,	�	
якому	зазначи�,	що	якщо	�уб’єкти	(�	тому	чи�лі	орган	держа�ної	�лади,	
органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�і	чи	�лужбо�і	о�оби),	хоча	б	
і	на	реалізацію	��оїх	по�но�ажень,	�ільно	укладають	дого�ір	�ідпо�ідно	до	
норм	ЦК	України,	під	ча�	укладання	такого	дого�ору	�торони	�ільно	домо�
ляють�я	про	змі�т	та	об�яг	пра�	та	обо�’язкі�	за	дого�ором,	можуть	�ід
мо�ити�я	�ід	його	укладання,	то	такий	дого�ір	може	бути	ци�ільним	(го�
подар�ьким),	але	не	адміні�трати�ним,	о�кільки	�	змі�ті	цього	дого�ору	
�ід�утні	�ідно�ини	�лади	і	підпорядку�ання,	що	є	обо�’язко�ими	для	адмі
ні�трати�ного	дого�ору,	а	кожний	�уб’єкт	такого	дого�ору	�и�тупає	як	рі�
ний	один	до	одного.

У	цьому	контек�ті	згадаємо	про	го�подар�ькі	дого�ори	на	матеріально
технічне	забезпечення	діяльно�ті	органі�	упра�ління	 (придбання	меблі�,	
обладнання	тощо),	�	яких	�тороною	�и�тупають	також	�уб’єкти	�ладних	
по�но�ажень.	На	�ідміну	�ід	адміні�трати�них,	такі	дого�ори	не	�прямо�у
ють�я	на	до�ягнення	публічного	інтере�у,	не	�и�тупають	реалізацією	�лад
них	упра�лін�ьких	функцій	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	і	регулюють�я	
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нормами	го�подар�ького	та	ци�ільного	пра�а.	Критерієм	розмежу�ання	�	
даному	�ипадку	�и�тупає	публічний інтерес,	який	неодмінно	при�утній	�	
адміні�трати�них	дого�орах.

Слід	�ідзначити,	що	ознаки	адміні�трати�ного	дого�ору,	що	�ипли�а
ють	з	п.	14	ч.	1	�т.	3	КАС	України,	є	до�татніми	для	к�аліфікації,	але	не	є	
�ичерпними.

Йдучи	�ід	протилежного	можна	помітити,	що	для	адміні�трати�них	до
го�орі�	не	�ла�ти�і	ци�ілі�тичні	за�ади,	такі	як:	1)	принцип	юридичної	рі�
но�ті	�торін,	о�кільки	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	обо�’язко�о	наділяєть
�я	 �ладними	 контролюючими	функціями	 та	 пра�ом	 накладати	 �анкції;	
2)	принцип	�ільного	�оле�ия�лення	�торін,	о�кільки	�уб’єкт	�ладних	по�но
�ажень	обмежений	у	�иборі	контрагента	чітко	пропи�аною	процедурою	під
гото�ки	та	укладання	дого�ору	і	може	�ідмо�ити	�	укладанні	дого�ору	�и
ключно	з	�изначених	законода��т�ом	під�та�;	3)	принцип	��ободи	дого�о
ру	�иті�няєть�я	детальним	нормати�ним	регламенту�анням	його	змі�ту.

Разом	 із	 тим	 хотіло�я	 б	 ого�орити,	що	 публічнопра�о�ий	 характер	
адміні�трати�ного	дого�ору	цілко�ито	�изначає	його	юридичну	природу,	
проте	його	умо�и	можуть	мі�тити	й	при�атнопра�о�і	елементи	і	регламен
ту�ати�ь,	зокрема,	нормами	ци�ільного,	го�подар�ького	чи	трудо�ого	пра
�а	�ідпо�ідно	�	дого�орах	підряду	(наприклад	муніципального	чи	держа�
ного	значення),	дого�орах	про	надання	�оціальних	по�луг,	дого�орах	про	
проходження	держа�ної	�лужби.

З�ичайно,	з	формальноюридичної	точки	зору	адміні�трати�ний	дого
�ір	 позба�лений	 ци�ільнопра�о�их	 принципі�	 «�ільного	 �оле�ия�лення	
�торін»;	«��ободи	дого�ору»;	«рі�но�ті	�торін	дого�ору».	Разом	із	тим,	�ід�ут
ні�ть	ци�ільнопра�о�их	принципі�	не	наділяє	�уб’єкта	�ладних	по�но�а
жень	�	адміні�трати�ному	дого�орі	необмеженими	по�но�аженнями	і	не	
�та�ить	іншу	�торону	(якщо	це	�уб’єкт	при�атного	пра�а)	�	безпра�не	�та
но�ище.	Зазначені	принципи	�идозмінюють�я	та	набирають	іншої	форми	
або	компен�ують�я	�пеціальними	механізмами	захи�ту	«пра�,	��обод	та	ін
тере�і�	фізичних	о�іб,	пра�	та	інтере�і�	юридичних	о�іб	у	�фері	публічно
пра�о�их	�ідно�ин	�ід	порушень	з	боку	органі�	держа�ної	�лади,	органі�	
мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�их	і	�лужбо�их	о�іб,	інших	�уб’єкті�	
при	здій�ненні	ними	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	на	о�но�і	законода�
�т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	по�но�ажень»	(як	це	перед
бачено	�	ч.	1	�т.	2	КАС	України).

Під�умком	�ище�икладеного	розмежу�ання	адміні�трати�них	та	ци
�ільнопра�о�их	дого�орі�,	яке	є	принципо�о	�ажли�им	питанням	адміні
�трати�ного	�удочин�т�а,	може	�лугу�ати	матриця	к�аліфікації	адміні�тра
ти�ного	дого�ору	(ди�.	�хему).	У	�казаній	матриці	�ідображені	ознаки,	за	
допомогою	яких	можна	�изначити	публічнопра�о�у	природу	дого�ору1.

1	Сам�ін	І.,	І�аницька	Н.	Адміні�трати�ний	дого�ір	—	форма	реалізації	публічного	
інтере�у	/	І.	Сам�ін,	Н.	І�аницька	//	Пра�о	України.	—	2006.	—	№	6.	—	С.	115—116.
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Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 �к	�пі��ідно�ять�я	категорії	адміні�трати�них	�пра�,	що	�ипли�ають	
з	розмежу�ання	компетенції	між	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень,	та	ті,	що	
�иникають	з	адміні�трати�них	дого�орі�?

2.	 На�едіть	приклади	адміні�трати�них	�порі�,	що	�иникають	із	розмежу
�ання	компетенції	�уб’єкті�	�ладної	компетенції.

3.	 �кі	о�но�ні	критерії	розмежу�ання	адміні�трати�них	та	го�подар�ьких	
дого�орі�?

4.	 �кі	межі	��тано�лені	КАС	України	для	з’я�у�ання	законно�ті	укладан
ня	та	�иконання	адміні�трати�ного	�удочин�т�а?

5.	 У	чому	полягає	�утні�ть	публічного	інтере�у?
6.	 З	якими	пра�о�ими	категоріями	по�’язане	та	а�оціюєть�я	поняття	пуб

лічного	інтере�у?

Схема

Матриця кваліфікації адміністративного договору

Сторони 
договору

Правовий статус 
сторін

характер договірних 
зобов’язань

cуб’єкт	�ладних	
по�но�ажень

cуб’єкт	при�атного	
пра�а

юридична	нері�ні�ть,	
що	�иражаєть�я	

у	�инятко�их	по�но
�аженнях	упра�неної	
�торони	дого�ору	

(о�обли�о,	якщо	іншою	
�тороною	є	�уб’єкт	
при�атного	пра�а)

публічнопра�о�ий

Визначена	�	законі	
�ладна	упра�лін�ька	
функція	�уб’єкта	

�ладних	по�но�ажень

Підстава укладання 
договору

імперати�но	�изначені

Умови договору 
за способом 

конструювання
регламенто�аний

Порядок укладання 
договору

інший	�уб’єкт	
�ладних	

по�но�ажень

має	багато	третіх	заціка�лених	о�іб,	
по�’язаних	з	публічним	інтере�ом

Значимість
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Глава 12
РОЗгляд АдміністРАтивних сПРАв 
З ПРАвОвіднОсин, щО виникАють 

ЗА УчАстю митних ОРгАнів

Законода��т�о	України	з	питань	митної	�пра�и	�кладаєть�я	з	Кон�ти
туції	України,	Митного	кодек�у	України,	законі�	України	та	інших	норма
ти�нопра�о�их	акті�	з	питань	митної	�пра�и.	Ча�тиною	2	�т.	7	Митного	
кодек�у	України	��тано�лено	пра�ило,	за	яким,	якщо	міжнародним	дого
�ором	України,	укладеним	�	у�тано�леному	законом	порядку,	��тано�лено	
інші	пра�ила,	ніж	ті,	що	передбачені	Митним	кодек�ом,	то	за�то�о�ують
�я	пра�ила	міжнародного	дого�ору.	Дана	пра�о�а	норма	�изначає	пріори
тет	міжнародних	дого�орі�	перед	нормати�нопра�о�ими	актами	з	мит
них	питань	України.	Ця	пра�о�а	норма	цілком	�ідпо�ідає	одному	з	прин
ципі�	міжнародного	пра�апринципу	pacta	��nt	�ervanda	(дого�ори	мають	
�икону�ати�ь).

Велику	роль	у	механізмі	митнопра�о�ого	регулю�ання	�ідіграють	під
законні	нормати�нопра�о�і	акти,	до	яких	належать	по�тано�и	Кабінету	
Міні�трі�	України,	підзаконні	акти,	які	приймають�я	кількома	органами	
�икона�чої	�лади	та	підзаконні	нормати�ні	акти,	що	приймають�я	Держа�
ною	митною	�лужбою	України.

У	цьому	контек�ті	�лід	зау�ажити,	що	�ідпо�ідно	до	п.	2	Указу	Прези
дента	України	«Про	держа�ну	реє�трацію	нормати�нопра�о�их	акті�	мі
ні�тер�т�	та	інших	органі�	�икона�чої	�лади»,	п.	4	«б»	Положення	про	дер
жа�ну	реє�трацію	нормати�нопра�о�их	акті�	міні�тер�т�,	інших	органі�	
�икона�чої	�лади,	органі�	го�подар�ького	упра�ління	та	контролю,	що	за
чіпають	пра�а,	��ободи	й	законні	інтере�и	громадян	або	мають	між�ідом
чій	характер,	зат�ердженого	по�тано�ою	Кабінету	Міні�трі�	України	�ід	
28	грудня	1992	р.	№	731,	обо�’язко�ими	для	інших	міні�тер�т�,	органі�	
�икона�чої	�лади,	органі�	го�подар�ького	упра�ління	та	контролю,	а	та
кож	підприєм�т�,	у�тано�	і	організацій	є	ті	нормати�нопра�о�і	акти	Дер
жа�ної	митної	�лужби,	які	пройшли	держа�ну	реє�трацію	у	Міні�тер�т�і	
ю�тиції	України.

При	розгляді	адміні�трати�них	�пра�	у	�порах,	по�’язаних	з	о�каржен
ням	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	митних	органі�,	�лід	�рахо�у�ати,	що	за
конода��т�о	у	галузі	митної	�пра�и,	яким	має	керу�ати�я	�уд,	є	надз�и
чайно	об’ємним	та	динамічним.	Ураху�ання	цих	об�та�ин	�имагає	по�тій
ного	контролю	за	�таном	законода��т�а	у	галузі	митної	�пра�и,	яке	регулює	
�пірні	пра�о�ідно�ини	між	юридичними,	фізичними	о�обами	та	митними	
органами.

Перед	про�еденням	аналізу	деяких	категорій	адміні�трати�них	�пра�,	
по�’язаних	з	о�карженням	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	митних	органі�,	
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�лід	зазначити,	що	порядок	переміщення	через	митний	кордон	то�арі�	і	
тран�портних	за�обі�,	митне	регулю�ання,	по�’язане	з	��тано�ленням	та	
�пра�лянням	податкі�	і	зборі�,	процедури	митного	оформлення	та	контро
лю,	боротьба	з	контрабандою	та	порушеннями	митних	пра�ил,	�прямо�ані	
на	реалізацію	митної	політики	України	і	�тано�лять	митну справу.

�к	�изначено	�т.	3	Митного	кодек�у	України,	митна	�пра�а	є	�кладо
�ою	зо�нішньополітичної	і	зо�нішньоекономічної	діяльно�ті	України.	У	мит
ній	�пра�і	Україна	додержуєть�я	�изнаних	у	міжнародних	�ідно�инах	�и
�тем	кла�ифікації	і	коду�ання	то�арі�,	єдиної	форми	деклару�ання	ек�
порту	та	імпорту	то�арі�,	митної	інформації,	інших	міжнародних	норм	і	
�тандарті�.

Пунктом	17	�т.	1	Митного	кодек�у	України	митні	органи	�изначають
�я	як	�пеціально	упо�но�ажені	органи	�икона�чої	�лади	�	галузі	митної	
�пра�и,	на	які	�ідпо�ідно	до	законі�	України	покладено	безпо�ереднє	здій
�нення	митної	�пра�и.	О�кільки	митні	органи	як	�пеціально	упо�но�ажені	
органи	�икона�чої	�лади,	здій�нюють	�ладні	упра�лін�ькі	функції	у	галузі	
митної	�пра�и,	�они	�	розумінні	п.	7	�т.	3	КАС	України	є	�уб’єктами	�лад
них	по�но�ажень.

Розгляд	�пра�	у	�порах	фізичних	чи	юридичних	о�іб	з	митними	орга
нами	як	із	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	щодо	о�карження	його	рішень	
(нормати�нопра�о�их	акті�	чи	акті�	інди�ідуальної	дії),	дій	чи	бездіяльно
�ті	належить	до	компетенції	адміні�трати�них	�уді�	(окрім	�пра�	про	адмі
ні�трати�ні	про�тупки,	накладення	адміні�трати�них	�тягнень,	які	розгля
дають�я	�	порядку,	передбаченому	Кодек�ом	України	про	адміні�трати�ні	
пра�опорушення	(КУпАП).	Компетенція	адміні�трати�них	�уді�	�ідпо�ідно	
до	�т.	17	КАС	поширюєть�я	на	�пори	фізичних	та	юридичних	о�іб	з	мит
ними	органами	щодо	о�карження	його	рішень	(нормати�нопра�о�их	акті�	
чи	акті�	інди�ідуальної	дії),	дій	чи	бездіяльно�ті,	а	також	у	��тано�лених	
законода��т�ом	�ипадках	за	позо�ами	митних	органі�	до	юридичних	чи	
фізичних	о�іб	щодо	зобо�’язання	�иконати	�имоги	митного	законода��т�а,	
крім	�пра�,	що	належить	�ирішу�ати	�	порядку	кримінального	�удочин
�т�а	та	про	накладення	адміні�трати�них	�тягнень	за	порушення	митних	
пра�ил.	З	метою	запобігання	�иникненню	�порі�	щодо	юри�дикції	розгля
ду	�пра�	за	уча�тю	митних	органі�,	�лід	�рахо�у�ати,	що	у	ч.	2	�т.	386	Мит
ного	кодек�у	України	законода�цем	�изначено,	що	�пра�и,	зазначені	у	цій	
пра�о�ій	нормі,	розглядають	�уди	загальної	юри�дикції.	По�тано�а	�уду	
(�удді)	у	зазначених	�ипадках	може	бути	переглянута	лише	за	пра�илами	
КУпАП	(ч.	1	�т.	294	КУпАП),	тобто	за	припи�ами	п.	3	ч.	2	�т.	17	КАС	Украї
ни	компетенція	адміні�трати�них	�уді�	на	такі	публічнопра�о�і	�пори	не	
поширюєть�я.

Спра�и	про	порушення	митних	пра�ил	та	про	притягнення	до	адміні
�трати�ної	�ідпо�ідально�ті	у	�ипадках,	��тано�лених	ч.	1	�т.	386	Митно
го	кодек�у	України,	розглядають�я	митними	органами.	О�карження	їх	рі
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шень	�ідпо�ідно	до	п.	2	ч.	1	�т.	18	КАС	можли�е	шляхом	подачі	адміні�т
рати�ного	 позо�у	 до	 адміні�трати�ного	 �уду,	 якому	предметно	під�удні	
такі	�пра�и.

Що	ж	�то�уєть�я	 інших	�порі�,	у	яких	�тороною	є	митний	орган,	то	
�казані	�пра�и	під�удні	окружним	адміні�трати�ним	�удам.

При	�ирішенні	позо�і�	про	о�карження	рішення	митного	органу	�уду	
�лід	�рахо�у�ати,	що	таким	�изнаєть�я	офіційний	пи�ьмо�ий	документ,	
який	породжує	пе�ні	пра�о�і	на�лідки,	�прямо�аний	на	�регулю�ання	тих	
чи	 інших	�у�пільних	�ідно�ин	 і	має	обо�’язко�ий	характер	для	�уб’єкті�	
цих	�ідно�ин.	Рішенням	митного	органу	�изнаєть�я	акт,	який	�идаєть�я	
по�адо�ою	о�обою	митного	органу	як	�уб’єкту	�ладних	по�но�ажень	у	про
це�і	здій�нення	ним	�икона�чорозпорядчої	діяльно�ті	з	метою	�иконання	
покладених	на	нього	за�дань	та	здій�нення	функцій	�ідпо�ідно	до	нада
ної	компетенції	на	о�но�і	 і	на	�иконання	законі�	України,	регулю�ання	
�у�пільних	�ідно�ин	у	�ферах	держа�ного	упра�ління	у	галузі	митної	�пра
�и,	 �ідне�ених	 до	 його	 �ідання.	 Ли�ти,	 телеграми,	 резолюції	 по�адо�их	
о�іб	не	є	тими	рішеннями	�уб’єкту	�ладних	по�но�ажень,	які	у	розумінні	
п.	1	ч.	1	�т.	17	КАС	можуть	бути	предметом	о�карження	до	�уду.

Вирішуючи	�пір	про	�изнання	рішення	митного	органу	недій�ним,	�у
ду	�лід	мати	на	у�азі,	що	під�та�ами	для	такого	�изнання	є	не�ідпо�ід
ні�ть	рішення	�имогам	чинного	законода��т�а	та/або	�изначеній	законом	
компетенції	органу,	який	прийня�	рішення.	Обо�’язко�ою	умо�ою	для	�и
знання	рішення	митного	органу	недій�ним,	є	порушення	у	з�’язку	з	його	
прийняттям	пра�	та	охороню�аних	законом	інтере�і�	юридичних	чи	фізич
них	о�іб.	Врахо�уючи	зазначене,	�удо�е	рішення	має	бути	обґрунто�ане	
по�иланням	на	ці	об�та�ини.

При	прийнятті	позо�у	�уду	�лід	з�ертати	у�агу	на	те	що	�ідпо�ідно	до	
�татей	14	та	15	Митного	кодек�у	України	юридичними	о�обами	є	регіо
нальні	митниці	та	митниці	�ідпо�ідно	до	Положень	про	них.	Митний	по�т	
є	�труктурним	підрозділом	регіональної	митниці,	митниці	і	не	є	юридич
ною	о�обою.

Оскарження рішень митних органів 
щодо класифікації товарів

А.	�к	��ідчить	�удо�а	практика,	при	розгляді	адміні�трати�них	�пра�	
у	�порах	юридичних	і	фізичних	о�іб—�уб’єкті�	зо�нішньоекономічної	діяль
но�ті	з	митними	органами,	як	із	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень,	однією з 
найпоширеніших категорій справ є	ті,	що	по�’язані	з	оскарженням рішень 
митних органів щодо визначення коду Товарної номенклатури зовнішньо
економічної діяльності (далі — ТН ЗЕД). Уя�ляєть�я,	що	кількі�ть	�удо�их	
�пра�	даної	категорії	об’єкти�но	зумо�лена	зро�танням	�	о�танні	роки	об�я
гу	міжнародної	торгі�лі	�	Україні.

При	розгляді	�пра�	цієї	категорії	�лід	мати	на	у�азі,	що	пра�ильні�ть	
кла�ифікації	та	коду�ання	то�арі�,	що	переміщують�я	через	митний	кор
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дон,	має	надз�ичайне	�елике	значення,	о�кільки	�ід	цих	показникі�	зале
жить	пра�ильні�ть	нараху�ання	мита	та	митних	зборі�.	З	метою	запобіган
ня	�ипадкам	ухилення	�уб’єкті�	зо�нішньоекономічної	діяльно�ті	�ід	�пла
ти	податкі�	у	по�ному	об�язі	�на�лідок	деклару�ання	то�арі�	не	за	��оїм	
наймену�анням	та	за	не�ідпо�ідним	кодом	то�ару	згідно	з	Україн�ькою	
кла�ифікацією	то�арі�	зо�нішньоекономічної	діяльно�ті	(далі	—	УК�	ЗЕД),	
�аме	на	митні	органи	покладено	контроль	за	пра�ильні�тю	кла�ифікації	
то�арі�	й	прийняття	рішення	про	�изначення	коду	то�ару.

Про	надз�ичайну	�ажли�і�ть	пра�ильного	�ирішення	питання	про	кла
�ифікацію	то�арі�	та	подальшого	пра�ильного	нараху�ання	і	�плати	по
даткі�	і	зборі�	��ідчить	й	те,	що	пунктами	5	та	6	по�тано�и	№	8	Пленуму	
Верхо�ного	Суду	України	«Про	�удо�у	практику	�	�пра�ах	про	контрабан
ду	та	порушення	митних	пра�ил»	�ід	3	чер�ня	2005	р.	�изначено,	що	по
дання	митному	органу	як	під�та�у	для	переміщення	то�ару	через	митний	
кордон	документі�,	що	мі�тять	непра�ди�і	�ідомо�ті,	�изнаєть�я	одним	із	
�по�обі�	контрабанди.	�ак,	у	п.	6	наз�аної	по�тано�и	зазначено:	«Докумен
тами,	що	мі�тять	непра�ди�і	дані,	є,	зокрема,	такі,	�	яких	�ідомо�ті	щодо	
�уті	угоди,	наймену�ання,	а�ортименту,	�аги,	кілько�ті	чи	�арто�ті,	а	також	
їх	�ідпра�ника	чи	одержу�ача,	держа�и,	з	якої	�они	�и�езені	чи	�	яку	пе
реміщують�я,	не	�ідпо�ідають	дій�но�ті».

Від	кла�ифікації	то�ару	за	пе�ним	кодом	УК�	ЗЕД	залежить	митна	�ар
ті�ть	то�ару,	яка	�изначаєть�я	декларантом	у	митній	декларації	і	яка,	�	
��ою	чергу,	�ідпо�ідно	�икори�то�уєть�я	для	нараху�ання	податкі�	і	збо
рі�.	Статтею	261	Митного	кодек�у	України	��тано�лено,	що	�аме	на	о�но�і	
митної	�арто�ті	розрахо�ують�я	такі	платежі,	як	мито,	митні	збори,	акциз
ний	збір	та	податок	на	додану	�арті�ть.

Стаття	6	Закону	України	«Про	Єдиний	митний	тариф»	№	2097XII	�и
значає	мито	як	податок,	який	�плачуєть�я	при	��езенні	іноземного	то�ару	
�	країну	і	�ипу�ку	то�ару	митницею	на	�нутрішній	ринок.	Економічна	дія	
мита	�ід�тежуєть�я	у	прямому	з�’язку	митнотарифних	заході�	із	проце
�ом	ціноут�орення.

Митні	тарифи	є	о�но�ою	регулю�ання	торго�ельних	з�’язкі�.
Законом	України	 «Про	Митний	тариф	України»	�ід	5	к�ітня	2001	р.	

№	2371III	��тано�лено,	що	митний тариф — це систематизований згід
но з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 
перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться 
на митну територію України.

Митні	тарифи	захищають	�нутрішній	ринок	країни	�ід	іноземної	кон
куренції,	о�кільки	збільшують	ціну	іноземного	то�ару,	що	��озить�я,	і	�кла
дають	різницю	�	ціні	даного	то�ару	на	��іто�ому	ринку	та	�	даній	країні.	
Кожна	країна	має	��ій	митний	тариф,	які	можуть	�ідрізняти�я	�по�обом	
нараху�ання	мита.	Збільшення	об�ягі�	 і	у�кладнення	�труктури	зо�ніш
ньої	торгі�лі,	уча�ть	у	міжнародних	торго�ельних	операціях	�отень	ти�яч	
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наймену�ань	то�арі�	�икликали	потребу	�	узгодженні	пра�ил	організації	
і	побудо�и	�и�теми	то�арних	номенклатур.	Розробка	�ідпо�ідного	доку
мента	три�ала	близько	де�яти	рокі�	за	уча�ті	ек�перті�	різних	країн,	пред
�та�никі�	міжурядо�их	та	неурядо�их	організацій	і	за�ершила�я	прийнят
тям	Гармонізо�аної	�и�теми	опи�у	і	коду�ання	то�арі�,	не�ід’ємною	ча�
тиною	якої	є	Номенклатура	то�арі�.

Ідея	�и�теми	полягає	у	тому,	що	для	отримання	необхідної	інформації	
про	то�ар,	його	�клад	та	інші	характери�тики,	що	не	�рахо�ані	�	наймену
�анні	то�ару,	запропоно�ано	його	цифро�е	коду�ання.

Для	забезпечення	практичної	реалізації	Гармонізо�аної	�и�теми	опи�у	
і	коду�ання	то�арі�	14	чер�ня	1983	р.	була	прийнята	Міжнародна	кон�ен
ція	про	Гармонізо�ану	�и�тему	опи�у	та	коду�ання	то�арі�.	Статтею	1	Кон
�енції	�изначено,	що	під	«Гармонізо�аною	�и�темою	опи�у	та	коду�ання	
то�арі�»	�лід	розуміти	номенклатуру,	що	�ключає	�	�ебе	то�арні	позиції,	
�убпозиції	 та	цифро�і	коди,	що	належать	до	них,	примітки	до	розділі�,	
груп	та	�убпозицій,	а	також	о�но�ні	пра�ила	кла�ифікації	для	тлумачення	
Гармонізо�аної	�и�теми,	що	дані	у	додатку	до	Кон�енції.

З	метою	забезпечення	належного	рі�ня	уча�ті	України	�	міжнародних	
торго�ельноекономічних	�ідно�инах	та	наближення	нормати�нопра�о�ої	
бази	України	до	�и�теми	загально�изнаних	норм	міжнародного	пра�а	�ід
по�ідно	до	Указу	Президента	України	�ід	17	тра�ня	2002	р.	№	466/2002	
Україна	приєднала�я	до	Міжнародної	Кон�енції	про	Гармонізо�ану	�и�те
му	опи�у	та	коду�ання	то�арі�.

По�тано�ою	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	зат�ердження	Порядку	
�едення	Україн�ької	кла�ифікації	то�арі�	зо�нішньоекономічної	діяльно�
ті»	�ід	12	грудня	2002	р.	№	1863,	що	набра�	чинно�ті	1	�ічня	2004	р.,	було	
�изначено	процедуру	�едення	УК�	ЗЕД.	Україн�ька	кла�ифікація	то�арі�	
зо�нішньоекономічної	діяльно�ті	розроблена	на	базі	Гармонізо�аної	�и�те
ми	опи�у	і	коду�ання	то�арі�	і	є	�и�тематизо�аним	переліком	то�арі�,	у	
якому	кожен	то�ар	має	пе�не	мі�це.	Вона	�ключає	�	�ебе	код	то�ару,	його	
наймену�ання,	одиницю	�иміру	та	обліку.

Кон�енцією	передбачено,	що	країни,	які	за�то�о�ують	Гармонізо�ану	
�и�тему,	не	можуть	змінити	кла�ифікацію	то�арі�	і	код	у	межах	перших	
ше�ти	знакі�.	Кодування	—	це	пред�та�лення	то�ару	у	�игляді	цифро�ого	
знака.	Код	то�ару	�	УК�	ЗЕД	де�ятизначний	і	�кладаєть�я	таким	чином:

—	код	групи	—	2	знаки;
—	код	позиції	—	4	знаки;
—	код	підпозиції	—	6	знакі�;
—	код	категорії	—	8	знакі�;
—	код	підкатегорії	—	10	знакі�.
Згідно	з	ч.	3	�т.	311	Митного	кодек�у	України	для	докладнішої	то�ар

ної	кла�ифікації	�икори�то�уєть�я	7й,	8й,	9й	та	10й	знаки	цифро�ого	
коду.
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Для	того	щоб	при��оїти	то�ару	код	�ідпо�ідно	до	УК�	ЗЕД,	необхідно	
про�е�ти	його	кла�ифікацію,	тобто	знайти	його	мі�це	�	то�арній	номен
клатурі.

Коли	предметом	позо�у	є	рішення	митного	органу	щодо	кла�ифікації	
то�ару,	�уду	�лід	�рахо�у�ати,	що	у	Порядку	прийняття	попередніх	рішень	
щодо	кла�ифікації	та	коду�ання	то�арі�	�	УК�	ЗЕД	(зат�ердженого	нака
зом	Держа�ної	митної	�лужби	України	(ДМСУ)	�ід	4	к�ітня	2005	р.	№	238)	
дано	�изначення	кла�ифікації	то�арі�	—	це	�изначення	коду	то�ару	згідно	
з	УК�	ЗЕД,	тобто	�ідне�ення	то�ару	до	�изначеної	де�ятизначної	то�арної	
підкатегорії	за	УК�	ЗЕД,	до	якої	то�ар	належить	�ідпо�ідно	до	О�но�них	
пра�ил	інтерпретації	кла�ифікації	то�арі�.

�о�ари	і	тран�портні	за�оби,	що	переміщують�я	через	митний	кордон	
України,	декларують�я	митному	органу,	який	здій�нює	їх	оформлення.	Від
по�ідно	до	�т.	87	Митного	кодек�у	України	декларантами	можуть	бути	під
приєм�т�а	або	громадяни,	яким	належать	то�ари,	що	переміщують�я	че
рез	митний	кордон,	або	упо�но�ажені	ними	митні	брокери	(по�ередники).	
Деклару�ання	здій�нюєть�я	шляхом	зая�лення	за	��тано�леною	формою	
точних	�ідомо�тей	про	то�ари,	мету	їх	переміщення	через	митний	кордон,	
а	також	�ідомо�тей,	необхідних	для	здій�нення	їх	митного	контролю	і	мит
ного	оформлення.	З	поданням	митної	декларації	а	також	��іх	необхідних	
для	митного	контролю	й	оформлення	документі�	починаєть�я	митне	оформ
лення.

Однією	з	форм	деклару�ання	то�арі�	є	�антажна	митна	декларація.	
По�тано�ою	Кабінету	Міні�трі�	України	�ід	9	чер�ня	1997	р.	№	574	зат�ер
джено	Положення	про	�антажну	митну	декларацію,	яке	�изначає	форму	
декларації,	��тано�лює	порядок	її	подання,	оформлення	та	�икори�тання.	
Суду	при	розгляді	�пра�	�казаної	категорії	�лід	�рахо�у�ати,	що	вантаж
на митна декларація — це письмова заява встановленої форми, що пода
ється митному органу і містить відомості про товари й транспортні за
соби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим 
у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здій
снення митного контролю, митного оформлення, нарахування податків, 
зборів, інших платежів.

Відпо�ідно	до	п.	6	Положення	до�то�ірні�ть	зая�лених	декларантом	
даних	 закріплюєть�я	 одним	 із	 �иді�	 митного	 забезпечення	—	штампом	
«під	митним	контролем»,	пі�ля	чого,	�ідпо�ідно	до	ч.	3	�т.	86	МКУ	митна	
декларація	��ажаєть�я	прийнятою	і	декларант	не�е	по�ну	юридичну	�ід
по�ідальні�ть	за	зая�лені	митному	органу	�ідомо�ті.

З	метою	під�ищення	ефекти�но�ті	митного	контролю	наказом	Держа�
ної	митної	�лужби	України	«Про	зат�ердження	змін	і	допо�нень	до	Ін�трук
ції	про	порядок	запо�нення	�антажної	митної	декларації»	�ід	8	�ере�ня	
2003	р.	№	599	(зареє�тро�аним	у	Міні�тер�т�і	ю�тиції	України	25	�ере�ня	
2003	р.),	�не�ені	зміни,	зокрема,	у	графу	31	�антажної	митної	декларації.	



466

Розділ VI. Розгляд окремих категорій адміністративних справ

У	цій	графі	по�инні	зазначати�я	точні	дані	про	то�ар	(комерційна	чи	фір
мо�а	наз�а	то�ару,	фірма	(країна)	�иробника,	характери�тики	то�ару,	а	
�аме:	розміри,	номери	моделей,	 �тандарти,	 тип,	марку�ання,	комплект
ні�ть	тощо),	необхідні	для	його	ідентифікації	та	однозначної	кла�ифікації	
за	задекларо�аним	у	графі	33	то�арним	кодом	згідно	з	УК�	ЗЕД.

Суду	окрім	Положення	про	�антажну	митну	декларацію	�лід	�рахо�у
�ати	Ін�трукцію	про	порядок	запо�нення	�антажної	митної	декларації,	за
т�ерджену	наказом	Держа�ної	митної	�лужби	України	№	307	�ід	9	липня	
1997	р.	та	зареє�тро�ану	у	Міні�тер�т�і	ю�тиції	України	24	�ере�ня	1997	р.	
за	№	443/2247	(з	на�тупними	змінами).

У	�казаних	підзаконних	актах	зазначаєть�я,	що	при	запо�ненні	гра
фи	33	�антажної	митної	декларації	�казують�я	точні	дані	про	то�ар,	необхідні	
для	ідентифікації	та	однозначної	кла�ифікації	за	кодом	згідно	з	УК�	ЗЕД.	
�кщо	декларантом	ці	умо�и	не	�иконують�я,	митний	орган	�пра�і	��ажа
ти,	що	декларація	запо�нена	з	порушенням	Положення	і	�ідмо�ити	у	прий
нятті	такої	декларації,	митному	оформленні	чи	пропу�ку	то�арі�	через	кор
дон	з	�и�та�ленням	Картки	�ідмо�и.	Рішення	митного	органу	у	�игляді	
Картки	�ідмо�и	може	бути	о�каржене	до	�уду.

Причинами	�ине�ення	митним	органом	рішення	про	�ідмо�у	�	прий
нятті	�антажної	митної	декларації	до	митного	оформлення	можуть	бути	
�ипадки:	якщо	�она	подаєть�я	без	по�ного	комплекту	документі�,	необхід
них	для	здій�нення	митного	оформлення	то�арі�,	або	якщо	�она	запо�не
на	з	порушенням	Положення.	В	таких	�ипадках	митним	органом	запо�
нюєть�я	Картка	�ідмо�и	у	митному	оформленні.

�к	зазначало�я	�ище,	код	то�ару	за	УК�	ЗЕД	зазначаєть�я	декларан
том	у	графі	33	�антажної	митної	декларації.	Контроль	пра�ильно�ті	�изна
чення	коду	то�ару	згідно	з	УК�	ЗЕД	під	ча�	митного	контролю	і	митного	
оформлення	здій�нюєть�я	шляхом:	пере�ірки	по�ноти	опи�у	то�ару	�	мит
ній	декларації	(графа	31);	пере�ірки	�ідпо�ідно�ті	�ідомо�тей	про	то�ар,	
зая�лених	у	митній	декларації,	�ідомо�тям	про	то�ар	(наймену�ання,	опи�,	
�изначальні	 характери�тики	 тощо),	 зазначеним	 у	 поданих	 до	 митного	
оформлення	документах.	Прийняття	рішень	щодо	кла�ифікації	то�арі�	по
кладено	на	�ідділи	номенклатури	та	кла�ифікації	то�арі�	регіональної	мит
ниці,	митниці,	�ідділу	контролю	митної	�арто�ті	та	номенклатури	регіо
нальної	митниці,	митниці	при	�ирішенні	питань	кла�ифікації	то�арі�,	що	
переміщують�я	через	митний	кордон	України.	Діяльні�ть	цих	підрозділі�	
митних	органі�	регламентуєть�я	�ідпо�ідним	Порядком,	який	зат�ерджу
єть�я	наказом	Держа�ної	митної	�лужби	та	має	бути	зареє�тро�аним	у	Мі
ні�тер�т�і	ю�тиції	України.	Суду	�лід	�рахо�у�ати,	що	такий	підзаконний	
нормати�ний	акт	ча�то	змінюєть�я.	На	даний	ча�	чинним	є	Порядок	робо
ти	�ідділу	номенклатури	та	кла�ифікації	то�арі�	регіональної	митниці,	мит
ниці,	�ідділу	контролю	митної	�арто�ті	та	номенклатури	регіональної	мит
ниці,	митниці	при	�ирішенні	питань	кла�ифікації	то�арі�,	що	переміщу
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ють�я	через	митний	кордон	України,	 зат�ерджений	наказом	Держа�ної	
митної	�лужби	України	�ід	7	�ерпня	2007	р.	№	667	та	зареє�тро�аний	у	
Міні�тер�т�і	ю�тиції	України	21	�ерпня	2007	р.	за	№	968/14235.

У	проце�і	контролю	пра�ильно�ті	�изначення	коду	то�ару	за	УК�	ЗЕД	
зазначені	�ідділи	митниці	�пра�і	одержу�ати	�ід	декларанта	додатко�у	до
кументальну	інформацію	про	пе�ні	характери�тики	то�ару,	які	є	�изначаль
ними	для	кла�ифікації	(наприклад,	технічну	або	технологічну	документа
цію	на	то�ари,	оригінали	або	копії	документі�	про	фізикохімічні	�ла�ти�о�
ті,	о�но�ні	технологічні	�тадії	�иробницт�а	та	призначення	(�икори�тання)	
то�арі�,	результати	до�лідження	проб	(зразкі�)	то�арі�,	копії	�антажних	
митний	декларацій	країниек�портера	тощо).

Рішення про визначення коду товару — це документ установленої 
форми, який оформлюється посадовими особами відділу номенклатури 
та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю 
митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при 
вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний 
кордон України.

�кщо	�казаними	�ідділами	приймаєть�я	рішення	по	коду	то�ару,	яке	
не	�ідпо�ідає	інформації,	зая�леній	декларантом	у	�антажній	митній	декла
рації,	то	ця	декларація	не	може	�икори�то�у�ати�я	для	митного	оформлен
ня.	У	такому	разі	запо�нюєть�я	Картка	�ідмо�и	�	митному	оформленні	згід
но	з	порядком,	у�тано�леним	Держмит�лужбою.

У	�ипадку,	коли	�ідділ	митниці	погоджуєть�я	з	зая�леним	декларантом	
кодом	то�ару,	рішення	�	такому	�ипадку	не	приймаєть�я.

�кщо	для	�ирішення	питання	кла�ифікації	то�ару	�иникає	потреба	у	
залученні	ек�пертних	підрозділі�,	то	ініціюєть�я	�ідбір	проб	(зразкі�)	то�а
рі�.	Пропозиції	ек�пертних	підрозділі�	митної	�лужби	щодо	кла�ифікації	
то�ару,	�икладені	у	�и�но�ках	ек�перті�,	не	є	�изначальними	для	кла�ифі
кації	та	мають	інформаційний	(до�ідко�ий)	характер.

Слід	мати	на	у�азі,	що	�ідпо�ідно	до	Закону	України	«Про	�удо�у	ек�
пертизу»,	Ін�трукції	про	призначення	і	про�едення	�удо�их	ек�пертиз	та	
Науко�ометодичних	рекомендацій	з	питань	підгото�ки	та	призначення	
�удо�их	ек�пертиз,	зат�ерджених	наказом	Міні�тер�т�а	ю�тиції	України	
�ід	8	жо�тня	1998	р.	№	53/5	(�	редакції	наказу	Міні�тер�т�а	ю�тиції	�ід	
30	грудня	2004	р.	№	155/5)	до	компетенції	�удо�ого	ек�пертато�арозна�
ця	�ідне�ено	питання	про	�изначення	коду	то�ару	згідно	з	УК�	ЗЕД.

�реба	зазначити,	що	практикою	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	Укра
їни	�изна�ала�я	не�ірною	практика	тих	�уді�,	які	зобо�’язу�али	митні	ор
гани	про�одити	митне	оформлення	то�арі�	за	пе�ним	кодом	УК�	ЗЕД	на	
майбутній	ча�.	При	цьому	�уди	мали	�рахо�у�ати,	що	�ідпо�ідно	до	�т.	1	За
кону	України	«Про	зо�нішньоекономічну	діяльні�ть»	моментом	здій�нення	
імпорту	та	ек�порту	�изнаєть�я	момент	перетину	митного	кордону.	В	кож
ному	окремо	�зятому	�ипадку	переміщення	то�арі�	через	митний	кордон	
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юридичні	чи	фізичні	о�оби	��тупають	з	митними	органами	у	пра�о�ідно�и
ни	щодо	переміщення	то�ару,	його	митного	оформлення	та	митного	конт
ролю.	В	кожному	окремому	�ипадку	прийняттю	рішення	про	можли�і�ть	
пропу�ку	то�ару	через	митний	кордон	передують	дії	щодо	про�едення	мит
ного	контролю	й	митного	оформлення.	Спонукання	митних	органі�	про
�одити	митне	оформлення	то�арі�,	які	ще	не	перетнули	митний	кордон	і	
щодо	яких	не	про�едено	митний	контроль	(тобто	на	майбутній	ча�)	за	кон
кретним	кодом	УК�	ЗЕД,	�лід	�изнати	таким,	що	позба�лено	пра�о�ого	об
ґрунту�ання	і	є	не�ірним.

�к	пра�ило,	при	розгляді	таких	�порі�	митні	органи	�	обґрунту�ання	
��оїх	до�оді�	по�илають�я	на	припи�и	�татей	312,	313	Митного	кодек�у	
України	про	�иключну	компетенцію	митних	органі�	у	питанні	кла�ифіка
ції	то�арі�.	Відпо�ідно	до	положень	�татей	55,	124	Кон�титуції	України	
юри�дикція	�уді�	поширюєть�я	на	��і	пра�о�ідно�ини,	які	�иникають	у	
держа�і,	а	�ідтак	рішення	митних	органі�	щодо	кла�ифікації	то�арі�	за	
УК�	ЗЕД	можуть	бути	о�каржені	до	�уду.

Пере�іряючи	обґрунто�ані�ть	позо�у	про	�изнання	недій�ним	рішення	
митного	органу	при	�ине�енні	Картки	�ідмо�и,	�уду	необхідно	також	�ра
хо�у�ати	Порядок	оформлення	й	�икори�тання	Картки	�ідмо�и	�	прийнят
ті	митної	декларації,	митному	оформленні	чи	пропу�ку	то�арі�	і	тран�по
ртних	за�обі�	через	митний	кордон	України,	зат�ерджений	наказом	ДМСУ	
�ід	12	грудня	2005	р.	№	1227	та	зареє�тро�аний	у	Міні�тер�т�і	ю�тиції	
26	грудня	2005	р.	за	№	1562/11842.

Порядок	��тано�лює,	що	у	Картці	по�инні	бути	у	�ти�лому	�игляді	за
значені	причини	�ідмо�и	з	по�иланням	на	норми	законода��т�а,	а	також	
�ичерпні	роз’я�нення	�имог,	�иконання	яких	забезпечить	можли�і�ть	прий
няття	митної	декларації	й	пропу�ку	то�арі�	через	митний	кордон.

У	�ипадках	о�карження	�уб’єктами	зо�нішньоекономічної	діяльно�ті	
(далі	—	�уб’єктами	ЗЕД)	Картки	�ідмо�и	�удам	�лід	ретельно	пере�іряти	
�иконання	митним	органом	�имог	Порядку	при	�ине�енні	Картки	�ідмо
�и,	о�кільки	недотримання	п.	3	Порядку	може	бути	під�та�ою	для	задо�о
лення	позо�у	до	митниці	про	�изнання	Картки	�ідмо�и	недій�ною.

Наприклад,	у	�пра�і	за	позо�ом	�о�ари�т�а	з	обмеженою	�ідпо�ідаль
ні�тю	до	митниці	була	о�каржена	Картка	�ідмо�и	у	пропу�ку	на	митну	те
риторію	чи	митному	оформленні	то�арі�	—	гідра�лічного	д�игуна.	У	позо�
ній	зая�і	пози�ач	�казу�а�,	що	Картка	�ідмо�и	за	��оїм	змі�том	не	�ідпо
�ідає	�имогам	закону,	о�кільки	у	ній	не	деталізо�ані	причини	�ідмо�и	у	
митному	оформленні	то�ару.	Суди	попередніх	ін�танцій	погодили�я	з	об
ґрунто�ані�тю	позо�у.	Однак	�удо�ою	колегією	Вищого	адміні�трати�ного	
�уду	ці	рішення	були	�изнані	помилко�ими	і	�ка�о�ані,	о�кільки	з	матеріа
лі�	�пра�и	�бачало�ь,	що	у	Картці	�ідмо�и	по�адо�а	о�оба	митного	органу	
по�лала�ь	на	під�та�у	�ідмо�и	у	митному	оформленні	і,	зокрема,	на	те,	що	
�антажна	митна	декларація	у	порушення	п.	14	Положення	про	�антажну	
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митну	декларацію	мі�тила	чотири	помилки,	а	тому	й	не	могла	бути	прий
нятою	до	митного	оформлення.

Б.	Характеристики товару мають визначальне значення для його 
класифікації. Пунктом	8	Порядку	роботи	�ідділу	номенклатури	та	кла�ифі
кації	то�арі�	регіональної	митниці,	митниці,	�ідділу	контролю	митної	�ар
то�ті	та	номенклатури	регіональної	митниці,	митниці	при	�ирішенні	пи
тань	кла�ифікації	то�арі�,	що	переміщують�я	через	митний	кордон	Украї
ни,	зат�ердженою	наказом	Держа�ної	митної	�лужби	України	�ід	7	�ерпня	
2007	р.	№	667	та	зареє�тро�аною	у	Міні�тер�т�і	ю�тиції	України	21	�ерпня	
2007	р.	 за	№	968/14235	��тано�лено,	що	�казані	�труктурні	підрозділи	
митних	органі�	мають	пра�о	одержу�ати	�ід	декларанта	додатко�у	доку
ментальну	інформацію	про	пе�ні	характери�тики	то�ару,	які	мають	зна
чення	для	його	кла�ифікації	згідно	з	УК�	ЗЕД.	Саме	характери�тики	то�а
ру	є	�изначальними	для	кла�ифікації	то�ару.	Прикладом	може	�лугу�ати	
така	�пра�а.

При�атна	�иробничокомерційна	фірма	«К»	з�ернула�я	до	�уду	з	позо
�ом	до	митниці	про	�ка�у�ання	Картки	про	�ідмо�у	�	прийнятті	митної	
декларації,	митному	оформленні	чи	пропу�ку	то�арі�	через	митний	кор
дон	України	та	про	зобо�’язання	здій�нення	митного	оформлення	за	ціною	
дого�ору	щодо	то�арі�,	які	імпортують�я.

На	обґрунту�ання	��оїх	до�оді�	пози�ач	по�ила��я	на	те,	що	згідно	з	
умо�ами	зо�нішньоекономічного	контракту	�ін	��ози�	на	митну	терито
рію	України	з	�уреччини	килими,	митна	�арті�ть	яких	розрахо�у�ала�ь	за	
ціною	угоди	щодо	то�арі�,	які	імпортують�я.	Однак	�ідділом	контролю	мит
ної	 �арто�ті	 та	номенклатури	митниці	йому	 було	 �ідмо�лено	 у	митному	
оформленні	то�ару	�	з�’язку	з	тим,	що	задекларо�ана	митна	�арті�ть	то�а
ру	є	заниженою	і	з	цієї	під�та�и	�идана	Картка	�ідмо�и.	В�ажаючи	дії	�ід
по�ідача	незаконними,	фірма	о�каржила	їх	до	�уду.

По�тано�ою	�уду	першої	ін�танції,	залишеною	без	змін	ух�алою	апеля
ційного	�уду	позо�	задо�олено:	�ка�о�ано	Картку	�ідмо�и	�	прийнятті	мит
ної	декларації,	митному	оформленні	чи	пропу�ку	то�арі�	через	митний	кор
дон	України;	митниця	зобо�’язана	здій�ню�ати	митне	оформлення	то�ару,	
що	надійшо�	на	адре�у	при�атної	�иробничокомерційної	фірми,	за	ціною	
дого�ору	щодо	то�арі�,	які	імпортують�я.

Не	погоджуючи�ь	з	рішеннями	�уді�	першої	та	апеляційної	ін�танції	
митниця	та	прокурор	обла�ті	подали	ка�аційні	�карги,	у	яких	порушу�али	
питання	про	�ка�у�ання	рішень	обох	�удо�их	ін�танцій	та	прийняття	но
�ого	рішення	про	�ідмо�у	пози�ачу	�	задо�оленні	позо�них	�имог.	Ка�а
тори	по�лали�ь	на	те,	що	у	митниці	були	обґрунто�ані	�умні�и	щодо	пра
�ильно�ті	обчи�лення	підприєм�т�ом	митної	�арто�ті,	о�кільки	у	розпоря
дженні	митного	 органу	 були	 дані,	що	 �ередньоз�ажена	ціна	 килимо�их	
�иробі�	походженням	з	�уреччини	у	3,5	разу	�ище	задекларо�аної	пози�а
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чем,	а	також	й	на	те,	що	�удами	при	розгляді	�пра�и	допущено	порушен
ня	норм	матеріального	пра�а.

Колегія	�удді�	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	ча�тко�о	задо
�ольнила	ка�аційну	�каргу,	�ка�у�ала	�удо�і	рішення	обох	попередніх	�у
до�их	ін�танцій	і	напра�ила	�пра�у	на	но�ий	�удо�ий	розгляд	до	�уду	пер
шої	ін�танції	з	огляду	на	на�тупне.

Судо�і	рішення	були	�моти�о�ані	по�иланням	на	те,	що	пози�ачем	для	
митного	 оформлення	нада�а��я	митниці	 �ичерпний	перелік	 документі�	
на	підт�ердження	пра�ильно�ті	обчи�лення	митної	�арто�ті	то�ару	за	ці
ною	дого�ору	щодо	то�арі�,	які	імпортують�я,	а	тому	дії	митного	органу	
щодо	�ідмо�и	у	митному	оформленні	за	методом	першим	�изначення	мит
ної	�арто�ті,	є	непра�омірними.

Ска�о�уючи	�удо�і	рішення,	�удо�а	колегія	Вищого	адміні�трати�ного	
�уду	України	зазначила,	що	�ідпо�ідно	до	ч.	2	�т.	265	Митного	кодек�у	
України	(у	редакції,	що	діяла	на	ча�	�иникнення	�пірних	пра�о�ідно�ин),	
митний	орган	має	пра�о	упе�нити�я	�	до�то�ірно�ті	або	точно�ті	будьякої	
зая�и,	документа	чи	декларації,	поданої	для	цілей	�изначення	митної	�ар
то�ті.	З	матеріалі�	�пра�и	убачало�я,	що	пози�ачем	була	зая�лена	митна	
�арті�ть	килимі�	з	розрахунку	1,21	долар	С�А	за	1	к�.	м.	За	умо�ами	зо�
нішньоекономічного	контракту	(пункт	3.3)	у	ціну	то�ару	�ходить	�арті�ть	
то�ару	і	упако�ки,	маркиро�ки,	оформлення	документації	та	до�та�ка	а�то
мобільним	тран�портом	до	м.	Харко�а.	�о�ар	бу�	задекларо�аний	у	�антаж
ній	митній	декларації	за	кодом	№	5702429000.

�орго�ельноекономічна	мі�ія	у	�кладі	по�оль�т�а	України	у	�уреччині	
по�ідомила	Міні�тер�т�о	економіки	України	ли�том	�ід	17	�ічня	2006	р.	
№	9920/21	про	те,	що	�ередньоз�ажена	ціна	килимі�	�иробницт�а	�уреч
чини	�тано�ить	3,63	долари	С�А	за	1	к�.	м.	Окремо	у	ли�ті	на�едена	ці
но�а	інформація	щодо	коді�	згідно	з	УК�	ЗЕД.	Вказана	інформація	була	
наді�лана	Держа�ній	митній	�лужбі	України,	і	�аме	цим	документом	мит
ниця	обґрунто�у�ала	ная�ні�ть	�умні�і�	щодо	пра�ильно�ті	деклару�ання	
пози�ачем	митної	�арто�ті.	Митницею	була	�идана	Картка	�ідмо�и.

Відпо�ідно	до	Порядку	деклару�ання	митної	�арто�ті	то�арі�,	що	пе
реміщують�я	 через	митний	кордон	України,	 зат�ердженого	по�тано�ою	
Кабінету	Міні�трі�	України	�ід	28	�ерпня	2003	р.	№	1375,	що	була	чинною	
на	ча�	�иникнення	�пірних	пра�о�ідно�ин,	митний	орган	під	ча�	митного	
оформлення	то�арі�	здій�нює	контроль	за	пра�ильні�тю	�изначення	їх	мит
ної	�арто�ті,	у	тому	чи�лі	за	пра�ильні�тю	обрання	та	за�то�у�ання	мето
ду	такого	�изначення,	по�нотою	поданих	документі�.	У	даному	�ипадку	
митниця	не	погодила�я	з	про�еденою	пози�ачем	митною	оцінкою	то�ару,	
�имагала	надання	додатко�их	документі�	 і,	 зокрема,	ек�портної	митної	
декларації.	Відпо�ідно	до	п.	15	Порядку	митниця	�пра�і	�имагати	�ід	�у
б’єкта	зо�нішньоекономічної	діяльно�ті	подання	не	тільки	обо�’язко�их,	а	
й	інших	документі�,	що	можуть	бути	�икори�тані	для	підт�ердження	�ідо
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мо�тей	про	митну	�арті�ть.	У	даному	�ипадку	подання	ек�портної	митної	
декларації	�имагало�ь	як	«інший»	документ.	Суд	не	�раху�а�	�казаних	об
�та�ин.	Окрім	того,	з	к�ерокопії	ек�портної	�антажної	митної	декларації,	
що	була	надана	пози�ачем,	убачало�я,	що	�она	належить	до	то�арі�,	які	
пере�озили�я	за	кодом	у	то�арній	позиції	5703	за	УК�	ЗЕД,	а	не	за	ко
дом	5702,	який	бу�	задекларо�аний	пози�ачем.

Суд	також	не	з�ерну�	у�аги	на	цю	об�та�ину,	не	пере�іри�	до�оді�	мит
ниці	і	не	да�	їм	належної	оцінки.	За	таких	об�та�ин	рішення	�уді�	не	мож
на	було	�изнати	законними	й	обгрунто�аними,	що	потягло	й	їх	�ка�у�ання.

В.	Критеріями розмежування товарних позицій при класифікації за 
УКТ ЗЕД є не тільки матеріал, з якого виготовлений товар, а й функції, 
що їх виконує товар, спосіб виробництва, зовнішній вигляд тощо.	У	�ипад
ках	�ирішення	�кладних	та	�пірних	питань	з	кла�ифікації	то�арі�,	які	�и
никають	при	здій�ненні	митного	оформлення,	за	потреби	уточнення	хіміч
них,	фізичних	характери�тик	то�ару,	що	не	�изначають�я	�ізуально,	може	
бути	про�едений	�ідбір	проб	(зразкі�),	�ідпо�ідно	до	порядку,	�изначеного	
по�тано�ою	Кабінету	Міні�трі�	України	�ід	21	жо�тня	1998	р.	№	1665.	У	�и
падках	�иникнення	потреби	до	до�ліджень	можуть	залучати�я	митні	лабо
раторії.

У	Порядку	також	зазначено,	що	пропозиції	митної	 лабораторії	щодо	
кла�ифікації	то�ару	не	є	�изначальними,	а	но�ять	інформаційнодо�ідко
�ий	характер.

�кщо	�ідділи	номенклатури	митниць	не	можуть	�амо�тійно	роз�’язати	
питання	кла�ифікації	то�ару	через	його	�кладні�ть,	�они,	�	��ою	чергу,	
мають	пра�о	підготу�ати	запит	до	митного	органу	�ищого	рі�ня.

Стадією,	на	якій,	як	пра�ило,	�иникає	�пір	між	митним	органом	як	�у
б’єктом	�ладних	по�но�ажень,	та	�уб’єктом	зо�нішньоекономічної	діяльно
�ті,	є	той	етап	митного	оформлення,	коли	митницею	приймаєть�я	рішення	
про	не�ідпо�ідні�ть	інформації,	поданої	декларантом,	дій�ному	коду	то�а
ру.	У	таких	�ипадках	�уб’єкти	зо�нішньоекономічної	діяльно�ті	з�ертають
�я	з	позо�ами	до	�уду	про	�изнання	рішення	митного	органу	недій�ним.

Прикладом	може	�лугу�ати	адміні�трати�на	�пра�а	за	позо�ом	під
приєм�т�а	до	регіональної	митниці	про	�изнання	недій�ним	рішення	про	
�изначення	коду	то�ару.	У	даній	�пра�і	пози�ач	зазначи�,	що	про�оди�	
митне	оформлення	то�ару	—	кліп�і�	алюмініє�их,	призначених	для	паку
�ання	ко�ба�них	�иробі�,	за	кодом	УК�	ЗЕД	у	то�арній	підпозиції	7661.	
Відділом	номенклатури	то�арі�	регіональної	митниці	пі�ля	�ідібрання	проб	
і	зразкі�	було	прийнято	рішення	про	необхідні�ть	про�едення	кла�ифіка
ції	то�ару	за	іншим	кодом	—	у	то�арній	підпозиції	8305	з	більшою	�та�
кою	�плати	��ізного	мита.

По�тано�ою	мі�це�ого	�уду	позо�	було	задо�олено	ча�тко�о,	�изнано	
недій�ним	рішення	про	�изначення	коду	то�ару.	Рішення	�моти�о�ане	�у
дом	по�иланням	на	те,	що	у	�и�но�ку	�удо�ото�арозна�чої	ек�пертизи,	
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�кладеному	22	ли�топада	2005	р.,	ек�перт	дійшо�	�и�но�ку,	що	�ідпо�ід
но	до	УК�	ЗЕД	кла�ифікація	до�ліджу�аних	�иробі�	(�коби,	кліп�и),	має	
�ідпо�ідати	коду	УК�	ЗЕД	7616	як	«інші	�ироби	алюмініє�і:	ц�яхи,	кнопки,	
�коби	(крім	то�арної	позиції	8305),	г�инти,	болти,	гайки,	гаки,	укручу�ані	
заклепки,	шпонки,	шплінти,	шайби	та	аналогічні	�ироби».	Обмежи�ши�ь	
даним	�и�но�ком	�уд	прийня�	рішення	на	кори�ть	підприєм�т�а.

По�тано�ою	апеляційного	�уду	�ищезазначене	рішення	�уду	першої	ін
�танції	�ка�о�ане	та	прийняте	рішення	про	�ідмо�у	�	позо�і.	Суд	апеля
ційної	ін�танції	��ажа�,	що	у	питанні	коригу�ання	коду	то�ару	митниця	
діяла	у	межах	��оїх	по�но�ажень	і	�ідпо�ідно	до	�имог	закону.

Пере�іряючи	�удо�і	рішення	у	ка�аційному	порядку	колегія	�удді�	Ви
щого	адміні�трати�ного	�уду	України	погодила�я	з	�и�но�ками	�уду	апе
ляційної	ін�танції	про	пра�ильні�ть	о�каржу�аного	рішення	митниці,	�и
ходячи	з	того,	що	згідно	з	О�но�ними	пра�илами	інтерпретації	кла�ифіка
ції	то�арі�,	що	є	додатком	до	Закону	України	«Про	Митний	тариф	України»,	
до	то�арної	позиції	8305	належать	«�коби	дротяні	у	блоках	(наприклад	для	
паку�ання)».	З	�и�но�ку	�удо�ото�арозна�чої	ек�пертизи	�ід	22	ли�топада	
2005	р.	убачаєть�я,	що	дані	�ироби	�икори�то�ують�я	пере�ажно	у	харчо
�ій	проми�ло�о�ті	для	фік�ації	(кліп�у�ання)	кінце�их	краї�	оболонок	про
дукті�	харчу�ання.

Ли�том	фірми�иробника	кліп�і�	підт�ерджено,	що	цей	то�ар	призна
чений	для	�икори�тання	у	кліп�аторах.	Згідно	з	О�но�ними	пра�илами	ін
терпретації	кла�ифікації	то�арі�	критеріями	розмежу�ання	то�арних	по
зицій	є	не	тільки	матеріал,	з	якого	�игото�лений	то�ар,	а	й	функції,	що	їх	
�иконує	то�ар,	�по�іб	�иробницт�а,	зо�нішній	�игляд	тощо.	Врахо�уючи	
те,	що	�коби	мають	�икори�то�у�ати�ь	блоками	у	кліп�аторах	для	паку
�ання	ко�ба�них	�иробі�,	�уд	апеляційної	ін�танції	пра�ильно	�изна�	по
милко�ою	позицію	�уду	першої	ін�танції	щодо	необхідно�ті	коду�ання	то
�ару	�	то�арній	позиції	за	кодом	УК�	ЗЕД	7616.

Даний	приклад	до�одить,	що	�уд	апеляційної	ін�танції	не	бу�	по�’яза
ний	�и�но�ками	ек�пертизи,	а	оціню�а�	��і	докази	у	їх	�укупно�ті,	а	тому	
й	прийня�	обґрунто�ане	і	законне	рішення.

Судо�а	практика	��ідчить,	що	на	обґрунту�ання	позо�них	�имог	пози
�ачі,	як	пра�ило,	по�илають�я	на	�и�но�ки	фахі�ці�,	ек�пертні	�и�но�ки,	
які	приєднують�я	�удом	до	матеріалі�	�пра�и	за	клопотанням	пози�ачі�.	
У	деяких	�ипадках	ек�пертизи	призначають�я	за	ух�алами	�уду	і	на	�ирі
шення	ек�перті�	�та�ить�я	питання	про	те,	за	яким	кодом	УК�	ЗЕД	має	
коду�ати�я	пе�ний	то�ар.

Нез�ажаючи	на	те,	що	�ідпо�ідно	до	ч.	5	�т.	82	КАС	України	�и�но�ок	
ек�перта	для	�уду	не	є	обо�’язко�им,	а	підлягає	оцінці	у	�укупно�ті	й	�за
ємоз�’язку	з	іншими	доказами	у	�пра�і,	матеріали	�удо�ої	практики	��ід
чать	про	те,	що	у	доказо�ій	базі	у	�пра�і	ек�пертному	�и�но�ку	�	таких	
�ипадках	�удом	надаєть�я	пріоритетне	значення.
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У	тих	�ипадках,	коли	у	�и�но�ку	ек�перта	зазначено,	що	то�ар	має	
коду�ати�я	не	за	тим	кодом,	як	�казала	митниця,	а	підт�ерджуєть�я	код,	
�казаний	декларантом,	�уди,	як	пра�ило,	�изнають	цього	до�татнім	для	
�ирішення	�пору,	�изнають	рішення	митниці	щодо	�изначення	коду	то
�ару	недій�ним.	Матеріали	�пра�	��ідчать,	що	до�одам	митниці,	як	пра
�ило,	у	�удо�их	рішеннях	оцінка	не	даєть�я,	що	є	під�та�ою	для	їх	о�кар
ження.

Питання	про	те,	чи	належить	до	компетенції	ек�пертато�арозна�ця	
надання	�и�но�кі�	про	�ідпо�ідні�ть	то�ару	пе�ному	коду	УК�	ЗЕД,	до�
гий	ча�	��ажало�я	ди�ку�ійним,	а	практика	�уді�	у	цьому	питанні	�клада
ла�я	неоднако�о.

�ак,	згідно	з	Ін�трукцією	про	призначення	і	про�едення	�удо�их	ек�
пертиз	та	Науко�ометодичних	рекомендацій	з	питань	підгото�ки	та	при
значення	�удо�их	ек�пертиз,	зат�ерджених	наказом	Міні�тер�т�а	ю�тиції	
8	жо�тня	1998	р.	№	53/5,	голо�ними	за�даннями	то�арозна�чої	ек�пер
тизи	�изна�али�ь	питання	�изначення	яко�ті	то�арі�,	їх	фізикохімічних	
�ла�ти�о�тей,	 �по�обу	 �иробницт�а,	 �арто�ті,	 �ідпо�ідно�ті	 упаку�ання	
тощо.	У	орієнто�ному	переліку	питань,	що	їх	міг	�ирішити	ек�пертто�аро
зна�ець,	було	�ід�утнє	по�илання	на	можли�і�ть	дачі	�и�но�ку	про	�ідне
�ення	то�ару	до	пе�ного	коду	УК�	ЗЕД.

Від�утні�ть	чіткої	пра�о�ої	регламентації	з	�казаного	питання	по�илю
�ала	позицію	митних	органі�	при	по�иланні	на	�татті	312,	313	Митного	
кодек�у.

Однак	 з	 прийняттям	Міні�тер�т�ом	 ю�тиції	 наказу	 �ід	 30	 грудня	
2004	р.	№	144/5,	зареє�тро�аного	19	�ічня	2005	р.	№	61/10341	«Про	�не
�ення	змін	та	допо�нень	до	Ін�трукції	про	призначення	і	про�едення	�удо
�их	ек�пертиз	та	Науко�ометодичних	рекомендацій	з	питань	підгото�ки	
та	призначення	�удо�их	ек�пертиз,	зат�ерджених	наказом	МЮ	України	
�ід	08.10.1998	р.	№	53/5»,	�итуація	дещо	змінила�я.	До	орієнто�ного	пере
ліку	питань,	на	які	може	да�ати	�и�но�ок	то�арозна�ча	ек�пертиза,	було	
�ключено	питання	про	�ідпо�ідні�ть	то�ару	коду	УК�	ЗЕД	(п.	133	Науко
�ометодичних	рекомендацій).

�аким	чином,	�порам	між	митними	органами	і	�уб’єктами	го�подарю
�ання	про	те,	чи	може	ек�пертто�арозна�ець	да�ати	�и�но�ок	щодо	�ід
не�ення	то�ару	до	пе�ного	коду	УК�	ЗЕД,	покладено	край.	З�ичайно,	як
що	у	запереченнях	на	позо�	підприєм�т�а	митні	органи	продо�жують	по
�илати�я	на	цю	об�та�ину,	 заперечуючи	проти	акта	ек�пертизи	�аме	 з	
цих	під�та�,	то	�уд	у	рішенні	з	по�иланням	на	�ищезазначений	нормати
�ний	акт	має	аргументу�ати,	чому	дані	до�оди	митниці	не	по�инні	бра
ти�я	до	у�аги.

В	у�іх	�ипадках,	коли	у	адміні�трати�ній	�пра�і	даної	категорії	�	�и
�темі	доказі�	ная�ний	ек�пертний	�и�но�ок	щодо	коду	то�ару,	�уди	по
�инні	пере�іряти	його	�ідпо�ідні�ть	�имогам	Закону	України	«Про	�удо
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�у	ек�пертизу»	та	Ін�трукції	про	призначення	і	про�едення	�удо�их	ек�
пертиз.

�ак,	приміром,	у	�пра�і	за	позо�ом	підприєм�т�а	до	митниці	про	�и
знання	недій�ним	рішення	�ідділу	контролю	митної	�арто�ті	та	номенкла
тури	митниці	про	�изначення	коду	то�ару,	�уди,	задо�ольняючи	позо�,	�	
о�но�у	рішень	поклали	�и�но�ок	Акціонерного	то�ари�т�а	закритого	типу	
україн�ького	Науко�одо�лідного	ін�титуту	з	переробки	штучних	та	�инте
тичних	�олокон.	Ска�о�уючи	�удо�і	рішення	першої	та	апеляційної	ін�тан
цій	�удо�а	колегія	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	�казала,	що	у	
цій	�пра�і	�уди	не	пере�ірили	�ідпо�ідні�ть	ек�пертного	�и�но�ку	�имо
гам	Закону	України	«Про	�удо�у	ек�пертизу»	та	Ін�трукції.	За	матеріалами	
�пра�и	�и�но�ок	не	мі�ти�	до�лідної	та	моти�у�альної	ча�тин,	тобто	як	до
каз	бу�	недопу�тимим	і	не	по�инен	бу�	брати�я	до	у�аги.	Судо�е	рішення	
за	таких	об�та�ин	не	могло	��ажати�я	законним.

У	�пра�ах	щодо	�порі�	між	митними	органами	та	�уб’єктами	ЗЕД	�то
�о�но	кла�ифікації	то�арі�	�уду	�лід	�рахо�у�ати,	що	�ідпо�ідно	до	п.	3	
Порядку	роботи	�ідділу	номенклатури	та	кла�ифікації	то�арі�	регіональної	
митниці,	митниці,	�ідділу	контролю	митної	�арто�ті	та	номенклатури	ре
гіональної	митниці,	митниці	при	�ирішенні	питань	кла�ифікації	то�арі�,	
що	переміщують�я	через	митний	кордон	України	(зат�ердженого	наказом	
ДМСУ	�ід	7	�ерпня	2007	р.	№	667),	даний	Порядок	розроблено	з	метою	за
побігання	�ипадкам	ухилення	підприєм�т�ами	та	громадянами	�ід	�плати	
податкі�,	зборі�	у	по�ному	об�язі.

Є	�ипадки,	коди	�уб’єкти	ЗЕД	декларують	то�ар	не	за	��оїм	наймену
�анням	(�казують	код	то�ару	УК�	ЗЕД,	який	не	�ідпо�ідає	дій�но�ті).	�акі	
дії	приз�одять	до	заниження	фактурної	�арто�ті	та	�та�ок	мита,	які	за�то
�о�ують�я	при	митному	оформленні	то�арі�.	Саме	у	цьому	контек�ті	�аж
ли�о,	щоби	підприєм�т�ом	чітко	�икону�али�ь	�имоги	закону	про	точний	
і	по�ний	опи�	то�ару	у	контракті	та	то�аро�упро�ідних	документах.	Не�и
падко�о	п.	8	Порядку	митним	органам	надано	пра�о	�имагати	�ід	декла
ранта	додатко�у	документальну	інформацію	про	характери�тики	то�ару,	
які	мають	значення	для	його	кла�ифікації	за	УК�	ЗЕД.	�акі	додатко�і	дані	
мають	бути	надані	митному	органу	протягом	15	дні�.	�кщо	декларантом	
не	подані	�	у�тано�лений	�трок	додатко�і	документи	або	�ін	�ідмо�и��я	�ід	
їх	подання,	�ідділ	номенклатури	митниці	приймає	рішення	на	під�та�і	на
я�них	документі�.

Аналіз	матеріалі�	адміні�трати�них	�пра�,	розглянутих	Вищим	адміні
�трати�ним	�удом	у	ка�аційному	порядку,	��ідчить	й	про	те,	що	�	деяких	
�ипадках	�удами	не	беруть�я	до	у�аги	�и�но�ки	ек�пертних	у�тано�	мит
них	органі�,	а	�	�удо�их	рішеннях	за	ная�но�ті	�уперечли�их	доказі�	їм	
не	даєть�я	ніякої	оцінки,	що	є	також	причиною	�ка�у�ань	�удо�их	рішень.

О�таннім	ча�ом	як	науко�цями,	так	і	практиками,	пропонують�я	різ
номанітні	�ипадки	митного	шахрай�т�а	�ідне�ти	до	так	з�аної	«докумен
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тальної	контрабанди»,	�чиненої	�по�обом	прихо�у�ання	�ід	митного	кон
тролю.	Питання	є	до�ить	ди�ку�ійним,	однак	�арто	з�ажити	на	те,	що	дії	
щодо	деклару�ання	то�ару	не	за	��оїм	наймену�анням	�чинюють�я	�аме	
з	метою	уникнення	�плати	податкі�,	митних	платежі�	і	зборі�.	�ак,	у	�и
падку	недо�то�ірного	коду�ання	то�ару	за	однією	лише	�антажною	мит
ною	декларацією	�уб’єкт	зо�нішньоекономічної	діяльно�ті	може	не	�плати
ти	податкі�	на	�уму	�отень	ти�яч	гри�ень	і	більше.

Оскарження рішень митних органів 
щодо оцінки митної вартості товарів

Митна	�арті�ть	є	базо�ою	категорією	�	�и�темі	митного	оподатку�ан
ня,	о�кільки	�аме	на	її	о�но�і	розрахо�ують�я	такі	платежі,	як	мито,	митні	
збори,	акцизний	збір	та	податок	на	додану	�арті�ть.

Відпо�ідно	до	Угоди	про	за�то�у�ання	�т.	VII	Генеральної	угоди	з	тари
фі�	і	торгі�лі	1994,	митна	�арті�ть	імпорто�аних	то�арі�	�изначаєть�я	як	
�арті�ть	ціни,	що	фактично	�плачена	або	підлягає	�платі	за	то�ари	при	
продажу	з	метою	ек�порту	до	країни	імпорту,	�кориго�ану	з	ураху�анням	
��тано�лених	додатко�их	нараху�ань	до	цієї	ціни.	Угода	�изначає	митну	
�арті�ть	імпортних	то�арі�	як	контрактну	�арті�ть,	тобто	ціною	фактич
но	�плаченою	або	що	підлягає	�платі	за	то�ари.	Норми	Угоди	покладено	у	
розд.	XI	Митного	кодек�у	України	«Митна	�арті�ть	то�арі�.	Методи	�изна
чення	митної	�арто�ті».

�ак,	нормами	Митного	кодек�у	України	пра�ила	�изначення	митної	
�арто�ті	то�арі�,	що	імпортують�я	�	Україну,	�изначено	�таттями	259—275	
Митного	кодек�у	України.

Митною	 �арті�тю	 то�арі�,	 які	 переміщують�я	 через	 митний	 кордон	
України,	є	їх	ціна,	що	була	фактично	�плачена	або	підлягає	�платі	за	ці	то
�ари,	обчи�лена	�ідпо�ідно	до	положень	цього	Кодек�у	(�т.	259	МК).

Відомо�ті	про	митну	�арті�ть	то�арі�,	які	переміщують�я	через	мит
ний	кордон	України,	�икори�то�ують�я	для	нараху�ання	податкі�	і	зборі�	
(обо�’язко�их	платежі�),	�едення	митної	�тати�тики,	а	також	у	�ідпо�ід
них	�ипадках	для	розрахункі�	у	разі	за�то�у�ання	штрафі�,	інших	�анкцій	
та	�тягнень,	��тано�лених	законами	України	(�т.	261	МК).

На	�ьогодні	Держа�на	митна	�лужба	України	та	Держа�на	податко�а	
�лужба	України	�иконують	про�ідну	роль	у	напо�ненні	Держа�ного	бюдже
ту.	Даними	�лужбами	�ия�ляють�я	порушення	законода��т�а,	які	�чиню
ють�я	з	метою	уникнення	�ід	�плати	податкі�	у	по�ному	об�язі.

Матеріали	 �удо�ої	 практики	 за��ідчують,	що	найча�тіше	 �пори	між	
митними	органами	та	�уб’єктами	го�подарю�ання	�иникають	через	зани
ження	о�танніми	митної	�арто�ті	то�ару	і,	таким	чином,	зменшення	�ум	
надходження	до	Держа�ного	бюджету.

Митна	�арті�ть	то�арі�	і	метод	її	�изначення	зая�ляють�я	(деклару
ють�я)	митному	органу	декларантом	під	ча�	переміщення	то�арі�	через	
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митний	 кордон	 України	 шляхом	 подання	 декларації	 митної	 �арто�ті	
(�т.	262	МК).

Відпо�ідно	 до	 �татей	 262	 і	 264	МК	 по�тано�ою	 Кабінету	Міні�трі�	
України	�ід	20	грудня	2006	р.	№	1766	зат�ерджено	Порядок	деклару�ан
ня	митної	�арто�ті	то�арі�,	які	переміщують�я	через	митний	кордон	Украї
ни,	та	подання	�ідомо�тей	для	її	підт�ердження.	Цією	ж	по�тано�ою	�и
знана	такою,	що	�тратила	чинні�ть,	по�тано�а	Кабінету	Міні�трі�	України	
«Про	зат�ердження	Порядку	деклару�ання	митної	�арто�ті	то�арі�,	що	пере
міщують�я	через	митний	кордон	України»	�ід	28	�ерпня	2003	р.	№	1375.

Визначення	митної	�арто�ті	то�арі�,	що	��озять�я	на	митну	територію	
України,	 здій�нюєть�я	шляхом	 за�то�у�ання	методі�,	�изначених	у	ч.	1	
�т.	266	МК.

Виходячи	із	зазначеної	норми	методами	�изначення	митної	�арто�ті	
то�арі�,	які	�озять�я	на	митну	територію	України,	є:

—	метод	оцінки	за	ціною	угоди	щодо	то�арі�,	які	 імпортують�я	 (ме
тод	1);

—	метод	оцінки	за	ціною	угоди	щодо	ідентичних	то�арі�	(метод	2);
—	метод	оцінки	за	ціною	угоди	щодо	подібних	 (аналогічних)	то�арі�	

(метод	3);
—	метод	оцінки	на	о�но�і	�іднімання	�арто�ті	(метод	4);
—	метод	оцінки	на	о�но�і	дода�ання	�арто�ті	(метод	5);
—	резер�ний	метод	(метод	6).
Перелік	документі�,	які	подають�я	для	підт�ердження	зая�лених	�ідо

мо�тей	про	митну	�арті�ть	то�арі�,	не	є	�ичерпним,	а	отже,	митниця	має	
пра�о	�имагати,	а	імпортер	має	пра�о	надати	і	інші	докази,	які	підт�ер
джують	митну	�арті�ть	то�ару.

Порядком	деклару�ання	митної	�арто�ті	то�арі�,	які	переміщують�я	
через	митний	кордон	України,	та	подання	�ідомо�тей	для	її	підт�ерджен
ня	�ід	20	грудня	2006	р.	(зі	змінами	та	допо�неннями)	��тано�лені	перелі
ки	обо�’язко�их	та	додатко�их	документі�,	які	зобо�’язані	пода�ати	декла
ранти	на	�имогу	митного	органу.	У	п.	7	Порядку	даний	перелік	обо�’язко
�их	 документі�,	 які	 подають�я	 декларантом	 на	 підт�ердження	 митної	
�арто�ті	то�ару:	 зо�нішньоекономічний	дого�ір	 (контракт)	 з	додатками;	
рахунокфактура	(ін�ой�);	банкі��ькі	платіжні	документи;	рішення	митно
го	 органу	 про	 �изначення	митної	 �арто�ті	 раніше	 ��езених	 ідентичних	
та/або	подібних	(аналогічних)	то�арі�,	якщо	�оно	прийнято	за	одним	до
го�ором	(контрактом).

Пунктом	14	Порядку	��тано�лено,	що	у	�ипадку	неподання	декларан
том	додатко�их	документі�	у	��тано�лений	10денний	�трок	або	якщо	�ін	
�ідмо�ляєть�я	�ід	їх	подання,	митний	орган	�пра�і	�амо�тійно	�изначити	
митну	�арті�ть.

За	даними	�удо�ої	практики	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України,	
пози�ачіпідприєм�т�а,	о�каржуючи	рішення	митниці	щодо	оцінки	митної	
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�арто�ті,	по�илають�я	на	те,	що	митниця	безпід�та�но	�имагала	надання	
додатко�их	документі�,	не	передбачених	Порядком,	а	о�кільки	підприєм
�т�опози�ач	їх	не	надало,	�амо�тійно	�изначила	митну	�арті�ть	то�ару.

Судам	�лід	мати	на	у�азі,	що	�т.	265	МК	митному	органу	надано	пра�о	
здій�нення	контролю	пра�ильно�ті	�изначення	митної	�арто�ті,	а	також	й	
те,	що	митний	орган	має	пра�о	упе�нити�я	�	до�то�ірно�ті	декларації	чи	
будьякого	документа,	поданого	для	цілей	�изначення	митної	�арто�ті.

У	 тих	 �ипадках,	 коли	 підприєм�т�опози�ач,	 о�каржуючи	 рішення	
митниці	щодо	митної	�арто�ті,	зазначає,	що	митниця	�имагала	�ід	ньо
го	надання	документі�,	не	передбачених	Порядком,	�лід	�рахо�у�ати	на
�тупне.

Указом	Президента	України	«Про	заходи	щодо	�до�коналення	конюнк
турноціно�ої	політики	у	�фері	зо�нішньоекономічної	діяльно�ті»	�ід	10	лю
того	1996	р.	№	124/96	�т�орено	Держа�ний	 інформаційноаналітичний	
центр	моніторінгу	зо�нішніх	то�арних	ринкі�	(Держзо�нішінформ)	з	покла
денням	на	нього	функцій	з	моніторингу	зо�нішніх	ек�портних	то�арних	
ринкі�	та	цін,	що	�кладають�я	на	таких	ринках,	форму�ання	конюнктур
ноінформаційної	�и�теми,	надання	інформаційної,	кон�ультати�ної,	ек�
пертної	допомоги	підприєм�т�ам,	у�тано�ам	та	організаціям.	Відпо�ідно	
до	наказу	Міні�тер�т�а	зо�нішніх	економічних	з�’язкі�	і	торгі�лі	України	
«Про	за�то�у�ання	�т.	4	Указу	Президента	України	�ід	10.02.1996	№	124/96»	
�ід	8	�ерпня	1996	р.	№	506,	фахі�цями	Держзо�нішінформу	про�одить�я	
моніторинг	�ідпо�ідних	ринкі�	з	�икори�танням	на�тупних	інформацій
них	джерел:

—	біржо�і	котиру�ання;
—	контрактна	практика	по�та�ок	то�арі�;
—	прей�куранти	та	�ідпу�кні	ціни	україн�ьких	то�аро�иробникі�;
—	комерційні	пропозиції,	ли�ти,	протоколи	намірі�,	прей�куранти	та	

каталоги	на	продукцію	�ідомих	фірм,	порі�няльні	індек�и	цін;
—	з�іти	та	до�ідки	торго�ельноекономічних	мі�ій	�	�кладі	по�оль�т�	

України	за	кордоном	тощо.
На	жаль,	у	жодній	зі	�пра�,	що	переглядали�ь	у	ка�аційному	порядку	

Вищим	адміні�трати�ним	�удом	України,	�уди	не	да�али	оцінку	�ищеза
значеному	нормати�ному	акту	та	по�но�ажень	митних	органі�	щодо	�ико
ри�тання	додатко�ої	інформації	�ід	Держзо�нішінформу.	До	речі,	не	по�и
лали�ь	на	�казаний	нормати�ний	акт	і	митні	органи,	хоча	ли�том	ДМСУ	
№	11/27737	по�ідомлено	митні	органи,	що	�ідпо�ідно	до	ли�та	Міні�тер
�т�а	зо�нішніх	економічних	з�’язкі�	і	торгі�лі	України	�ід	7	жо�тня	1996	р.	
№	2528/215	ек�пертні	�и�но�ки,	підгото�лені	Держзо�нішінформом,	ма
ють	чинні�ть	офіційних	ек�пертиз	�то�о�но	умо�	�иконання	імпортноек�
портних	контракті�,	рі�ні�	цін	за	цими	контрактами,	та	по�инні	брати�я	
до	у�аги	митними	органами	при	ціно�ому	контролі.	Відпо�ідно	до	по�та
но�и	 Кабінету	Міні�трі�	 України	 «Питання	Міні�тер�т�а	 економіки»	 �ід	
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29	березня	2001	р.	№	310	Держа�ний	 інформаційноаналітичний	центр	
моніторингу	зо�нішніх	то�арних	ринкі�	�ідне�ено	до	�фери	упра�ління	Мі
ні�тер�т�а	економіки	України.

Отже,	Держзо�нішінформ	є	держа�ним	органом,	упо�но�аженим	на
да�ати	ціно�у	інформацію	на	імпорт	і	ек�порт	то�арі�	та	здій�ню�ати	ці
но�у	ек�пертизу	то�арі�.

У	п.	6	Указу	Президента	України	«Про	заходи	щодо	запобігання	ек�пор
ту	то�арі�	походженням	з	України	за	цінами,	що	можуть	розглядати�я	як	
демпінго�і,	та	�регулю�ання	торго�ельних	�порі�»	�ід	25	�ерпня	1994	р.	
№	475/94	(�	редакції	Указу	Президента	�ід	10	�ічня	2000	р.	№	7/2000)	
при	здій�ненні	�уб’єктами	ЗЕД	ек�портних	та	імпортних	операцій	контр
актні	(зо�нішньоторго�ельні)	ціни	мають	�ідпо�ідати	цінам,	що	�клали�я	
на	ринку	ек�порту	чи	імпорту	на	момент	здій�нення	операції.	Відпо�ідаль
ні�ть	за	обґрунту�ання	цін	за	зо�нішньоекономічними	контрактами	покла
даєть�я	на	�уб’єкті�	ЗЕД.

У	цьому	контек�ті	при	�ирішенні	позо�і�	про	�изнання	рішення	мит
ного	органу	щодо	оцінки	митної	�арто�ті	недій�ним	та	пере�ірці	питань	
про	те,	чи	діяла	митниця	у	межах	��оєї	компетенції,	�лід	�рахо�у�ати	�ід
по�ідні	пра�о�і	норми.

У	�ипадку	я�ної	не�ідпо�ідно�ті	зая�леної	митної	�арто�ті	то�арі�	мит
ні	органи	України	�изначають	митну	�арті�ть	по�лідо�но	на	о�но�і	ціни	на	
ідентичні	то�ари	та	інші	предмети,	на	подібні	то�ари	та	інші	предмети,	
що	діють	у	про�ідних	країнахек�портерах	зазначених	то�арі�	та	інших	
предметі�.

Згідно	з	припи�ами	�т.	259	МК	митною	�арті�тю	то�арі�,	які	перемі
щують�я	через	митний	кордон	України,	є	їх	ціна,	що	була	фактично	�пла
чена	або	підлягає	�платі	за	ці	то�ари,	обчи�лена	�ідпо�ідно	до	положень	
цього	Кодек�у.

Відпо�ідно	до	�т.	266	МК	о�но�ним	методом	�изначення	митної	�арто
�ті	то�ару	є	ціна	угоди,	за	якою	�они	імпортують�я,	чи	ціна,	яка	підлягає	
�платі	за	то�ари,	які	імпортують�я.	�кщо	о�но�ний	метод	не	може	бути	
за�то�о�аний,	за�то�о�уєть�я	по�лідо�но	кожний	з	інших	методі�,	зазна
чених	у	�т.	266	МК.

�ак,	приміром,	�о�ари�т�о	з�ернуло�я	до	�уду	з	позо�ом	до	митниці	
про	�изнання	недій�ною	Картки	�ідмо�и,	а	також	о�каржило	дії	митниці	
щодо	�амо�тійного	�изначення	митної	�арто�ті	то�ару.

По�тано�ою	�уду	першої	ін�танції,	залишеною	без	змін	ух�алою	апеля
ційного	�уду	�	задо�оленні	позо�них	�имог	�ідмо�лено.

Залишаючи	зазначені	�удо�і	рішення	без	змін	Вищий	адміні�трати�
ний	�уд	України	зазначи�	на�тупне.

Судами	попередніх	ін�танцій	��тано�лено,	що	�о�ари�т�ом	бу�	укладе
ній	контракт	з	іноземною	фірмою	на	купі�лю	залізорудної	�иро�ини,	згідно	
з	додатком	до	контракту	�арті�ть	за	1	тонну	то�ару	�кладає	57,80	дол.	С�А.
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У	�антажній	митній	декларації	зазначено	митну	�арті�ть	—	60421,23	грн,	
що	�ідпо�ідає	фактурній	�арто�ті	(графа	42	ВМД),	кількі�ть	то�ару	207000	кг	
(графа	38	ВМД).	За	декларацією	митної	�арто�ті	форми	ДМВ1	зая�лена	
митна	�арті�ть	(графа	23)	у	гри�нях	—	60421,23	грн,	�	іноземній	�алюті	—	
11964,60	дол.

Митним	органом	на	декларації	митної	�арто�ті	зроблено	�ідмітку:	«На	
�иконання	по�тано�и	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	зат�ердження	По
рядку	деклару�ання	митної	�арто�ті	то�арі�,	що	переміщують�я	через	ми
тний	кордон	України»	�ід	28.06.2003	№	1375	необхідно додатково нада
ти	на�тупні	документи	для	підт�ердження	митної	�арто�ті:	контракт	�ід	
15.07.2005,	каталоги,	прай�ли�ти	фірми	�иробника,	калькуляція	на	то�ар	
фірми	�иробника,	у�тано�чі	документи	Фірми,	документи,	підт�ерджуючі	
оплату	за	контрактом	�ід	15.07.2005».

У	з�’язку	з	неподанням	�итребу�аних	документі�	митним	органом	бу
ло	про�едено	огляд	цін	то�ару	пози�ача	—	окаткі�	неофлю�о�аних	на	�нут
рішньому	ринку	Ро�ій�ької	Федерації	(�иробника	та	�ідпра�ника	за	контр
актом)	у	мережі	Internet,	яким	підт�ерджено,	що	ціна	зазначеного	то�ару	
�кладає	105	дол.	С�А	за	одну	тонну.	Крім	того,	за	даними	митного	орга
ну	ідентичний	то�ар	�ід	того	�амого	�иробника	�же	бу�	��езений	пози�а
чем	 на	митну	 територію	 України	 у	 чер�ні	 2005	 р.	 за	 митною	 �арті�тю	
105	дол.	С�А	за	одну	тонну.

Неподання	пози�ачем	у	по�ному	об�язі	�итребу�аних	митним	органом	
документі�,	��езення	раніше	пози�ачем	 ідентичного	то�ару	того	�амого	
�иробника	на	митну	територію	України	за	митною	�арті�тю	105	дол.	С�А	
за	тонну,	дані	ціно�ої	інформації	Держа�ної	митної	�лужби	України	за	пе
ріод	з	1	чер�ня	2005	р.	по	31	�ерпня	2005	р.	�тали	під�та�ою	для	�умні�у	
у	пра�ильно�ті	зая�леної	пози�ачем	митної	�арто�ті	то�арі�.

Суд	ка�аційної	ін�танції	дійшо�	�и�но�ку,	що	митний	орган	пра�омір
но	за�то�у�а�	метод	2	�изначення	митної	�арто�ті	при	�изначенні	митної	
�арто�ті	то�ару,	�рахо�уючи	�ід�утні�ть	у	�пра�і	даних,	що	підт�ерджу
ють	пра�ильні�ть	�изначення	зая�леної	декларантом	митної	�арто�ті	то�а
рі�,	ная�ні�ть	обґрунто�аних	�умні�і�	у	до�то�ірно�ті	поданих	декларан
том	�ідомо�тей,	�рахо�уючи	ціно�у	інформацію	щодо	ідентичних	чи	подіб
них	(аналогічних)	то�арі�	з	коригу�анням.

У	значній	кілько�ті	�пра�,	пере�ірених	у	ка�аційному	порядку,	під�та
�ою	для	о�карження	рішень	митних	органі�	�лугу�ало	те,	що	митниця,	не	
погоджуючи�ь	із	за�то�у�анням	декларантом	методу	оцінки	митної	�арто�
ті	за	ціною	угоди,	�амо�тійно	за�то�о�у�ала	інші	методи	оцінки	за	�ід�ут
но�ті	будьякого	обґрунту�ання	причин	неза�то�у�ання	попередніх	методі�.

�ак,	приміром,	�о�ари�т�о	з	обмеженою	�ідпо�ідальні�тю	з�ернуло�я	
до	�уду	з	позо�ом	до	митниці	про	�ка�у�ання	рішення	щодо	�изначення	
митної	�арто�ті	пре�форм	для	лиття	�иробі�	із	пла�тма�и,	які	нада�али�ь	
для	митного	контролю	і	оформлення	за	�антажною	митною	декларацією,	
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а	також	про	зобо�’язання	митниці	здій�нити	митне	оформлення	то�арі�	
за	зая�леною	митною	�арті�тю.	Пози�ач	по�ла��я	на	те,	що	митна	�ар
ті�ть	імпорто�аного	то�ару	була	ним	�изначна	за	першим	методом	�изна
чення	митної	�арто�ті	—	за	ціною	угоди,	і	��ажа�,	що	митницею	безпід
�та�но	бу�	за�то�о�аний	третій	метод	�изначення	митної	�арто�ті,	який	
приз�і�	до	за�ищення	митних	платежі�.

По�тано�ою	�уду,	залишеною	без	змін	ух�алою	апеляційного	�уду,	по
зо�	задо�олено.	Пере�іряючи	�пра�у	за	ка�аційною	�каргою	митниці	�удо
�а	колегія	дійшла	�и�но�ку	про	законні�ть	�удо�их	рішень,	�иходячи	з	то
го,	що	у	рішенні	митного	органу	щодо	митної	оцінки	пре�форм	для	лиття	
пла�тма�о�их	�иробі�	�ід�утні	по�илання	на	неможли�і�ть	за�то�у�ання	
о�но�ного,	першого	методу	�изначення	митної	�арто�ті	то�арі�	за	ціною	
дого�ору	щодо	то�арі�,	які	імпортують�я	(�арті�ть	операції),	а	також	мето
ду	№	2	—	методу	�изначення	митної	�арто�ті	то�арі�	за	ціною	дого�ору	
щодо	ідентичних	то�арі�.

Ча�тиною	2	�т.	265	МК	митному	органу	надано	пра�о	�амо�тійного	�и
значення	митної	�арто�ті	то�арі�,	які	декларують�я	у	разі	�ід�утно�ті	да
них,	що	підт�ерджують	пра�ильні�ть	зая�леної	декларантом	митної	�арто�
ті	то�арі�,	або	у	разі	ная�но�ті	обґрунто�аних	�умні�і�	у	до�то�ірно�ті	по
даних	декларантом	�ідомо�тей	про	митну	�арті�ть.

Суди	дійшли	обґрунто�аного	�и�но�ку	про	те,	що	�ідпо�ідачем	не	до
�едено,	чи	�загалі	мало	мі�це	непідт�ердження	декларантом	документаль
но	зая�леної	ним	митної	�арто�ті,	чи	ма�	мі�це	факт	�иникнення	у	нього	
обґрунто�аних	�умні�і�	щодо	до�то�ірно�ті	поданих	декларантом	�ідомо
�тей	та	чи	мали	мі�це	�ипадки,	за	яких	�иникає	неможли�і�ть	пере�ірки	
обчи�лення	митної	�арто�ті	та	пра�о	по�адо�их	о�іб	митного	органу	�амо
�тійно	�изначати	митну	�арті�ть	на	о�но�і	цін	на	ідентичні	або	подібні	то
�ари.

Крім	цього,	�	матеріалах	даної	�пра�и	були	�ід�утні	докази	�итребу�ан
ня	митницею	у	пози�ача	додатко�их	документі�	на	підт�ердження	зая�
леної	митної	�арто�ті	то�ару.

Отже,	розглядаючи	такі	�пра�и,	�лід	з�ертати	у�агу	на	позицію	митни
ці	щодо	неможли�о�ті	по�лідо�ного	за�то�у�ання	митницею	методі�	оцін
ки	митної	�арто�ті.	Дана	позиція	по�инна	бути	обо�’язко�о	�ідображена	
у	рішенні	про	оцінку	митної	�арто�ті	 і	за�то�у�ання	іншого	методу,	ніж	
�казаного	декларантом.

Оскарження рішень митних органів 
при переміщенні товарів у митному режимі переробки 

на митній території України
�о�ари,	які	є	предметом	міжнародного	обміну,	інколи	до	або	пі�ля	здій�

нення	зо�нішньоторго�ельної	операції	потребують	пе�ної	переробки,	оброб
ки,	ремонту	тощо.	При	цьому	дані	операції	�иробничого	чи	проми�ло�ого	
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характеру	�	�илу	деяких	причин	(економічних,	технологічних	тощо),	не	мо
жуть	бути	про�едені	на	митній	території	однієї	держа�и.	Режими	перероб
ки	доз�оляють	��озити	та	переробляти	на	митній	території	України	іно
земні	то�ари	без	за�то�у�ання	до	них	заході�	нетарифного	регулю�ання;	
�и�озити	для	переробки	за	межі	митної	території	України	то�ари	україн
�ького	походження	та	по�ертати	їх	у	зміненому	�тані	�	Україну;	��озити	
та	здій�ню�ати	переробку	іноземних	то�арі�	на	митній	території	України	
та	�и�озити	за	межі	митної	території	продукти	переробки	або	реалізо�у�а
ти	їх	на	митній	території	України.

Митний	кодек�	України	закріплює	доз�ільний	порядок	�икори�тання	
режиму	переробки.	Розміщення	то�ару	�	режимі	переробки	можли�е	тільки	
з	доз�олу	митного	органу.

Відпо�ідно	до	�т.	232	МК	�трок	переробки	то�арі�	на	митній	території	
України	��тано�люєть�я	митним	органом	під	ча�	надання	доз�олу	підпри
єм�т�урезиденту,	 �иходячи	 з	 три�ало�ті	 проце�у	 переробки	 то�арі�	 та	
розпорядження	продукцією	їх	переробки,	але,	як	пра�ило,	не	може	бути	
більшим	ніж	90	дні�.

Виходячи	з	технологічних	о�обли�о�тей	переробки	Кабінет	Міні�трі�	
України	за	поданням	�ідпо�ідного	Міні�тер�т�а	або	іншого	Центрального	
органу	�икона�чої	�лади	може	��тано�лю�ати	інші	�троки	переробки,	то
�арі�,	ніж	граничний	термін	90	дні�.

�ак,	наприклад,	у	�пра�і	за	позо�ом	�о�ари�т�а	до	митниці	про	�и
знання	нечинним	по�ідомлення	на	�уму	18910,38	грн	про	погашення	за
борго�ано�ті	по	�платі	митних	зборі�	за	перебу�ання	то�арі�	під	митним	
контролем	та	�изнання	дій	щодо	нараху�ання	підприєм�т�у	�казаного	пла
тежу	протипра�ними,	пози�ач	по�ла��я	на	те,	що	�ідпо�ідно	до	умо�	зо�
нішньоекономічного	контракту	з	че�ькою	фірмою	на	адре�у	�о�ари�т�а	
по�та�ляєть�я	да�альницька	�иро�ина	—	яблучний	концентрат	та	цукор
пі�ок	 для	 переробки	 на	 гото�у	 продукцію	—	 �ік.	 Митницею	 на	 адре�у	
�о�ари�т�а	 було	 напра�лено	 �имогу	 про	 �плату	 заборго�ано�ті	 на	 �уму	
18910,38	грн,	що	�иникла	�на�лідок	донараху�ання	митних	зборі�	за	пе
ребу�ання	то�арі�	під	митним	контролем	�	термін	понад	90	дні�	за	�ан
тажними	митними	деклараціями.

По�тано�ою	�уду	першої	ін�танції	позо�	задо�олено.	Ух�алою	апеля
ційного	�уду	по�тано�а	�уду	першої	 ін�танції	залишена	без	змін.	Судо�і	
рішення	були	�моти�о�ані	по�иланнями	на	ту	об�та�ину,	що	то�ар	знахо
ди��я	на	митній	території	України	у	митному	режимі	«переробки»,	а	тому	
на	нього	не	могли	бути	нарахо�ані	митні	збори.

Не	погоджуючи�ь	із	зазначеними	�удо�ими	рішеннями,	митниця	з�ер
нула�ь	із	ка�аційною	�каргою,	�	який	про�ила	про	їх	�ка�у�ання	та	ух�а
лення	но�ого	рішення	про	�ідмо�у	�	позо�і.	Ка�атор	�каза�,	що	то�ари,	
які	були	��езені	на	адре�у	�о�ари�т�а	на	митну	територію	України,	пере
бу�али	під	митним	контролем	у	термін	більше	90	дні�,	і	�	даному	�ипадку	
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митний	збір	підляга�	нараху�анню	на	загальних	під�та�ах	з	дати	за�ер
шення	дії	доз�олу	на	переробку	то�арі�.

Матеріалами	�пра�и	��тано�лено,	що	то�ар	по�тупа�	на	митну	терито
рію	України	на	адре�у	пози�ача	як	да�альницька	�иро�ина	і	з	доз�олу	мит
ного	 органу	 бу�	 розміщений	 у	 митному	 режимі	 «переробки».	 Визначен
ня	поняття	«да�альницька	�иро�ина»	дано	у	Законі	України	«Про	операції	
з	 да�альницькою	 �иро�иною	 у	 зо�нішньоекономічних	 �ідно�инах».	 Нею	
�изнаєть�я	�иро�ина,	матеріали,	напі�фабрикати,	комплектуючі	�ироби,	
енергоно�ії,	��езені	на	митну	територію	України	іноземним	замо�ником	
або	�и�езені	за	її	межі	україн�ьким	замо�ником	для	�икори�тання	у	�ироб
ленні	гото�ої	продукції.

У	даному	�ипадку	митницею	бу�	��тано�лений	�трок	доз�олу	на	розмі
щення	то�ару	�	режимі	переробки	�	межах	90	дні�.	Статтею	229	МК	��та
но�лено,	що	переробкою	на	митній	території	України	�изнаєть�я	митний	
режим,	�ідпо�ідно	до	якого	��езені	на	митну	територію	України	то�ари,	
що	походять	з	інших	країн,	піддають�я	у	��тано�леному	законода��т�ом	
порядку	переробці	без	за�то�у�ання	до	них	заході�	нетарифного	регулю
�ання,	за	умо�и	�и�езення	за	межі	митної	території	продукті�	переробки	
�ідпо�ідно	до	митного	режиму	ек�порту.

Граничний	термін	знаходження	то�арі�	у	режимі	переробки	��тано�
лено	�т.	232	МКУ	—	�ін	не	може	бути	більше	ніж	90	дні�.	Строк	починає	
обчи�лю�ати�я	з	моменту	оформлення	�антажної	митної	декларації.

Відпо�ідно	до	п.	2.9	«Порядку	за�то�у�ання	митних	режимі�	перероб
ки	на	митній	території	України	та	переробки	за	межами	митної	території»,	
зат�ердженого	наказом	Держа�ної	митної	�лужби	України	�ід	13	�ере�ня	
2003	р.	№	609,	зареє�тро�аного	у	Міні�тер�т�і	ю�тиції	України	6	жо�тня	
2003	р.	за	№	897/8218,	�ідпо�ідальні�ть	за	дотримання	�трокі�	перероб
ки	не�е	підприєм�т�о,	що	отримало	доз�іл	митного	органу	на	розміщення	
то�арі�	у	цьому	режимі.

Матеріалами	�пра�и	було	також	��тано�лено,	що	пози�ач	поруши�	тер
мін	знаходження	то�арі�	у	режимі	переробки.	Виходячи	з	положень	по�та
но�и	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	�та�ки	митних	зборі�»	�ід	27	�ічня	
1997	р.	№	65	та	додаткі�	до	неї,	митницею	було	донарахо�ано	митні	збо
ри	за	про�трочені	дні	перебу�ання	�иро�ини	під	митним	контролем,	�ихо
дячи	з	її	загальної	митної	�арто�ті.

Законом	України	«Про	операції	з	да�альницькою	�иро�иною	у	зо�ніш
ньоекономічних	�ідно�инах»	�ід	15	�ере�ня	1995	р.	№	327/95ВР	(з	на�туп
ними	змінами	та	допо�неннями)	��тано�лено,	що	у	разі	�и�езення	гото�ої	
продукції	за	межі	митної	території	у	період	дії	��тано�леного	законом	�троку	
переробки	да�альницької	�иро�ини,	��ізне	мито,	податки	і	збори	не	�пра�
ляють�я.

�аким	чином,	законода�цем	чітко	�изначено,	що	у	�ипадках	про�тро
чення	терміну	перебу�ання	то�ару	�	режимі	переробки	митний	збір	підля
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гає	нараху�анню	на	загальних	під�та�ах	з	дати	за�ершення	дії	доз�олу	на	
переробку.

З	огляду	на	зазначене	�удо�а	колегія	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	
України	не	погодила�я	з	�и�но�ками	�уді�	попередніх	ін�танцій	про	те,	що	
митні	збори	за	перебу�ання	то�арі�	під	митним	контролем	не	�пра�ляють
�я	протягом	у�ього	періоду	перебу�ання	його	у	режимі	переробки,	о�кільки	
�они	�уперечать	�казаним	чинникам.

Дані	норми	матеріального	пра�а	не	були	за�то�о�ані	�удом	як	першої,	
так	і	апеляційної	 ін�танцій,	що	приз�ело	до	прийняття	помилко�ого	рі
шення.

Судо�а	колегія	також	зазначає,	що	�уд	першої	ін�танції	�изна�	таки
ми,	що	не	�ідпо�ідають	чинному	законода��т�у	(є	протипра�ними)	дії	мит
ниці	щодо	нараху�ання	підприєм�т�у	платежу	на	перебу�ання	під	митним	
контролем	�антажу,	що	��езений	за	�антажними	митними	деклараціями.	
Між	тим,	нараху�ання	платежі�	за	�казаними	�антажними	митними	декла
раціями	не	було	предметом	як	позо�у,	так	і	�удо�ого	до�лідження.	Суд	апе
ляційної	ін�танції	не	з�ерну�	у�агу	на	цю	помилку	і	продублю�а�	її	�	ух�а
лі.	З�ажаючи	на	на�едене,	�удо�і	рішення	у	�пра�і	були	�ка�о�ані,	а	�пра
�а	напра�лена	на	но�ий	�удо�ий	розгляд	до	�уду	першої	ін�танції.

Митним	кодек�ом	України	(�т.	229	МК)	��тано�лено,	що	у	митний	ре
жим	переробки	то�ари	можуть	бути	поміщені	лише	за	умо�и	�и�езення	
продукті�	переробки	�ідпо�ідно	до	митного	режиму	ек�порту.

Для	прийняття	рішення	про	можли�і�ть	розміщення	то�арі�	у	режим	
переробки	митними	органами	розглядають�я	економічні	(захи�т	інтере�і�	
україн�ького	то�аро�иробника),	технічні	(можли�і�ть	ідентифіку�ати	пере
роблені	то�ари)	та	адміні�трати�ні	критерії	 (дотримання	підприєм�т�ом	
режиму	переробки).

Приміром,	у	адміні�трати�ній	�пра�і	за	позо�ом	�о�ари�т�а	до	мит
ниці	про	�изнання	протипра�ними	дій	по�адо�ої	о�оби	митниці	та	�ід
шкоду�ання	за�даних	збиткі�,	позо�ні	�имоги	були	обґрунто�ані	тим,	що	
згідно	з	зо�нішньоекономічним	контрактом	�ід	29	чер�ня	2000	р.	на	мит
ну	територію	України	 з	метою	ремонту	були	��езені	а�іаційні	д�игуни.	
Відпо�ідно	до	�антажної	митної	декларації	�ід	20	тра�ня	2005	р.	а�іацій
ні	�антажі	оформлені	у	митному	режимі	«переробки	на	митній	території	
України».

Ча�тина	а�іаційних	д�игуні�	пі�ля	ремонту	�и�езена	 (ек�порто�ана)	
замо�нику,	що	підт�ерджуєть�я	�ідпо�ідними	ВМД	�ід	30	�ере�ня	2005	р.,	
5	жо�тня	2005	р.	та	6	жо�тня	2005	р.	Для	здій�нення	митного	оформлен
ня	�о�ари�т�о	у	період	з	19	�ере�ня	2005	р.	по	3	жо�тня	2005	р.	на	раху
нок	митниці	перераху�ало	а�ан�о�і	�уми	у	розмірі	458026,74	грн.	Відпо�і
дачем	при	оформленні	ек�порту	а�іад�игуні�	із	зазначених	�ум,	крім	збо
ру	за	митне	оформлення,	було	нарахо�ано	та	утримано	збір	за	перебу�ання	
д�игуні�	під	митним	контролем	на	загальну	�уму	319402,4	грн.
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По�тано�ою	�уду	першої	ін�танції,	залишеною	без	змін	ух�алою	апеля
ційного	�уду,	у	позо�і	�ідмо�лено.

Матеріалами	�пра�и	було	��тано�лено,	що	�антаж	бу�	��езений	пози
�ачем	на	митну	територію	України	�	режимі	переробки.	Визначення	по
няття	«митного	режиму	переробки	на	митній	території	України»	на�едено	
у	�т.	229	МК,	згідно	з	якою	переробкою	на	митній	території	�изнаєть�я	
митний	режим,	�ідпо�ідно	до	якого	��езені	на	митну	територію	України	
то�ари,	що	походять	з	інших	країн,	піддають�я	у	��тано�леному	законом	
порядку	переробці	без	за�то�у�ання	до	них	заході�	нетарифного	регулю
�ання,	за	умо�и	�и�езення	за	межі	митної	території	продукті�	переробки	
�ідпо�ідно	до	митного	режиму	ек�порту.

Митним	режимом	згідно	з	п.	16	�т.	1	Митного	кодек�у	України	�изна
єть�я	�укупні�ть	норм,	��тано�лених	законами	України	з	питань	митної	
�пра�и,	що	залежно	�ід	зая�леної	мети	переміщення	то�арі�	і	тран�порт
них	за�обі�	через	митний	кордон	України	�изначають	порядок	такого	пе
реміщення	та	об�яг	митних	процедур,	які	при	цьому	здій�нюють�я.

Строк	переробки	то�арі�	на	митній	території	України	обчи�люєть�я,	
починаючи	з	дня	за�ершення	митного	оформлення	митним	органом	то�а
рі�,	що	��озять�я	для	переробки.	Ча�тиною	2	�т.	232	МК	��тано�лено	за
гальне	пра�ило,	що	�трок	переробки	��тано�люєть�я	митним	органом	під	
ча�	надання	доз�олу	підприєм�т�урезиденту,	�иходячи	з	три�ало�ті	про
це�у	переробки,	але	не	може	пере�ищу�ати	90	дні�.	Лише	у	�иключних	
�ипадках	Кабінет	Міні�трі�	України	може	��тано�лю�ати	інші	�троки	пе
реробки	то�арі�,	ніж	ті,	що	��тано�лені	ч.	2	�т.	232	МК,	але	за	поданням	
�ідпо�ідного	міні�тер�т�а	або	іншого	центрального	органу	�икона�чої	�ла
ди.	В	матеріалах	�пра�и	�ід�утні	докази	того,	що	Кабінетом	Міні�трі�	Украї
ни	пози�ачу	були	��тано�лені	інші	�троки	переробки	��езених	то�арі�	і,	
таким	чином,	режим	переробки	на	митній	території	не	по�инен	бу�	пере
�ищу�ати	90	дні�.

Пози�ачем	при	��езенні	а�іад�игуні�	на	митну	територію	України	бу
ло	надано	зобо�’язання	про	те,	що	у	термін	до	17	�ерпня	2005	р.	то�ари,	
що	були	��езені	на	митну	територію	України,	будуть	�и�езені.	Дані	об�та
�ини	підт�ерджують�я	оформленою	у	митному	�ідношенні	ВМД	(графа	48).	
Наказом	Держа�ної	митної	�лужби	України	�ід	13	�ере�ня	2003	р.	№	609,	
зареє�тро�аним	у	Міні�тер�т�і	ю�тиції	України	6	жо�тня	2003	р.,	зат�ер
джено	Порядок	 за�то�у�ання	митних	режимі�	переробки	на	митній	 те
риторії	України	та	переробки	за	межами	митної	території	України.	Пунк
том	3.2	Порядку	передбачено,	що	разом	із	ВМД	до	митниці	оформлення	
подають�я	 то�аротран�портні	 та	 інші	 документи,	 а	 також	 зобо�’язання	
про	�и�езення	за	межі	митної	території	України	продукті�	переробки	�	
�трок,	зазначений	у	доз�олі	митного	органу	на	розміщення	то�арі�	у	ре
жимі	 переробки.	 �аке	 зобо�’язання	 було	 надане	 пози�ачем	 �ідпо�ідачу	
19	тра�ня	2005	р.,	про	що	��ідчить	�ідмітка	у	ВМД.	Однак	у	�казаний	тер
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мін,	тобто	до	17	�ерпня	2005	р.	то�ар	не	бу�	�и�езений	за	межі	митної	те
риторії,	 зобо�’язання	про	 з�оротне	 �и�езення	 було	 �иконане	пози�ачем	
лише	у	�ере�ні	2005	р.

За	таких	об�та�ин	�удо�а	колегія	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	Украї
ни	погодила�я	з	�и�но�ками	�уді�	попередніх	 ін�танцій	про	безпід�та�
ні�ть	позо�них	�имог.

Судо�а	практика	за��ідчує,	що	інколи	�уб’єкти	ЗЕД,	які	працюють	з	
да�альницькою	 �иро�иною,	 намагають�я	 порушити	 �имоги	 законода�
�т�а	і	реалізу�ати	продукт	переробки	на	митній	території	України,	у��ідом
люючи,	що	�ідпо�ідно	до	Закону	України	«Про	операції	з	да�альницькою	
�иро�иною	у	 зо�нішньоекономічних	�ідно�инах»	�ід	15	�ере�ня	1995	р.	
(з	на�тупними	змінами	і	допо�неннями),	що	у	період	дії	��тано�леного	за
коном	�троку	переробки	да�альницької	�иро�ини	��ізне	мито,	податки	і	
збори	не	�пра�ляють�я.	На	поширені�ть	такого	я�ища	і	необхідні�ть	адек
�атного	реагу�ання	на	нього	з	боку	�уді�	з�ерну�	у�агу	Президент	України	
В.	А.	Ющенко	на	IX	з’їзді	�удді�	України.

�ак,	приміром,	у	адміні�трати�ній	�пра�і	за	позо�ом	при�атного	під
приєм�т�а	до	митниці	про	�изнання	недій�ними	талоні�	�ідмо�и	у	пропу�
ку	на	митну	територію	чи	митному	оформленні	то�арі�	та	інших	предметі�	
�иданих	пози�аче�і	митницею,	а	також	про	зобо�’язання	Держа�ної	мит
ної	�лужби	�ідкликати	ли�т	�ід	17	ли�топада	2005	р.	№	11/110/14634ЕП,	
пози�ач	по�ла��я	на	те,	що	�ідпо�ідно	до	зо�нішньоекономічних	контрак
ті�	��ози�	на	митну	територію	України	цукро�і	буряки,	які	деклару�а�	у	
митному	режимі	«імпорт».

�годин�ькою	митницею	за	�антажними	митними	деклараціями	були	
�идані	Картки	�ідмо�и	у	пропу�ку	на	митну	територію	чи	митному	оформ
ленні	 то�арі�	 та	 інших	 предметі�	 з	 під�та�	 порушення	 підприєм�т�ом	
п.	11	�т.	3	Закону	України	«Про	держа�не	регулю�ання	�иробницт�а	та	реа
лізації	цукру»	�ід	17	чер�ня	1999	р.	№	758XIV	та	необхідні�тю	за�то�у�ан
ня	митного	режиму	 «переробка	на	митній	території	України».	Вказаним	
Законом,	зокрема,	��тано�лено,	що	об�яги	�иробницт�а	цукру,	що	по�та
�ляєть�я	на	�нутрішній	ринок	України	та	для	по�та�ок	за	її	межі	обмежу
ють�я	к�отами,	 які	щорічно	�изначають�я	Кабінетом	Міні�трі�	України	
або	упо�но�аженим	ним	органом.	Пунктом	11	�т.	3	цього	Закону	��тано�
лено,	що	�иробницт�о	цукру	�	Україні	з	імпортної	�иро�ини	допу�каєть�я	
�иключно	за	умо�и	подальшого	�и�езення	гото�ої	продукції	у	по�ному	об
�язі	за	межі	України	у	терміни,	передбачені	законода��т�ом.	�а	об�та�и
на,	що	�уб’єкт	ЗЕД	�каза�	не	той	митний	режим,	який	було	�лід	�казати	
�	даному	�ипадку	(«імпорт»	замі�ть	«переробка»),	да�ало	йому	можли�і�ть	
у	 подальшому	 реалізу�ати	 �игото�лену	 продукцію	 на	 митній	 території	
України.	Судо�а	колегія	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	�изнала,	
що	дії	митниці	щодо	�идачі	Картки	�ідмо�и	�ідпо�ідали	�имогам	законо
да��т�а.
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Оскарження рішень митних органів 
підприємствами з іноземними інвестиціями

Пільго�ий	режим	ін�е�тиційної	та	іншої	го�подар�ької	діяльно�ті	для	
підприєм�т�	 з	 іноземними	 ін�е�тиціями	передбача��я	Законом	України	
«Про	іноземні	ін�е�тиції»	�ід	13	березня	1992	р.	№	2198XII,	Декретом	Ка
бінету	Міні�трі�	України	«Про	режим	іноземного	ін�е�ту�ання»	�ід	20	тра�
ня	1993	р.	№	5593,	по�тано�ами	Верхо�ної	Ради	України	«Про	порядок	
��едення	�	дію	Закону	України	«Про	 іноземні	 ін�е�тиції»	�ід	13	березня	
1992	р.	№	2198аXII,	«Про	порядок	��едення	�	дію	Закону	України	«Про	
режим	іноземного	ін�е�ту�ання»	�ід	19	березня	1996	р.	№	94/96ВР.

Законом	України	«Про	у�унення	ди�кримінації	�	оподатку�анні	�уб’єк
ті�	підприємницької	діяльно�ті,	�т�орених	з	�икори�танням	майна	та	кош
ті�	�ітчизняного	походження»	�ід	17	лютого	2000	р.	№	1457III	�ка�о�ано	
дію	положень	зазначених	нормати�нопра�о�их	акті�.

При	цьому	�т.	1	зазначеного	Закону	передбачено,	що	на	території	Украї
ни	до	�уб’єкті�	підприємницької	діяльно�ті	або	інших	юридичних	о�іб,	їх	
філій,	�ідділень,	�ідокремлених	підрозділі�,	�ключаючи	по�тійні	пред�та�
ницт�а	нерезиденті�,	�т�орених	за	уча�тю	іноземних	ін�е�тицій,	незалежно	
�ід	форм	та	ча�у	їх	�не�ення,	за�то�о�уєть�я	національний	режим	�алют
ного	регулю�ання	та	�пра�ляння	податкі�,	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�),	
��тано�лений	законами	України	для	підприєм�т�,	�т�орених	без	уча�ті	іно
земних	ін�е�тицій.

Відпо�ідно	до	положень	ч.	1	�т.	5	�казаного	Закону	його	дія	поширю
єть�я	на	підприєм�т�а	з	іноземними	ін�е�тиціями,	незалежно	�ід	ча�у	�не
�ення	іноземних	ін�е�тицій,	їх	реє�трації,	у	тому	чи�лі	до	��едення	�	дію	
та	протягом	дії	Закону	України	 «Про	 іноземні	 ін�е�тиції»	�ід	13	березня	
1992	р.,	Декрету	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	режим	іноземного	ін�е�
ту�ання»	�ід	20	тра�ня	1993	р.	№	5593	та	Закону	України	«Про	режим	
іноземного	ін�е�ту�ання»	�ід	19	березня	1996	р.

У	з�’язку	зі	�кладні�тю	у	за�то�у�анні	�удами	окремих	положень	зазна
ченого	Закону,	а	також	прийняттям	окремими	�удами	рішень	про	підт�ер
дження	пільг,	які	було	надано	на	під�та�і	�ка�о�аних	цим	законом	норма
ти�нопра�о�их	акті�,	Кон�титуційним	Судом	України	було	надано	офіційне	
тлумачення	положень	ч.	1	�т.	5	Закону	України	«Про	у�унення	ди�кримі
нації	�	оподатку�анні	�уб’єкті�	підприємницької	діяльно�ті,	�т�орених	з	
�икори�танням	майна	та	кошті�	�ітчизняного	походження»	і	ч.	1	�т.	19	За
кону	України	«Про	ін�е�тиційну	діяльні�ть»	�ід	18	�ере�ня	1991	р.	№	1560XII	
(Рішення	Кон�титуційного	Суду	України	�ід	29	�ічня	2002	р.	№	1рп/2002	
(�пра�а	№	117/2002).

Зокрема,	�	п.	1.1	Рішення	Кон�титуційний	Суд	України	�каза�,	що	з	
дня	набуття	чинно�ті	ч.	1	�т.	5	Закону	України	«Про	у�унення	ди�криміна
ції	�	оподатку�анні	�уб’єкті�	підприємницької	діяльно�ті,	�т�орених	з	�и
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кори�танням	майна	та	кошті�	�ітчизняного	походження»	�пеціальне	зако
нода��т�о	та	держа�ні	гарантії	захи�ту	іноземних	ін�е�тицій,	які	діяли	на	
момент	реє�трації	ін�е�тицій	і	підлягали	за�то�у�анню	на	�имогу	інозем
ного	ін�е�тора	на	під�та�і	гарантій	�ід	зміни	законода��т�а,	за�то�о�ують
�я	у	межах,	передбачених	�т.	3	цього	Закону	та	�т.	19	Закону	України	«Про	
ін�е�тиційну	діяльні�ть».

�аким	чином,	�пеціальне	законода��т�о	України	про	іноземні	ін�е�ти
ції,	а	також	держа�ні	гарантії	захи�ту	іноземних	ін�е�тицій,	�изначені	за
конода��т�ом	України,	не	регулюють	питання	�алютного,	митного	та	по
датко�ого	законода��т�а,	чинного	на	території	України,	якщо	інше	не	пе
редбачено	 міжнародними	 дого�орами	 України,	 згода	 на	 обо�’язко�і�ть	
яких	надана	Верхо�ною	Радою	України	(п.	4	моти�у�альної	ча�тини	�ка
заного	Рішення).

Слід	також	з�ернути	у�агу,	що	�ідпо�ідно	до	п.	1.2	зазначеного	Рішен
ня	положення	ч.	1	�т.	5	Закону	України	 «Про	у�унення	ди�кримінації	�	
оподатку�анні	�уб’єкті�	підприємницької	діяльно�ті,	�т�орених	з	�икори�
танням	майна	та	кошті�	�ітчизняного	походження»	у	�заємоз�’язку	з	інши
ми	положеннями	цього	Закону	є	під�та�ою	як	для	�ідмо�и	у	наданні,	так	
і	для	припинення	раніше	наданих	пільг	у	�фері	�алютного	і	митного	регу
лю�ання	та	�пра�ляння	податкі�,	зборі�	(обо�’язко�их	платежі�)	підприєм
�т�ам	з	іноземними	ін�е�тиціями,	їх	дочірнім	підприєм�т�ам,	а	також	фі
ліям,	�ідділенням,	іншим	�ідокремленим	підрозділам,	�ключаючи	по�тійні	
пред�та�ницт�а	нерезиденті�,	незалежно	�ід	ча�у	�не�ення	іноземних	ін
�е�тицій	та	їх	реє�трації.

Оскарження рішень митних органів, 
пов’язаних з винесенням податкових повідомлень 

із нарахування суб’єктам Зед 
податкових зобов’язань

�о�ари,	оформлені	у	митному	�ідношенні,	можуть	бути	піддані	по�тор
ному	митному	контролю.	Згідно	з	підпунктом	«г»	п.	4.2.2	�т.	4	Закону	Украї
ни	«Про	порядок	погашення	податко�их	зобо�’язань	перед	бюджетами	та	
держа�ними	цільо�ими	фондами»	митні	органи,	як	контролюючі,	у	�ипад
ках	імпорту	та	ек�порту	то�арі�,	можуть	�изначити	податко�е	зобо�’язан
ня	�амо�тійно.

Аналіз	�удо�ої	практики	розгляду	адміні�трати�них	�пра�	за	позо�ами	
�уб’єкті�	ЗЕД	до	митних	органі�	про	�изнання	недій�ними	податко�их	по
�ідомлень,	якими	о�таннім	до	нарахо�уєть�я	�плата	податкі�	та	митних	
зборі�	��ідчить	про	на�тупне.

Пози�ачами,	�уб’єктами	ЗЕД,	як	пра�ило,	�т�ерджуєть�я,	що	при	мит
ному	оформленні	то�ару	у	митних	органі�	не	було	зау�ажень	щодо	пра
�ильно�ті	�изначення	коду	то�ару,	його	митної	�арто�ті	та	пра�ильно�ті	
обчи�лення	податкі�	і	митних	платежі�.	�о�ар	�ипу�ка��я	у	�ільний	обіг	
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на	митну	територію	України.	В	у�іх	�ипадках	пози�ачі,	по�илаючи�ь	на	
цю	об�та�ину,	��ажають,	що	митне	оформлення	то�ару	�ідбуло�ь,	а	тому	
дії	митних	органі�	 із	�ине�ення	у	подальшому	податко�их	по�ідомлень,	
про�ять	�изнати	незаконними.

Судо�а	практика	�	цьому	питанні	не	є	однако�ою.
У	даному	�ипадку	�лід	�рахо�у�ати,	що	�ідпо�ідно	до	�т.	69	Митного	

кодек�у	України	незалежно	�ід	операцій	митного	контролю,	оформлення	
та	пропу�ку	то�арі�	і	тран�портних	за�обі�	митний	контроль	за	ними	мо
же	здій�ню�ати�я,	якщо	є	до�татні	під�та�и	��ажати,	що	мають	мі�це	по
рушення	законода��т�а	України	чи	міжнародного	дого�ору	України,	укла
деного	�	у�тано�леному	законом	порядку,	контроль	за	�иконанням	яких	
покладено	законом	на	митні	органи.	Найча�тіше	здій�нення	такого	конт
ролю	по�’язане	з	надходженням	інформації	�ід	пра�оохоронних	та	інших	
контролюючих	органі�.

Під	ча�	такого	контролю	митні	органи	можуть	здій�ню�ати	такі	по�но
�аження:

—	пере�іряти	ная�ні�ть	то�арі�;
—	про�одити	їх	по�торний	митний	огляд;
—	пере�іряти	�ідомо�ті,	�казані	у	митній	декларації;
—	пере�іряти	комерційні	документи	та	інформацію,	що	належить	до	

зо�нішньоекономічних	операцій	з	то�арами;
—	пере�іряти	�ідпо�ідні�ть	умо�	�икори�тання	пропущених	на	митну	

територію	то�арі�	та	тран�портних	за�обі�	обраному	митному	режиму.
Пере�ірки	можуть	�ідбу�ати�я	�	мі�цях	перебу�ання	підприєм�т�а	або	

о�оби,	що	має	�ідношення	до	зазначених	операцій.
По�тано�ою	Кабінету	Міні�трі�	України	�ід	9	к�ітня	2008	р.	№	339	бу�	

зат�ерджений	Порядок	здій�нення	контролю	за	пра�ильні�тю	�изначення	
митної	�арто�ті	то�арі�.	Цим	Порядком	у�тано�лена	процедура	здій�нен
ня	митними	органами	контролю	за	пра�ильні�тю	�изначення	митної	�ар
то�ті	то�арі�	під	ча�	про�едення	і	пі�ля	закінчення	операцій	їх	митного	
контролю,	митного	оформлення	та	пропу�ку	через	митний	кордон	України,	
а	також	донараху�ання	обо�’язко�их	платежі�.

Порядком	��тано�лено,	що	контроль	за	пра�ильні�тю	�изначення	мит
ної	�арто�ті	то�арі�	пі�ля	закінчення	операцій	їх	митного	контролю,	мит
ного	оформлення	та	пропу�ку	через	митний	кордон	України	здій�нюєть�я	
митним	органом	шляхом:	про�едення	пере�ірки	�ідомо�тей,	зая�лених	у	
декларації;	камеральної	пере�ірки;	над�илання	запиті�	до	митних	органі�	
іноземних	держа�	з	метою	��тано�лення	а�тентично�ті	документі�,	пода
них	під	ча�	митного	оформлення	митним	органам	України;	над�илання	за
питі�	до	держа�них	органі�,	у�тано�	та	організацій	з	цією	�амою	метою.	
Під	ча�	здій�нення	контролю	пі�ля	закінчення	митного	оформлення	та	про
пу�ку	то�арі�	на	митну	територію	митний	орган	може	з�ернути�я	до	декла
ранта	з	запитом	�то�о�но	надання	�	пи�ьмо�ій	формі	додатко�ої	інформа
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ції	для	підт�ердження	зая�леної	митної	�арто�ті	то�арі�.	�кщо	�	результаті	
здій�нення	контролю	за	пра�ильні�тю	�изначення	митної	�арто�ті	то�арі�	
пі�ля	закінчення	операцій	їх	митного	контролю,	митного	оформлення	та	
пропу�ку	через	митний	кордон	�ия�лені	об�та�ини,	що	�плинули	на	рі�ень	
задекларо�аної	митної	�арто�ті,	митний	орган	�пра�і	прийняти	но�е	рі
шення	щодо	митної	�арто�ті	то�арі�	за	��тано�леною	формою.	Слід	зазна
чити,	що	у	цьому	питанні	немає	одно�тайно�ті	у	�удо�ій	практиці.

Судо�а	практика	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	при	розгляді	�пра�	
�казаної	категорії	буду�ала�ь	на	позиції	�изнання	того,	що	�	даному	�и
падку	митні	органи	діють	у	межах	наданих	їм	по�но�ажень.

�ак,	приміром,	у	адміні�трати�ній	�пра�і	за	позо�ом	при�атного	під
приєм�т�а	до	митниці	про	�ка�у�ання	податко�их	по�ідомлень	пози�ач	на	
обґрунту�ання	позо�них	�имог	по�ила��я	на	те,	що	протягом	2004—2005	ро
кі�	здій�ню�а�	зо�нішньоекономічну	діяльні�ть	—	імпорт	на	митну	терито
рію	України	побуто�их	холодильникі�.	При	митному	оформленні	�антажу	
�ідпо�ідач	не	зая�ля�	будьяких	зау�ажень	щодо	пра�ильно�ті	�изначення	
коду	то�ару	за	УК�	ЗЕД	та	пра�ильно�ті	�изначення	�та�ок	��ізного	мита.	
На	момент	деклару�ання	то�ару	підприєм�т�о	�платило	��і	податки	і	збо
ри.	Однак	митницею	було	�ине�ено	д�а	податко�их	по�ідомлення,	�ідпо�ід
но	до	яких	підприєм�т�у	згідно	з	підпунктом	«г»	п.	4.2.2	�т.	4	Закону	Украї
ни	№	2181	«Про	порядок	погашення	зобо�’язань	платникі�	податкі�	перед	
бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	фондами»	�изначено	�уму	податко
�ого	зобо�’язання	по	��ізному	миту	на	�уму	220916,24	грн	та	податко�ого	
зобо�’язання	по	податку	на	додану	�арті�ть	на	�уму	44813,25	грн.

По�илаючи�ь	на	те,	що	�аме	митним	органом	про�одить�я	пере�ірка	
пра�ильно�ті	коду�ання	то�ару,	а	митниця	при	про�еденні	митного	оформ
лення	не	зая�ляла	пози�аче�і	будьяких	зау�ажень	й	про�ела	митне	оформ
лення	�антажу,	пози�ач	��ажає	дії	�ідпо�ідача	із	�ине�ення	податко�их	
по�ідомлень	непра�омірними.

Відпо�ідач	позо�	не	�изна�	і	�каза�,	що	як	контролюючий	орган	при	
імпорті	то�арі�	на	митну	територію	України	дія�	у	межах	��оєї	компетен
ції,	що	помилки	пози�ача	при	коду�анні	то�ару	приз�ели	до	недобору	мит
них	платежі�.

Рішенням	�уду	першої	ін�танції	позо�	задо�олено:	податко�і	по�ідом
лення	�изнані	недій�ними.	Ух�алою	апеляційного	�уду	рішення	�уду	пер
шої	ін�танції	залишено	без	змін.

Судо�і	рішення	�моти�о�ані	по�иланням	на	ту	об�та�ину,	що	�пірний	
то�ар	пройшо�	митне	оформлення	і	�ідпо�ідач	пере�іря�	інформацію,	на
дану	пози�ачем,	щодо	пра�ильно�ті	його	коду�ання.	�о�ар	бу�	пропущений	
на	митну	територію	України	без	зау�ажень.	На	думку	�уді�	обох	поперед
ніх	ін�танцій,	пі�ля	про�едення	митного	оформлення	то�ару,	�ідпо�ідаль
ні�ть	за	�ідпо�ідні�ть	задекларо�аних	даних	про	то�ар	�имогам	чинного	
законода��т�а	лежить	на	митному	органі.	Суд	по�ла��я	також	й	на	те,	що	
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�имога	митниці	про	заміну	коду	була	про�едена	не	на	під�та�і	нормати�
нопра�о�ого	акта,	а	на	під�та�і	ли�та	ДМСУ	�ід	1	�ерпня	2005	р.,	що	�у
перечить	�т.	10	МК.

У	ка�аційній	�карзі	митниця,	по�илаючи�ь	на	порушення	�удами	норм	
матеріального	пра�а,	про�ила	про	�ка�у�ання	�удо�их	рішень	обох	�удо
�их	ін�танцій	та	прийняття	но�ого	рішення	про	�ідмо�у	у	позо�і.

Ска�о�уючи	�удо�і	рішення	�уді�	попередніх	ін�танцій,	�удо�а	колегія	
Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	�иходила	з	на�тупного.

Згідно	 зі	 �т.	 2	Закону	України	 «Про	порядок	погашення	 зобо�’язань	
платникі�	податкі�	перед	бюджетами	та	держа�ними	цільо�ими	фондами»	
митні	органи	є	контролюючими	органами	�то�о�но	акцизного	збору	та	по
датку	на	додану	�арті�ть,	��ізного	та	�и�ізного	мита,	інших	податкі�	і	збо
рі�,	які	�ідпо�ідно	до	законі�	�пра�ляють�я	при	��езенні	то�арі�	і	предме
ті�	на	митну	територію	або	�и�езенні	їх	з	митної	території.	Згідно	з	під
пунктом	 «г»	п.	4.2.2	�т.	4	цього	Закону	у	�ипадках	 імпорту	та	ек�порту	
то�арі�	податко�е	 зобо�’язання	може	�изначати�ь	контролюючим	орга
ном	�амо�тійно.	Відпо�ідно	до	п.	15.1	�т.	15	Закону	України	№	2181	мит
ні	органи,	як	контролюючі,	мають	пра�о	пере�іряти	��оєча�ні�ть,	по�но
ту,	до�то�ірні�ть	�плати	податкі�	і	зборі�	протягом	1095	дні�	з	дня,	на�туп
ного	пі�ля	подання	декларації.	За	таких	об�та�ин,	�удо�а	колегія	��ажає,	
що	при	�ине�енні	податко�их	по�ідомлень	Запорізька	митниця	діяла	�	ме
жах	��оєї	компетенції	і	�ідпо�ідно	до	�имог	чинного	законода��т�а,	а	�и
�но�ок	�уду	про	те,	що	митниця	зробила	заміну	коду	холодильникі�	не	на	
під�та�і	�имог	нормати�нопра�о�ого	акта,	а	�ідпо�ідно	до	ли�та	ДМСУ	
�ід	1	�ерпня	2005	р.,	не	базуєть�я	на	положеннях	Закону	№	2181.

Помилко�ими	�изнані	й	�и�но�ки	�уду	апеляційної	 ін�танції	про	те,	
що	пі�ля	про�едення	митного	оформлення	то�ару	�ідпо�ідальні�ть	за	пра
�ильні�ть	даних,	�казаних	у	декларації,	�имогам	законода��т�а,	поклада
єть�я	на	митні	органи.	Судо�а	колегія	�уду	ка�аційної	ін�танції	�казала,	
що	даний	�и�но�ок	зроблено	�удом	без	по�илання	на	норму	пра�а,	чи	�и
�темного	аналізу	положень	митного	законода��т�а.	Даний	�и�но�ок	є	та
ким,	що	�уперечить	�имогам	чинного	митного	законода��т�а.	�ак,	�т.	69	
МК	законода�ець	закріпи�	такий	принцип,	що	поза	залежні�тю	�ід	�ипу
�ку	то�арі�	на	митну	територію,	митний	контроль	за	ними	може	про�оди
ти�ь	�	будьякий	ча�.	Даній	нормі	МК	коре�пондує	положення	п.	1.4	По
рядку	роботи	�ідділу	номенклатури	та	кла�ифікації	то�арі�	регіональної	
митниці,	�ідділу	контролю	митної	�арто�ті	та	номенклатури	митниці	при	
�ирішенні	питань	кла�ифікації	то�арі�,	що	переміщують�я	через	митний	
кордон	України,	зат�ердженого	наказом	ДМСУ	№	646	�ід	1	жо�тня	2003	р.,	
про	те,	що	на	�казані	�ідділи	митних	органі�	покладені	обо�’язки	зі	здій�
нення	контролю	за	кла�ифікацією	то�арі�	не	тільки	під	ча�	митного	оформ
лення,	а	й	тих	�антажних	митних	накладних,	які	�же	оформлені	у	митно
му	�ідношенні.



491

Глава 12. Розгляд адміністративних справ… за участю митних органів

�ому	�	даному	�ипадку	по�илання	�уду	на	положення	ч.	4	�т.	86	МК	
про	те,	що	з	моменту	прийняття	митної	декларації	�она	є	документом,	що	
за��ідчує	факти,	які	мають	юридичне	значення,	а	також	на	норми	�т.	43	
МК	про	початок	і	закінчення	митного	контролю,	є	помилко�им.	Прийняття	
митної	декларації	є	окремою	операцією	з	митного	оформлення,	яка	здій�
нюєть�я	до	початку	пере�ірки	�лужбо�ою	о�обою	митного	органу	�ідомо�
тей,	зая�лених	декларантом	у	митній	декларації.	Положення	ч.	4	�т.	86	МК	
регламентують	обмеження	пра�а	декларанта	на	�не�ення	змін	і	допо�нень	
до	декларації	пі�ля	її	прийняття,	і	не	�то�ують�я	пра�	митного	органу	на	
про�едення	митного	контролю	й	пі�ля	пропу�ку	то�ару	на	митну	терито
рію	України.

З�ажаючи	на	те,	що	під�та�ами	для	�изнання	акта	недій�ним	є	не�ід
по�ідні�ть	його	�имогам	чинного	законода��т�а	та/або	�изначеній	зако
ном	компетенції	органу,	який	�ида�	цей	акт,	порушення	у	з�’язку	з	його	
прийняттям	пра�	та	законних	інтере�і�	підприєм�т�а	чи	організації,	�удо
�а	колегія	не	погоджуєть�я	з	�и�но�ками	�уду	про	під�та�ні�ть	позо�них	
�имог.	Судо�а	колегія	дійшла	�и�но�ку,	що	митниця	діяла	�	межах	��оїх	
по�но�ажень,	�ідпо�ідно	до	�имог	закону	і	�ине�енням	податко�их	по�і
домлень	не	порушила	пра�а	та	законні	інтере�и	при�атного	підприєм�т�а.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Обґрунтуйте,	чому	�пра�и	по	о�карженню	рішень,	дій	або	бездіяльно�
ті	митних	органі�	належать	до	�пра�	адміні�трати�ної	юри�дикції.

2.	Що	таке	Гармонізо�ана	�и�тема	опи�у	та	коду�ання	то�арі�?
3.	 Дайте	�изначення	поняття	коду�ання	та	кла�ифікації	то�арі�.
4.	 В	яких	�ипадках	митний	орган	�пра�і	�ідмо�ити	у	пропу�ку	то�арі�	

через	митний	кордон	України	та	митному	оформленні	то�арі�?	�ке	рішення	
приймаєть�я	митним	органом	у	цьому	�ипадку?	Чи	може	�оно	бути	о�карже
не	до	�уду?

5.	 �ким	�труктурним	підрозділом	митного	органу	приймаєть�я	рішення	
щодо	 пра�ильно�ті	 �изначення	 �уб’єктом	 зо�нішньоекономічної	 діяльно�ті	
кла�ифікації	то�ару?	�ким	нормати�ним	актом	регулюють�я	його	по�но�а
ження?

6.	 Дайте	�изначення	поняття	митної	�арто�ті	то�ару.	Для	чого	�оно	�ико
ри�то�уєть�я	у	митній	�пра�і?	�кий	метод	�изначення	митної	�арто�ті	��ажа
єть�я	о�но�ним?	Чи	надане	пра�о	митному	органу	�амо�тійно	�изначати	мит
ну	�арті�ть	то�ару	та	у	яких	�ипадках?	Чи	може	таке	рішення	о�каржу�ати�ь	
до	�уду?

7.	 Чи	регулюєть�я	�пеціальним	законода��т�ом	України	про	іноземні	ін�е�
тиції	питання	�алютного,	митного	та	податко�ого	законода��т�а?

8.	 Чи	може	про�одити�ь	митний	контроль	щодо	то�арі�,	�же	оформлених	
у	митному	�ідношенні?	В	яких	�ипадках?	�кими	нормами	матеріального	пра
�а	це	�регульо�ано?
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Глава 13
РОЗгляд сПРАв, щО виникАють 

З ПРАвОвіднОсин У сфеРі 
нАціОнАльнОї беЗПеки і ОбОРОни

Положення	чинного	КАС	України	прямо	не	передбачають	о�обли�о�тей	
про�адження	у	�пра�ах,	що	�иникають	з	пра�о�ідно�ин	у	�фері	національ
ної	безпеки	і	оборони.	Це	може	означати	те,	що	законода�ець	України,	�и
ходячи	з	національних	інтере�і�	та	міжнародних	зобо�’язань	держа�и,	на	
�ьогоднішньому	етапі	�удо�опра�о�ої	реформи	не	��ажає	за	потрібне	�и
окремлю�ати	зазначені	адміні�трати�ні	�пра�и	�	окрему	групу,	що	при	
здій�нені	пра�о�уддя	�	адміні�трати�них	�удах	при	розгляді	цих	�пра�	на	
них	по�ною	мірою	розпо��юджують�я	загальні	принципи	адміні�трати�
ного	�удочин�т�а:	�ерхо�ен�т�о	пра�а;	законні�ть;	рі�ні�ть	у�іх	уча�никі�	
адміні�трати�ного	проце�у	перед	законом	і	�удом;	змагальні�ть	�торін;	ди�
позити�ні�ть	та	офіційне	з’я�у�ання	��іх	об�та�ин	у	�пра�і;	забезпечення	
апеляційного	та	ка�аційного	о�карження	рішень	адміні�трати�ного	�уду;	
обо�’язко�і�ть	�удо�их	рішень.

Виходячи	із	положень	�т.	17	КАС	України	компетенція	адміні�трати�
них	�уді�	поширена	на	публічнопра�о�і	�пра�и	щодо	�ідно�ин	у	�фері	на
ціональної	безпеки	і	оборони.	Змі�т	поняття	«�фера	національної	безпеки	
і	оборони»	но�ить	багато�имірний	характер,	з’я�у�ання	�утно�ті	якого	мо
жна	до�лідити	через	опи�	його	�и�темних	характери�тик,	що	є	предметом	
окремого	до�лідження.	Важли�е	мі�це	у	цьому	�изначені	має	адміні�тра
ти�нопра�о�ий	а�пект.	О�обли�і�тю,	яка	�икри�талізо�ує	змі�т	національ
ної	безпеки	і	оборони	з	адміні�трати�нопра�о�их	позицій,	є	те,	що	однією	
із	�торін	адміні�трати�нопра�о�их	�ідно�ин	�и�тупає	�ідпо�ідний	но�ій	
�ладних	по�но�ажень	у	�фері	національної	безпеки	і	оборони	щодо	інших	
�уб’єкті�	цих	�ідно�ин.	�аким	�уб’єктом	�и�тупають	�уб’єкти	упра�ління	
національною	безпекою	і	обороною	�	держа�і.	При	цьому	адміні�трати�не	
пра�о,	�тано�лячи	�обою	у	найбільш	загальному	�игляді	�укупні�ть	пра
�о�их	норм,	що	регулюють	�у�пільні	�ідно�ини	у	�фері	держа�ного	упра�
ління,	�и�тупає	�пеціальним	юридичним	за�обом	здій�нення	��ідомого	ці
ле�прямо�аного	�пли�у	�уб’єкта	упра�ління	на	загрози	та	небезпеки,	 за	
якого	�т�орюють�я	необхідні	і	до�татні	умо�и	для	прогре�и�ного	роз�итку	
україн�ьких	національних	інтере�і�,	джерел	добробуту	україн�ького	наро
ду,	а	також	забезпечують�я	ефекти�не	функціону�ання	�и�теми	національ
ної	безпеки	і	оборони	України1.	Напрями	адміні�трати�нопра�о�ого	регу
лю�ання	�фери	національної	безпеки	і	оборони	залежать	�ід	конкретних	
національних	інтере�і�	і	можуть	бути	обумо�лені	як	�ла�ним	і�ну�анням,	

1	Ліпкан	В.	Адміні�трати�нопра�о�а	природа	національної	безпеки	/	В.	Ліпкан	//	
Пра�о	України.	—	2007.	—	№	3.	—	С.	9—12.
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так	і	необхідні�тю	їх	охорони	з	боку	адміні�трати�ного	пра�а.	Вони	мо
жуть	�то�у�ати�я	питань	економіки,	фінан�і�,	екології,	науко�отехнічно
го	роз�итку,	культури,	�оціальних	питань,	�фери	громад�ької	безпеки,	де
мографічних	проблем	тощо.	�ому	не	�ипадко�о	окремі	а�тори,	�и�чаючи	
зазначену	проблему,	�изначають	її	як	�и�тему	�регульо�аних	адміні�тра
ти�ним	пра�ом	�нутрішньоузгоджених	�уб’єктних,	предметних	і	функціо
нальних	�фер	адміні�трати�нопра�о�ої	охорони	і	захи�ту	кон�титуційних	
та	інших	пра�	і	законних	інтере�і�	о�оби,	юридичних	о�іб,	держа�и	�	ці
лому1.

�ри�алий	ча�	�	Україні	компетенцію	щодо	адміні�трати�нопра�о�их	
�порі�	у	�фері	національної	безпеки	і	оборони	мали	�ій�ько�і	�уди,	які	згід
но	з	ч.	1	�т.	19	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»2	належать	до	за
гальних	�уді�	і	здій�нюють	пра�о�уддя	у	Збройних	Силах	України	та	ін
ших	�ій�ько�их	форму�аннях,	ут�орених	згідно	з	Законом.	З	набранням	
чинно�ті	КАС	України	з	1	�ере�ня	2005	р.	�ій�ько�і	�уди	�тратили	компе
тенцію	розглядати	адміні�трати�ні	�пра�и.	Ці	�уди,	з	ураху�анням	�имог	
п.	8	розд.	VІІ	КАС	України	«Прикінце�і	та	перехідні	положення»	пі�ля	на
брання	чинно�ті	КАС	України	за�ершують	розгляд	зая�	і	�карг,	які	подані	
і	не	розглянуті	до	набрання	чинно�ті	цим	Кодек�ом.	Концепцією	�до�ко
налення	�уді�ницт�а	для	ут�ердження	�пра�едли�ого	�уду	�	Україні	�ідпо
�ідно	до	є�ропей�ьких	�тандарті�,	що	�х�алена	Указом	Президента	Украї
ни	�ід	25	тра�ня	2006	р.	№	361,	передбачено	лік�ідацію	�ій�ько�их	�уді�	
�	Україні.	Кон�титуційний	Суд	України,	пере�іряючи	�ідпо�ідні�ть	Кон
�титуції	України	законода�чо	��тано�лену	�и�тему	�уді�	загальної	юри�
дикції,	�и�тему	�ій�ько�их	�уді�	некон�титуційною	не	�изна�3.	Рішенням	
Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини	�ід	29	чер�ня	2004	року	(Спра�а	«Вой
тенко	проти	України»)	будьяких	недолікі�	у	діяльно�ті	�ій�ько�их	�уді�	у	
цій	�фері,	що	могло	б	не	�ідпо�ідати	міжнародним	�тандартам	�ідно�но	
�удо�ої	�лади,	не	�ия�лено.	Отже,	за	�удо�им	рішенням	�ій�ько�ого	�уду	
України	�изнано	�тату�	по�ноцінного	рішення	національного	�уду,	яке	�	
Україні	підлягає	безумо�ному	�иконанню4.	Про	�удо�ий	захи�т	�ій�ько�и
ми	�удами	пра�	та	��обод	�ій�ько�о�лужбо�ці�	та	інших	о�іб	у	�пра�ах	
адміні�трати�ної	юри�дикції	може	��ідчити	така	�тати�тика:	у	2003	р.	
�ій�ько�ими	�удами	було	розглянуто	понад	16	ти�.	адміні�трати�них	�пра�,	
що	�тричі	більше,	ніж	у	2000	р.,	а	у	2004	р.	ці	�уди	розглянули	близько	
30	ти�.	таких	�пра�.	Маючи	загальні	ознаки	�удочин�т�а	адміні�трати�ні	
�пра�и,	що	�иникають	із	пра�о�ідно�ин	у	�фері	національної	безпеки	і	обо

1	Стахо�	А.	И.	Админи�трати�нопра�о�ая	природа	безопа�но�ти	/	А.	И.	Стахо�.	—	
М.	:	Полицей�кое	пра�о,	2006.	—	№	1.	—	С.	5—8.

2	Відомо�ті	Верхо�ної	Ради	України.	—	2002.	—	№	27—28.	—	Ст.	180.
3	Рішення	Кон�титуційного	Суду	України	№	20рп\2003	�ід	11	грудня	2003	р.
4	Слід	зазначити,	що	�ій�ько�і	�уди	діють	�	окремих	країнах	��іту	—	С�А,	Ро�ії,	

Бельгії,	Італії,	Ізраїлі,	Канаді,	��еції	та	ін.
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рони,	можуть	 у	 деяких	 �ипадках	мати	пе�ні	 о�обли�о�ті,	що	 обумо�ле
но	�амим	характером	зазначеної	�фери,	і	що	може	бути	�рахо�ано	у	разі	
de	legе	ferendе.	Не�ипадко�им	є	те,	що	згідно	з	Указом	Президента	Украї
ни	«Про	Стратегію	національної	безпеки	України»	�ід	12	лютого	2007	р.	
№	105/2007	при�корення	реалізації	�удо�ої	реформи	у	напрямі	�тано�
лення	�	Україні	�и�теми	�удо�ого	у�трою	та	�удочин�т�а,	яке	функціону
�атиме	на	за�адах	�ерхо�ен�т�а	пра�а	�ідпо�ідно	до	є�ропей�ьких	�тан
дарті�	і	гаранту�атиме	пра�о	о�оби	на	�пра�едли�ий	�уд,	розглядаєть�я	
одним	із	�тратегічних	пріоритеті�	політики	національної	безпеки1.

О�обли�о�ті	пра�о�ідно�ин,	що	�иникають	у	�фері	національної	безпе
ки	і	оборони,	�изначають�я	Кон�титуцією	України,	законами	України,	зна
ходять	�ідображення	�	міжнародних	дого�орах	України.	Держа�а,	з	одно
го	боку,	законода�чо	�изначає	функції	та	по�но�аження	органі�	держа�
ної	�лади	упра�ління	(�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень)	у	�фері	національної	
безпеки	і	оборони,	у	тому	чи�лі	�	умо�ах	�оєнного	або	надз�ичайного	�та
ну,	з	іншого	—	�изначає	�ипадки,	коли	можуть	��тано�лю�ати�я	окремі	
обмеження	пра�	і	��обод	людини	і	громадянина,	юридичних	о�іб.	В	окре
мих	�ипадках	о�обли�о�ті	розгляду	адміні�трати�них	�пра�	у	�фері,	що	
розглядаєть�я,	 �ипли�ають	 із	 положень	КАС	України.	 �ак,	 згідно	 з	 ч.	 3	
�т.	12	КАС	України,	з	метою	нерозголошення	держа�ної	чи	іншої	таємни
ці,	що	охороняєть�я	законом,	�уд	ух�алою	може	оголо�ити	�удо�е	за�ідан
ня	або	його	ча�тину	закритими2.	Це	коре�пондуєть�я	з	положеннями	�т.	6	
Кон�енції	про	захи�т	пра�	людини	і	о�но�оположних	��обод,	де	зазначе
но,	що	 «пре�а	 і	публіка	можуть	не	допу�кати�я	�	 зал	 за�ідань	протягом	
у�ього	�удо�ого	розгляду	або	якої�ь	його	ча�тини	�	інтере�ах	збереження	
моралі,	громад�ького	порядку	або	національної	безпеки	�	демократичному	
�у�піль�т�і…»3.

Обмеження	кон�титуційних	пра�	і	��обод	людини,	у	тому	чи�лі	�	інте
ре�ах	національної	безпеки	і	оборони,	може	бути	у	�ипадках,	передбаче
них	Кон�титуцією	України.	Виходячи	із	положень	ч.	2	�т.	64	Кон�титуції	
України	окремі	обмеження	пра�	і	��обод	із	зазначенням	�троку	дії	цих	об
межень	можуть	��тано�лю�ати�я	�	умо�ах	�оєнного	або	надз�ичайного	
�тану.	Змі�т	пра�о�ого	режиму	�оєнного	�тану	та	надз�ичайного	�тану	�и
значають�я	�ідпо�ідними	законами	України4.	Не	можуть	бути	обмежені	пра
�а	і	��ободи	громадян	щодо:	рі�но�ті	кон�титуційних	пра�	і	��обод;	позба�

1	Указ	Президента	України	«Про	Стратегію	національної	безпеки	України»	�ід	
12	лютого	2007	р.	№	105/2007	//	Урядо�ий	кур’єр.	—	2007.	—	№	43.

2	Кодек�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України.	—	К.	:	Лого�,	2005.	—	С.	11.
3	Є�ропей�ька	кон�енція	з	пра�	людини:	о�но�ні	положення,	практика	за�то�у

�ання,	україн�ький	контек�т	/	pа	ред.	О.	Л.	Жуко��ької.	—	К.	:	ЗА�	«Віпол»,	2004.	—	
С.	199.

4	Закон	України	«Про	пра�о�ий	режим	�оєнного	�тану»	//	Відомо�ті	Верхо�ної	Ра
ди	України.	—	2000.	—	№	28.	—	Ст.	224;	Закон	України	«Про	пра�о�ий	режим	надз�и
чайного	�тану»	//	Відомо�ті	Верхо�ної	Ради	України.	—	2000.	—	№	23.	—	Ст.	176.
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лення	і	зміни	громадян�т�а;	пра�а	на	житло;	пра�а	на	по�агу	до	гідно�ті;	
пра�а	на	��ободу	та	о�оби�ту	недоторканні�ть;	пра�а	напра�ляти	інди�і
дуальні	чи	колекти�ні	з�ернення;	пра�а	на	житло;	пра�	і	обо�’язкі�	у	шлю
бі	та	�ім’ї;	пра�а	на	�удо�ий	захи�т;	пра�а	на	�ідшкоду�ання	моральної	
та	матеріальної	шкоди;	пра�о	знати	��ої	пра�а	і	обо�’язки;	пра�а	на	пра
�о�у	допомогу	та	не	�ідпо�ідати	за	діяння,	які	на	ча�	їх	�чинення	не	�и
зна�али�я	законом	як	пра�опорушення;	пра�а	не	�икону�ати	я�но	зло
чинні	розпорядження	чи	накази;	пра�а	не	бути	д�ічі	притягнутому	до	юри
дичної	�ідпо�ідально�ті	одного	�иду	за	одне	й	те	�аме	пра�опорушення;	
пра�а	не	бути	підданому	кримінальному	покаранню,	доки	�ину	не	буде	до
�едено	�	законному	порядку	і	��тано�лено	об�ину�альним	�ироком	�уду;	
пра�а	не	не�ти	�ідпо�ідальні�ть	за	�ідмо�у	да�ати	показання	або	поя�нен
ня	щодо	�ебе,	члені�	�ім’ї	чи	близьких	родичі�,	коло	яких	�изначаєть�я	за
коном.

Виходячи	із	положень	О�но�ного	Закону	держа�и,	обмеження	здій�
нення	(реалізації)	окремих	пра�	громадян	згідно	з	Кон�титуцією	України	
може	бути	��тано�лено	Кон�титуцією	України,	законом	або	�удом	�ідпо
�ідно	до	закону.	�ак,	наприклад,	згідно	зі	�т.	39	Кон�титуції	України	гро
мадяни	мають	пра�о	збирати�я	мирно,	без	зброї	і	про�одити	збори,	мітин
ги,	походи	і	демон�трації,	про	про�едення	яких	за�ча�но	�по�іщають	орга
ни	 �икона�чої	 �лади	 чи	 органи	мі�це�ого	 �амо�ряду�ання.	Обмеження	
щодо	реалізації	цього	пра�а	�	інтере�ах	національної	безпеки	та	громад
�ького	порядку	—	з	метою	запобігання	за�орушенням	чи	злочинам,	для	
охорони	здоро�’я	на�елення	або	захи�ту	пра�	і	��обод	інших	людей,	може	
��тано�лю�ати�я	�удом	�ідпо�ідно	до	закону.	Згідно	з	ч.	2	�т.	34	Кон�ти
туції	України	кожен	має	пра�о	�ільно	збирати,	зберігати,	�икори�то�у�а
ти	і	поширю�ати	інформацію	у�но,	пи�ьмо�о	або	�	інший	�по�іб	—	на	��ій	
�ибір.	В	інтере�ах	національної	безпеки,	територіальної	цілі�но�ті	або	гро
мад�ького	порядку	з	метою	запобігання	за�орушенням	чи	злочинам,	для	
охорони	здоро�’я	на�елення,	для	захи�ту	репутації	або	пра�	інших	людей,	
для	запобігання	розголошенню	інформації,	одержаної	конфіденційно,	або	
для	 підтримання	 а�торитету	 і	 неупереджено�ті	 пра�о�уддя,	 здій�нення	
цих	пра�	може	бути	обмежено	законом.	Згідно	з	ч.	1	�т.	32	Кон�титуції	
України	ніхто	не	може	зазна�ати	�тручання	�	його	о�оби�те	і	�імейне	жит
тя,	крім	�ипадкі�,	передбачених	Кон�титуцією	України.	Виходячи	із	поло
жень	ч.	2	цієї	�татті	лише	�	інтере�ах	національної	безпеки,	економічного	
добробуту	та	пра�	людини,	у	�ипадках,	�изначених	законом,	може	допу�
кати�ь	збирання,	зберігання,	�икори�тання	та	поширення	конфіденційної	
інформації	про	о�обу	без	її	згоди.

В	окремих	�ипадках	Кон�титуція	України	альтернати�но	�изначає	мож
ли�о�ті	обмеження	пра�	і	��обод	за	рішенням	�уду	або	�ідпо�ідно	до	зако
ну.	�ак,	згідно	з	ч.	3	�т.	43	Кон�титуції	України	�икори�тання	приму�о�ої	
праці	 забороняєть�я.	Не	��ажаєть�я	приму�о�ою	працею	�ій�ько�а	або	
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альтернати�на	(не�ій�ько�а)	�лужба,	а	також	робота	чи	�лужба,	яка	�ико
нуєть�я	о�обою	за	�ироком	чи	іншим	рішенням	�уду	або	�ідпо�ідно	до	за
коні�	про	�оєнний	і	про	надз�ичайний	�тан.	Організаційнопра�о�і	о�но�и	
�ій�ько�ої	 �лужби	 та	 альтернати�ної	 (не�ій�ько�ої)	 �лужби	�изначають
�я	законом	України1.	Зазначене	необхідно	�раху�ати	при	здій�нені	адміні
�трати�ного	�удочин�т�а.

Виходячи	із	положень	ч.	2	�т.	124	Кон�титуції	України	про	те,	що	юри�
дикція	�уді�	поширюєть�я	на	��і	пра�о�ідно�ини,	що	�иникають	у	держа
�і,	що	знайшло	�ідображення	у	ч.	3	�т.	1	Закону	України	«Про	�удоу�трій	
України»2	та	у	ч.	1	�т.	17	КАС	України	�пори	фізичних	чи	юридичних	о�іб	
у	�фері	національної	безпеки	і	оборони	із	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень,	
а	також	�пори	між	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	з	при�оду	реалізації	
їх	компетенції	у	�фері	упра�ління,	у	��іх	�ипадках	обмеження	пра�	і	��о
бод	людини	і	громадянина,	є	компетенцією	адміні�трати�них	�уді�.	Зазна
чене	 �ипли�ає	 і	 з	 Рішення	Кон�титуційного	Суду	 України	 �ід	 7	 тра�ня	
2002	р.	№	8	рп/2002.

При	�ирішенні	адміні�трати�них	�пра�	у	�фері	національної	безпеки	
і	оборони	�ажли�им	є	�изначення	функцій	і	компетенції	у	зазначеній	�фе
рі	�ідпо�ідного	органу	держа�ної	�лади	і	упра�ління	(�уб’єкта	�ладних	по�
но�ажень).	О�обли�і�тю	зазначених	органі�	є	те,	що	їх	функції	і	компетен
ція	�изначають�я	Кон�титуцією	України,	законами	України,	іншими	нор
мати�нопра�о�ими	актами.	�ак,	згідно	зі	�т.	3	Закону	України	«Про	Раду	
національної	безпеки	і	оборони	України»3	до	функцій	цього	держа�ного	
органу	�	�фері	національної	безпеки	і	оборони	�ідне�ено	у	тому	чи�лі:	ко
ординацію	та	здій�нення	контролю	за	діяльні�тю	органі�	�икона�чої	�ла
ди	у	мирний	ча�;	координацію	та	здій�нення	контролю	за	діяльні�тю	орга
ні�	�икона�чої	�лади	�	умо�ах	�оєнного	або	надз�ичайного	�тану	та	при	
�иникненні	кризо�их	�итуацій,	що	загрожують	національній	безпеці	Укра
їни.	В	Законі	України	«Про	о�но�и	національної	безпеки	України»	 (�т.	4)	
�изначені	�уб’єкти	забезпечення	національної	безпеки:	Президент	Украї
ни;	Верхо�на	Рада	України;	Кабінет	Міні�трі�	України;	Рада	національної	
безпеки	і	оборони	України;	міні�тер�т�а	та	інші	центральні	органи	�ико
на�чої	�лади;	Національний	банк	України;	�уди	загальної	юри�дикції;	про
куратура	України;	мі�це�і	держа�ні	адміні�трації	та	органи	мі�це�ого	�а
мо�ряду�ання;	Збройні	Сили	України;	Служба	безпеки	України;	Держа�на	
прикордонна	�лужба	України	та	інші	�ій�ько�і	форму�ання,	ут�орені	�ід
по�ідно	 до	 законі�	 України;	 громадяни	 України,	 об’єднання	 громадян.	
При	цьому	національна	безпека	�изначена	як	«захищені�ть	життє�о	�аж

1	Закон	України	«Про	�ій�ько�ий	обо�’язок	і	�ій�ько�у	�лужбу»	//	Відомо�ті	Вер
хо�ної	Ради	України.	—	1992.	—	№	27.	—	Ст.	385;	Закон	України	«Про	альтернати�ну	
(не�ій�ько�у)	�лужбу	//	Відомо�ті	Верхо�ної	Ради	України.	—	1992.	—	№	15.	—	Ст.	188.

2	Відомо�ті	Верхо�ної	Ради	України.	—	2002.	—	№	27—28.	—	Ст.	180.
3	�ам	�амо.	—	1998.	—	№	35.	—	Ст.	237.
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ли�их	інтере�і�	людини	і	громадянина,	і	держа�и,	за	якої	забезпечують�я	
�талий	роз�иток	�у�піль�т�а,	��оєча�не	�ия�лення,	запобігання	і	нейтралі
зація	реальних	та	потенційних	загроз	національним	інтере�ам»	(�т.	1).	В�а
жаємо	за	необхідне	у	цьому	Законі	�изначити	компетенцію	�ідпо�ідних	
�пеціалізо�аних,	у	т.	ч.	адміні�трати�них,	�уді�.	У	Законі	України	«Про	обо
рону	України»1	�изначені	органи,	їх	по�но�аження,	функції	та	за�дання	з	
питань	оборони	держа�и	(розділ	ІІ).	При	цьому	оборона	України	�изначе
на	як	�и�тема	політичних,	економічних,	�оціальних,	�оєнних,	науко�их,	
науко�отехнічних,	інформаційних,	пра�о�их,	організаційних,	інших	захо
ді�	держа�и	щодо	підгото�ки	до	збройного	захи�ту	та	її	захи�т	у	разі	зброй
ної	агре�ії	або	збройного	конфлікту	(�т.	1).

Організація	діяльно�ті,	по�но�аження,	�ідпо�ідальні�ть	органі�	у	�фе
рі	національної	безпеки	і	оборони	�изначаєть�я	у	законах	України:	«Про	
Службу	безпеки	України»2,	«Про	Держа�ну	прикордонну	�лужбу	України»3,	
«Про	Збройні	Сили	України»4	тощо.	В	окремих	�ипадках	напрями	діяльно�
ті	того	чи	іншого	органу	�	�фері	національної	безпеки	і	оборони	мають	бу
ти	�изначені	�	окремих	законах:	Закон	України	«Про	порядок	напра�лен
ня	підрозділі�	Збройних	Сил	України	до	інших	держа�»5,	«Про	держа�ний	
контроль	за	міжнародними	передачами	то�арі�	�ій�ько�ого	призначення	
та	под�ійного	�икори�тання»6,	«Про	пен�ійне	забезпечення	�ій�ько�о�луж
бо�ці�,	о�іб	начальницького	 і	рядо�ого	�кладу	органі�	�нутрішніх	�пра�	
та	деяких	інших	о�іб»7	тощо.

Судочин�т�о	адміні�трати�ними	�удами	щодо	�ирішення	адміні�тра
ти�них	�пра�	у	�фері	національної	безпеки	і	оборони	здій�нюють�я	як	у	
мирний	ча�,	так	�	о�обли�ий	період.	Важли�им	є	положення	Закону	Украї
ни	«Про	пра�о�ий	режим	надз�ичайного	�тану»8	та	Закону	України	«Про	
пра�о�ий	режим	�оєнного	�тану»9	про	те,	що	пра�о�уддя	�	умо�ах	надз�и
чайного	або	�оєнного	�тану	здій�нюєть�я	лише	�удами,	�т�ореними	�ід
по�ідно	до	Кон�титуції	України,	що	��едення	будьяких	�корочених	або	
при�корених	форм	�удочин�т�а	забороняєть�я,	а	також	не	допу�кають�я	
надз�ичайні	та	о�обли�і	�уди	(�татті	31,	26	�ідпо�ідно).	Окремі	питання	
організації	діяльно�ті	�уді�	у	о�обли�ий	період	можуть	�изначати�ь	й	ін
шими	нормати�нопра�о�ими	актами.

З	ураху�анням	зазначеного	�уди	для	розгляду	адміні�трати�них	�пра�	
у	�фері	національної	безпеки	і	оборони	по�инні	бути	забезпечені	законо

1	Відомо�ті	Верхо�ної	Ради	України.	—	1992.	—	№	9.	—	Ст.	106.
2	�ам	�амо.	—	1992.	—	№	27.	—	Ст.	382.
3	�ам	�амо.	—	2003.	—	№	27.	—	Ст.	208.
4	�ам	�амо.	—	1992.	—	№	9.	—	Ст.	108.
5	�ам	�амо.	—	2000.	—	№	19.	—	Ст.	144.
6	�ам	�амо.	—	2003.	—	№	23.	—	Ст.	148.
7	�ам	�амо.	—	1992.	—	№	29.	—	Ст.	399.
8	�ам	�амо.	—	2000.	—	№	23.	—	Ст.	176.
9	�ам	�амо.	—	2000.	—	№	28.	—	Ст.	224.
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да�чими	та	 іншими	нормати�нопра�о�ими	актами	з	питань	пра�о�ого	
регулю�ання	зазначеної	�фери,	у	тому	чи�лі	нормати�нопра�о�ими	акта
ми	�ідпо�ідних	міні�тер�т�	та	інших	органі�	держа�ного	упра�ління	(Служ
би	безпеки	України,	Міні�тер�т�а	оборони	України,	Держкомкордону	Украї
ни	і	т.	і.)1,	а	�удді	по�инні	бути	обізнані	з	цих	питань,	мати	фахо�у	підго
то�ку,	що	�ідпо�ідатиме	ч.	4	�т.	127	Кон�титуції	України.	Розгляд	окремих	
адміні�трати�них	�пра�,	по�’язаних	із	додержанням	�имог	з	охорони	дер
жа�ної	таємниці	�ідпо�ідно	до	Закону	України	«Про	держа�ну	таємницю»	
потребує	�т�орення	�	адміні�трати�них	�удах	�ідпо�ідних	категоро�аних	
приміщень	для	роботи	з	таємними	документами	й	іншими	матеріалами	та	
їх	зберігання.	Судді	та	інші	праці�ники	�уді�	для	роботи	з	цими	матеріа
лами	по�инні	мати	�ідпо�ідні	допу�ки.	Від�утні�ть	�	адміні�трати�них	�у
дах	належних	умо�	для	розгляду	таких	�пра�	може	приз�е�ти	до	штучного	
з�олікання	у	їх	розгляді.	�ак,	�ід�утні�ть	належних	умо�	для	розгляду	та
ких	�пра�	�	окремих	мі�це�их	загальних	�удах	у	2005—2006	рр.	приз�ела	
до	того,	що	�елика	кількі�ть	�пра�	за	позо�ами	�ій�ько�о�лужбо�ці�	та	ін
ших	о�іб	була	�ідкладена	і	таким	чином	громадяни	і	юридичні	о�оби	були	
позба�лені	ефекти�ного	�удо�ого	захи�ту.

Згідно	з	ч.	1	�т.	9	Кон�титуції	України	чинні	міжнародні	дого�ори,	зго
да	на	обо�’язко�і�ть	яких	надана	Верхо�ною	Радою	України,	є	ча�тиною	
національного	законода��т�а	України2.	Виходячи	із	зазначеного	та	поло
жень	�т.	9	КАС	України	�уд	при	�ирішенні	�пра�и	по�инен	�рахо�у�ати	
�ідпо�ідні	 міжнародні	 дого�ори	 України.	При	 цьому	 �ідпо�ідно	 до	 ч.	 6	
�т.	9	КАС	України,	якщо	міжнародним	дого�ором	��тано�лені	інші	пра�и
ла,	ніж	ті,	що	��тано�лені	законом,	то	за�то�о�ують�я	пра�ила	міжнарод
ного	дого�ору.

Аналіз	міжнародних	дого�орі�	України	з	проблем	національної	безпе
ки	і	оборони	��ідчить	за	те,	що	�ідпо�ідні	їх	положення	по�инні	�рахо�у
�ати�я	при	здій�ненні	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.	Перш	за	��е,	це	
�то�уєть�я	міжнародних	дого�орі�	щодо	�ій�ько�ого	�пі�робітницт�а	з	ін
шими	держа�ами,	�ідпо�ідними	міжнародними	і	регіональними	організа
ціями	 (наприклад,	 у	 рамках	 «Програми	 партнер�т�а	 заради	 миру»	 між	
Україною	і	НА�О,	ратифіко�аної	Законом	України	у	2000	р.,	є	Лондон
�ька	угода	між	�торонами	Пі�нічноатлантичного	дого�ору	щодо	�тату�у	
їх	збройних	�ил	1950	р.,	яка	передбачає	о�обли�о�ті	здій�нення	юри�дик
ції	щодо	�ій�ько�о�лужбо�ці�,	ци�ільних	о�іб	і	�ій�ько�их	контингенті�	
цих	 держа�	на	 території	 України),	 міжнародних	 дого�орі�	щодо	 уча�ті	
України	�	міжнародних	мирот�орчих	і	антитерори�тичних	операціях	і	то
що.	Виходячи	із	�имог	Закону	України	«Про	уча�ть	України	�	міжнарод

1	За	даними	Апеляційного	�ій�ько�ого	�уду	Киї��ького	регіону,	тільки	у	2003—
2005	рр.	до	кожного	мі�це�ого	�ій�ько�ого	�уду	надійшло	майже	5000	таких	акті�.

2	Кон�титуція	України	//	Відомо�ті	Верхо�ної	Ради	України.	—	1996.	—	№	30.	—	
Ст.	141.
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них	 мирот�орчих	 операціях»	 питання	 пра�о�уддя	 �	 адміні�трати�них	
�пра�ах,	забезпечення	принципу	законно�ті	при	його	здій�ненні	по�инно	
бути	�изначене	у	�ідпо�ідному	міжнародному	дого�орі	щодо	уча�ті	Украї
ни	�	мирот�орчій	операції,	що	укладаєть�я	з	ООН,	�ідпо�ідною	міжнарод
ною	організацією	або	держа�ою,	на	території	якої	проходитиме	ця	опе
рація.

�к	і	більші�ть	держа�—члені�	ООН,	Україна	є	уча�ницею	міжнародних	
дого�орі�	із	пра�а	збройних	конфлікті�	або	міжнародного	гуманітарного	
пра�а,	�ажли�ими	�еред	яких	є	Жене��ькі	кон�енції	1949	р.	про	захи�т	
жерт�	�ійни	та	додатко�і	протоколи	до	них	1977	р.	Ці	кон�енції	�изнача
ють	як	пра�о�ий	�тату�,	пра�а	та	обо�’язки	уча�никі�	збройних	конфлік
ті�	 (комбатанті�),	�ій�ько�ополонених,	поранених	та	х�орих,	ци�ільного	
на�елення,	так	 і	о�обли�о�ті	�удочин�т�а	під	ча�	�ійни,	у	тому	чи�лі	на	
окупо�аній	території,	�тату�	�удді�,	мі�це�ої	адміні�трації	та	�ій�ько�ого	
команду�ання,	о�обли�о�ті	захи�ту	�ла�но�ті,	об’єкті�	культурної	�падщи
ни	народі�,	��тано�лення	податкі�	і	зборі�,	переміщення	ци�ільного	на�е
лення	тощо.	Згідно	зі	�т.	54	Жене��ької	кон�енції	1949	р.	про	захи�т	ци
�ільного	на�елення	під	ча�	�ійни	держа�і,	що	окупо�ує,	заборонено	зміню
�ати	�тату�	по�адо�их	о�іб	або	�удді�1.	Держа�а,	що	окупо�ує,	не	може	
за�то�о�у�ати	�анкції	або	�жи�ати	якихнебудь	заході�	або	про�одити	ди�
кримінацію	щодо	по�адо�их	о�іб	і	�удді�	через	те,	що	�они	утримують�я	
�ід	�иконання	��оїх	обо�’язкі�	за	�елінням	�о�і�ті.

Судо�а	практика	��ідчить,	що	най�кладнішими	є	�пори	щодо	захи�ту	
пра�,	��обод	та	інтере�і�	фізичних	о�іб,	пра�	та	інтере�і�	юридичних	о�іб	
у	�фері	публічнопра�о�их	�ідно�ин	�ід	порушень	з	боку	�ідпо�ідних	дер
жа�них	органі�	�то�о�но	переміщення,	у	т.	ч.	для	�иконання	приму�о�их	
робіт,	захи�ту	пра�а	�ла�но�ті,	о�обли�о	на	об’єкти	культурної	�падщини,	
які	згідно	з	Гаазькою	кон�енцією	1954	р.	про	захи�т	культурних	цінно�тей	
під	ча�	�ійни	та	протоколі�	до	неї	знаходять�я	під	о�обли�им	захи�том.	
Пе�ний	 інтере�	у	з�’язку	з	цим	пред�та�ляє	рішення	Лондон�ького	�уду	
у	�пра�і	Cit�	Gotha	v.	Sothe���	/	Co�ert	Finance�	(�пір	щодо	картини	�ідо
мого	 голланд�ького	 художника	 І.	 Вте�аля	 «С�яте	 �імей�т�о	 з	 ��ятими	 і	
ангелами»	(ХVІІ	�т.),	яка	належить	до	гот�ького	зібрання	німецького	мі�та	
Гота2.

Важли�е	 значення	 для	 про�адження	 у	 адміні�трати�них	 �пра�ах	 у	
�фері	національної	безпеки	і	оборони	має	Є�ропей�ька	кон�енція	про	за
хи�т	пра�	людини	і	о�но�оположних	��обод	�ід	4	ли�топада	1950	р.	і	про
токоли	до	неї,	уча�ницею	якої	є	Україна,	і	яка	надає	громадянам,	у	тому	
чи�лі	�ій�ько�о�лужбо�цям,	праці�никам	�ій�ько�их	форму�ань,	додат
ко�у	можли�і�ть	захи�ту	��оїх	пра�	і	��обод	шляхом	з�ернення	до	міжна

1	Де	Мулинен	Фредерике.	Пра�о	�ойны	/	Фредерике	де	Мулинен.	—	М.,	1999.	—	С.	228.
2	Богу�ла��кий	М.	М.	Культурные	ценно�ти	�	международном	обороте:	пра�о�ые	

а�пекты	/	М.	М.	Богу�ла��кий.	—	М.	:	Юри�тъ,	2005.	—	C.	112—113.
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родного	�удо�ого	органу	—	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини.	З	ураху�ан
ням	о�обли�ого	характеру	�ій�ько�ої	�лужби,	�пецифіки	пра�о�ого	�тату
�у	�ій�ько�о�лужбо�ці�	 і	держа�них	�лужбо�ці�,	які	працюють	у	�фері,	
що	розглядаєть�я,	характеру	�удо�опра�о�ої	реформи	у	нашій	держа�і,	
а	також	�рахо�уючи	те,	що	наша	держа�а,	з	прийняттям	Закону	України	
«Про	�иконання	рішень	та	за�то�у�ання	практики	Є�ропей�ького	�уду	з	
пра�	людини»	фактично	�изнала	для	�ебе	прецедентний	характер	рішень	
Є�ропей�ького	�уду,	�раху�ання	цих	рішень	при	організації	і	здій�ненні	
адміні�трати�ного	�удочин�т�а	є	обо�’язко�им.

Слід	погодити�я	з	а�торами,	які	��ажають,	що	�удо�а	практика	Є�ро
пей�ького	�уду	з	пра�	людини	�изначає	для	держа�и	«�ідпо�ідні	�тандар
ти	захи�ту	у	�удо�ому	проце�і,	що	мають	центральне	значення	як	для	за
конот�орчо�ті,	зокрема	для	законі�	про	�удо�е	про�адження,	так	і	для	ді
яльно�ті	 зі	 здій�нення	 адміні�трати�ного	 пра�о�уддя»1.	 Аналіз	 �удо�ої	
практики	��ідчить,	що	�же	є	пе�на	кількі�ть	рішень	Є�ропей�ького	�уду	
у	 �пра�ах	 за	 з�ерненнями	�ій�ько�о�лужбо�ці�,	 детальний	 аналіз	 яких	
може	бути	предметом	окремого	до�лідження.	�к	приклад	можна	на�е�ти	
�пра�у	«Огур	проти	�уреччини»	та	�пра�у	«Келлі	проти	Сполученого	Коро
лі��т�а»	щодо	допу�тимо�ті	�ій�ько�ого	�тручання	під	ча�	поліцей�ької	
операції	 (�ідпо�ідальні�ть	 держа�	 за	 �т.	 2	Кон�енції).	Порушення	 �т.	 3	
Кон�енції	Суд	��тано�и�	у	�пра�і	«Ак�ой	проти	�уреччини»,	коли	з	боку	
�ій�ько�ої	�лади	були	�чинені	акти	жор�токого	по�одження	з	ци�ільним	
на�еленням	під	ча�	підтримки	законно�ті	і	порядку.	Порушення	�т.	5	Кон
�енції	було	��тано�лене	Судом	під	ча�	розгляду	�пра�и	 «Єнгель	та	 інші	
проти	Нідерланді�»	та	�пра�и	«Д�	Йонг	та	інші	проти	Нідерладі�»,	які	�то
�у�али�я	 законно�ті	 �ій�ько�ого	 (ди�циплінарного)	 арешту	 зая�никі�	 і	
утримання	 їх	 під	 �артою.	 У	 �пра�і	 «Фіндлі	 проти	Сполученого	Королі�
�т�а»	Суд	��тано�и�	порушення	п.	1	�т.	6	Кон�енції,	�ідпо�ідно	до	якого	
кожному	гарантуєть�я	захи�т	ци�ільних	пра�	та	обо�’язкі�,	що	�ипли�а
ють	 із	 ци�ільнопра�о�их	 �ідно�ин,	 незалежним	 і	 без�тороннім	 �удом	
(�лід	зазначити,	що	�уд	неодноразо�о	зая�ля�	про	те,	що	поняття	«ци�іль
них	пра�	та	обо�’язкі�»	не	може	тлумачити�я	�инятко�о	на	під�та�і	�нут
рішнього	пра�а	держа�и,	що	це	поняття	є	а�тономним	у	розумінні	п.	1	
�т.	6	Кон�енції.	(Це	означає,	що	ця	норма	має	�ажли�е	значення	також	і	
для	адміні�трати�ного	пра�о�ого	захи�ту,	о�кільки	за	результатами	�удо
�ої	практики	�уду	до	�фери	її	за�то�у�ання	також	підпадають	і	�уб’єкти�
ні	публічні	пра�а.)

Врахо�уючи	 те,	що	 у	 �фері	 національної	 безпеки	 і	 оборони	 працює	
�елика	кількі�ть	держа�них	�лужбо�ці�,	�лід	�ідмітити	неоднозначну	по
зицію	Суду	щодо	за�то�у�ання	п.	1	�т.	6	Кон�енції	до	позо�і�	держа�них	

1	Стефанюк	В.	Пра�а	та	о�но�ні	��ободи	людини	�	��іті	Є�ропей�ьких	�тандар
ті�	пра�о�ого	захи�ту	/	В.	Стефанюк	//	Україн�ький	ча�опи�	міжнародного	пра�а.	—	
2003.	—	№	2.	—	С.	58.
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�лужбо�ці�1.	Є�ропей�ький	�уд	кон�татує,	що	�пори	за	позо�ами	держа�
них	�лужбо�ці�,	які	не�уть	на	�обі	ча�тину	�у�еренної	�лади	держа�и	та	
обо�’язки,	що	є	типо�им	для	�пецифічної	діяльно�ті	держа�ної	�лужби	�	
тій	ча�тині,	яка	�ідображає	її	�ла�ти�і�ть	бути	но�ієм	публічної	�лади,	�ід
по�ідальної	за	забезпечення	загальнодержа�них	інтере�і�,	не	може	потрап
ляти	у	�феру	дії	п.	1	�т.	6	Кон�енції.	У	з�’язку	з	цим	зміни��я	підхід	до	
розгляду	�порі�	держа�них	�лужбо�ці�	з	держа�ою,	о�кільки	зараз	за�то
�у�ання	п.	1	�т.	6	до	таких	�порі�	залежить	не	�ід	характеру	пра�а,	що	є	
предметом	�пору,	а	фактично	�ід	по�ади,	яку	обіймає	зая�ник.	Показо�им	
у	цьому	�ипадку	може	бути	зая�а	фін�ьких	�удді�	про	те,	що	їм	було	�ід
мо�лено	у	�удо�ому	розгляді	�пору,	який	�то�у�а��я	розміру	їх	по�адо�их	
окладі�,	яка	була	�изнана	неприйнятною	�аме	через	те,	що	трудо�і	�пори	
праці�никі�	публічного	�ектора,	які	беруть	безпо�ередню	уча�ть	у	реаліза
ції	по�но�ажень,	наданих	публічним	пра�ом,	та	�иконанні	обо�’язкі�,	по
кликаних	 забезпечу�ати	 загальні	 інтере�и	держа�и,	не	підпадають	під	
�феру	за�то�у�ання	�т.	6	Кон�енції2.	У	той	�амий	ча�,	зая�и	рядо�их	дер
жа�них	�лужбо�ці�	було	�изнано	прийнятними	до	розгляду	за	п.	1	�т.	6,	
нез�ажаючи	на	те,	що	�они	�то�у�али�я	прийняття	на	держа�ну	�лужбу,	
кар’єрного	про�у�ання	або	з�ільнення3.	В�ажаємо,	що	такий	підхід	може	
бути	за�то�о�аний	і	до	громадян	України,	які	працюють	держа�ними	�луж
бо�цями	у	�фері	національної	безпеки	і	оборони.	�ому	зазначене	�уди	по
�инні	�рахо�у�ати	при	розгляді	�ідпо�ідних	адміні�трати�них	�пра�.

Врахо�уючи	те,	що	Україна	акти�но	�икори�то�ує	�ій�ько�і	підрозді
ли,	�ій�ько�ий	пер�онал,	пред�та�никі�	пра�оохоронних	органі�	та	МЧС	
України	�	мирот�орчих	та	інших	цілях	за	межами	держа�и,	за�луго�ує	на	
у�агу	роз’я�нення	Є�ропей�ького	�уду	терміна	«юри�дикція»	(�т.	1	Кон�ен
ції).	У	�пра�і	«Лоізіду	проти	�уреччини»	Суд	роз’я�ни�,	що	цей	термін	не	
по�инен	розуміти�я	тільки	як	національна	територія	держа�,	що	домо�
ляють�я.	На�паки,	�ідпо�ідальні�ть	держа�и	може	на�тати	щодо	дій	або	
упущень,	що	�чиняють�я	за	межами	держа�и,	у	тому	чи�лі	й	під	ча�	�оєн
них	дій4.

Під�умо�уючи	�ищена�едене	�лід	зазначити,	що	питання	про�аджен
ня	�	адміні�трати�них	�пра�ах	у	�фері	національної	безпеки	і	оборони	за
�луго�ують	на	у�агу	і	потребують	подальшого	�до�коналення	національного	
законода��т�а	та	�удо�ої	практики,	у	тому	чи�лі	з	ураху�анням	міжнарод
них	зобо�’язань	нашої	держа�и,	та	до��іду	демократичних	країн	��іту.

1	Рішення	у	�пра�і	«Франче�ко	Ломбардо	проти	Італії»	та	рішення	у	�пра�і	«Пелегрін	
проти	Франції»	//	Практика	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини.	Рішення.	Коментарі.	
1999.	—	№	3.	—	С.	169—184.

2	Рішення	про	неприйнятні�ть	у	�пра�і	«Каянен	і	�уомала	проти	Фінляндії».
3	Рішення	у	�пра�і	«Де�лін	проти	Великої	Британії»,	рішення	у	�пра�і	«Ламбурдьєр	

проти	Франції»	та	рішення	у	�пра�і	«Фрідлендер	проти	Франції».
4	Є�ропей�ький	Суд	по	пра�ам	чело�ека:	процедура	и	практика	по	делам	�оєнно

�лужащих	/	под.	ред.	А.	В.	Пчелинце�а.	—	М.,	2001.	—	С.	14—15.



502

Розділ VI. Розгляд окремих категорій адміністративних справ

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 На�едіть	�изначення	поняття	«�фера	національної	безпеки	і	оборони».
2.	 Охарактеризуйте	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	у	�фері	національної	

безпеки	і	оборони.
3.	 �кі	ознаки	притаманні	пра�о�ідно�инам,	що	�иникають	у	�фері	націо

нальної	безпеки	і	оборони?
4.	На�едіть	напрями	адміні�трати�нопра�о�ого	регулю�ання	�фери	на

ціональної	безпеки	і	оборони.

Глава 14
РОЗгляд сПРАв, 

щО виникАють ЗА УчАстю ЗАкОРдОнних 
диПлОмАтичних УстАнОв УкРАїни

Виходячи	із	положень	�т.	17	КАС	України	компетенція	адміні�трати�
них	�уді�	поширена	на	публічнопра�о�і	�пра�и,	що	�иникають	за	уча�тю	
закордонних	дипломатичних	у�тано�	України,	які,	будучи	органами	дер
жа�ної	�лади,	з	ураху�анням	положень	п.	7	�т.	3	КАС,	є	�уб’єктами	�ладних	
по�но�ажень.	�ермін	«закордонні	дипломатичні	у�тано�и	України»	�изна
чаєть�я	�	�т.	1	Закону	України	«Про	дипломатичну	�лужбу»	�ід	20	�ере�ня	
2001	р.	№	2728III	як	«дипломатичні	пред�та�ницт�а	та	кон�уль�ькі	у�та
но�и	України	�	інших	держа�ах,	пред�та�ницт�а	при	міжнародних	орга
нізаціях».	У	�т.	6	цього	Закону	зазначаєть�я,	що	дипломатичні	пред�та�
ницт�а	та	кон�уль�ькі	у�тано�и	України	за	кордоном	є	по�тійно	діючими	
у�тано�ами	України,	о�но�ними	за�даннями	яких	є	пред�та�ницт�о	Украї
ни	�	держа�і	перебу�ання	та	підтримання	офіційних	міждержа�них	�ід
но�ин,	захи�т	інтере�і�	України,	пра�	та	інтере�і�	її	громадян	і	юридичних	
о�іб	за	кордоном.	По�тійні	пред�та�ницт�а	України	при	міжнародних	орга
нізаціях	є	по�тійно	діючими	у�тано�ами	України	за	кордоном,	о�но�ними	
за�даннями	яких	є	пред�та�ницт�о	України	�	міжнародних	організаціях,	
підтримання	з	такими	міжнародними	організаціями	офіційних	�ідно�ин	та	
захи�т	інтере�і�	України	за	кордоном.

Закордонні	дипломатичні	у�тано�и	України	є	�кладо�ою	�и�теми	орга
ні�	дипломатичної	�лужби	України,	яку	�кладають:	Міні�тер�т�о	закордон
них	�пра�	України,	пред�та�ницт�а	Міні�тер�т�а	закордонних	�пра�	Украї
ни	на	території	України,	закордонні	дипломатичні	у�тано�и	України.

При	здій�ненні	пра�о�уддя	�	адміні�трати�них	�удах	при	розгляді	цих	
�пра�	на	них	по�ною	мірою	розпо��юджують�я	загальні	принципи	та	нор
ми	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.	Згідно	з	ч.	2	�т.	18	КАС	адміні�трати�ні	
�пра�и,	у	яких	однією	зі	�торін	є	орган	держа�ної	�лади	чи	інший	держа�
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ний	орган,	їх	по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба	(крім	�пра�	з	при�оду	їхніх	рі
шень,	дій	чи	бездіяльно�ті	у	�пра�ах	про	адміні�трати�ні	про�тупки)	під
�удні	окружним	адміні�трати�ним	�удам.

При	�изначенні	територіальної	під�удно�ті	адміні�трати�них	�пра�	за
конода�ець	�изначи�	о�обли�о�ті	�ирішення	цієї	категорії	�пра�,	зазначи�,	
що	адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне диплома
тичне чи консульське представництво України, їх посадова чи службова 
особа, вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна 
юрисдикція якого поширюється на місто Київ. У	з�’язку	з	цим	і�нує	необхід
ні�ть	більш	детального	�и�чення	цього	питання.

Стату�,	за�дання	та	функції	дипломатичного	пред�та�ницт�а	України	
за	кордоном	�изначають�я	законами	України	«Про	дипломатичну	�лужбу»,	
«Про	дипломатичні	ранги	України»,	Положенням	про	дипломатичне	пред
�та�ницт�о	 України	 �	 іншій	 держа�і,	 яке	 зат�ерджуєть�я	Президентом	
України,	а	також	міжнародними	дого�орами	України.	Стату�,	за�дання	та	
функції	кон�уль�ької	у�тано�и	України	за	кордоном	�изначають�я	Зако
ном	України	«Про	дипломатичну	�лужбу»,	Кон�уль�ьким	�татутом,	який	за
т�ерджуєть�я	Президентом	України,	а	також	міжнародними	дого�орами	
України.

Положення	«Про	дипломатичне	пред�та�ницт�о	України	за	кордоном»,	
зат�ерджене	Розпорядженням	Президента	України	�ід	22	жо�тня	1992	р.	
№	166/92рп,	�изначає	�тату�,	за�дання	та	функції	дипломатичного	пред
�та�ницт�а	України	за	кордоном.

Дипломатичне представництво України	є	по�тійно	діючою	у�тано�ою	
України	за	кордоном,	що	покликана	підтриму�ати	офіційні	міждержа�ні	
�ідно�ини,	здій�ню�ати	пред�та�ницт�о	України,	захищати	інтере�и	Украї
ни,	пра�а	та	інтере�и	її	громадян	і	юридичних	о�іб.

Кері�ницт�о	дипломатичним	пред�та�ницт�ом	здій�нює	Міні�тер�т�о	
закордонних	�пра�	України.	Діяльні�ть	дипломатичного	пред�та�ницт�а	
базуєть�я	на	положеннях	Віден�ької	кон�енції	про	дипломатичні	зно�ини	
�ід	18	к�ітня	1961	р.,	д�о�торонніх	та	інших	багато�торонніх	міжнарод
них	дого�орі�	України,	законода��т�а	України	та	держа�и	перебу�ання,	
а	також	Положення	«Про	дипломатичне	пред�та�ницт�о	України	за	кор
доном».

Поняття	«дипломатичне	пред�та�ницт�о»	є	родо�им	поняттям,	що	�и
значає	різні	�иди	закордонних	органі�	зо�нішніх	зно�ин	держа�и,	які	здій�
нюють	дипломатичну	діяльні�ть.	І�нують	д�а	�иди	дипломатичних	пред
�та�ницт�:	по�оль�т�а	і	мі�ії.	В�ажаєть�я,	що	по�оль�т�а	—	це	пред�та�
ницт�а	 першого,	 �ищого	 кла�у.	 �ому	 більші�ть	 держа�,	 у	 тому	 чи�лі	 й	
Україна,	�іддають	пере�агу	обміну	дипломатичними	пред�та�ницт�ами	на	
рі�ні	по�оль�т�.	Слід	зазначити,	що	до	по�оль�т�	прирі�нюють�я	пред�та�
ницт�а	Ватикана	—	нунціатури.	Мі�ії	я�ляють	�обою	пред�та�ницт�а	друго
го	кла�у.	Пред�та�ницт�а	С�ятійшого	пре�толу	пред�та�лені	тут	інтернун
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ціатурами.	Вже	зазначало�я,	що	дипломатичні	�ідно�ини	��тано�люють�я	
на	під�та�і	угоди	між	�ідпо�ідними	держа�ами,	у	якій	обго�орюєть�я	рі
�ень	їх	дипломатичних	пред�та�ницт�.	З�ичайно	�ін	у�тано�люєть�я	на	
рі�ні	по�оль�т�,	о�кільки,	із	зат�ердженням	у	другій	поло�ині	XX	�т.	прин
ципу	�у�еренної	рі�но�ті	держа�,	мі�ії	�	даний	ча�	зу�трічають�я	дуже	
рідко.	По�тійне	дипломатичне	пред�та�ницт�о	за�но�уєть�я	�	результаті	
�заємної	згоди	держа�	на	базі	��тано�лення	дипломатичних	�ідно�ин.

Відпо�ідно	 до	 �т.	 4	Віден�ької	 кон�енції	 про	 дипломатичні	 зно�ини	
1961	р.	для	того,	щоб	конкретна	о�оба	була	призначена	гла�ою	диплома
тичного	пред�та�ницт�а,	держа�а,	що	акредитує,	по�инна	напра�ити	дер
жа�і,	що	приймає,	запит	про	її	згоду	на	призначення	даної	о�оби	на	цю	
по�аду.	У	запиті	�икладають�я	біографічні	дані	цієї	о�оби,	�ідомо�ті	про	
її	кар’єру	і	по�аду,	яку	обіймає,	родиний	�тан,	причому	ця	інформація	по
�инна	бути	�икладена	дуже	лаконічно	і	бути	аб�олютно	точною.	Позити�
на	�ідпо�ідь	на	запит	держа�и,	що	приймає,	означає	надання	агремана	
(�ід	фр.	agre�ent	—	згода)	на	прийняття	зазначеної	�	запиті	о�оби	як	гла
�и	дипломатичного	пред�та�ницт�а.	З	цього	моменту	кандидат	��ажаєть�я	
per�ona	grata	—	бажаною	о�обою	�	держа�і,	що	приймає.	Негати�на	�ідпо
�ідь	на	запит	означає	�ідмо�у	�	агремані,	а	кандидат	признаєть�я	per�ona	
non	grata	—	небажаною	о�обою.	При	цьому	держа�а,	що	приймає,	не	зобо
�’язана	по�ідомляти	держа�і,	що	акредитує,	моти�и	�ідмо�и	�	агремані.	
�аким	чином,	�ідмо�а	�	наданні	агремана	не	потребує	додатко�их	роз’я�
нень.	Процедура	одержання	агремана	но�ить	конфіденційний	характер.	
Пі�ля	одержання	агремана	починаєть�я	здій�нення	пе�них	процедурних	
форм,	які	�ідбу�ають�я	у	держа�і,	що	акредитує.

У	�т.	3	Віден�ької	кон�енції	1961	р.	«Про	дипломатичні	зно�ини»	закріп
лні	функції	дипломатичного	пред�та�ницт�а.	До	них	належать:

—	пред�та�ницька	функція,	що	полягає	 �	пред�та�ницт�і	 держа�и,	
яка	акредитує,	у	держа�і	перебу�ання;

—	захи�т	у	держа�і	перебу�ання	інтере�і�	держа�и,	що	акредитує,	і	її	
громадян	у	межах,	що	допу�кають�я	міжнародним	пра�ом;

—	�едення	перего�орі�	з	урядом	держа�и	перебу�ання;
—	інформаційна	функція	—	з’я�о�у�ання	��іма	законними	�по�обами	

умо�	і	подій	у	держа�і	перебу�ання	і	по�ідомлення	про	них	уряду	держа
�и,	що	акредитує;

—	функція	заохочення	дружніх	�ідно�ин	між	держа�ою,	що	акреди
тує,	і	держа�ою	перебу�ання	та	роз�иток	їх	�заємо�ідно�ин	у	галузі	еконо
міки,	культури	і	науки.

Пред�та�ницька	функція	полягає	�	тому,	що	дипломатичне	пред�та�
ницт�о	держа�и,	що	акредитує,	пред�та�ляє	її	�	держа�і	перебу�ання	�	
по�ному	об�язі,	тобто	�оно	�пра�і	цілком	пред�та�ляти	її	політичні,	еконо
мічні,	�оціальні,	культурні	й	інші	інтере�и.	Ця	функція	за�но�ана	на	�у�е
ренній	�ладі	держа�и—�уб’єкта	міжнародного	пра�а,	що	має	об’єкти�не	
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пра�о	на	пред�та�ницт�о	(пра�о	по�оль�т�а).	Пред�та�ницька	функція	дип
ломатичного	пред�та�ницт�а	�	теоретичному	а�пекті	починаєть�я	з	мо
менту	оголошення	про	за�ну�ання	дипломатичного	пред�та�ницт�а	і	його	
�ідкриття,	а	на	практиці,	з�ичайно,	—	із	моменту	�ручення	гла�ою	дипло
матичного	 пред�та�ницт�а	 �ірчих	 грамот.	 Розширю�альне	 тлумачення	
пред�та�ницької	функції	дипломатичного	пред�та�ницт�а	доз�оляє	�иді
лити	�	цій	функції	підфункцію,	що	у	пе�них	об�та�инах	�тає	�амо�тійною	
функцією,	—	це	функція	дипломатичного	захи�ту.	Вона	полягає	�	тому,	
що	дипломатичне	пред�та�ницт�о	за	кордоном	не	тільки	пред�та�ляє	і	за
хищає	інтере�и	держа�и,	що	акредитує,	а	й	здій�нює	подібні	заходи	�то
�о�но	«фізичних	і	юридичних	о�іб,	тобто	�уб’єкті�,	які	знаходять�я	�	пра
�о�ому	з�’язку	 з	держа�ою,	що	акредитує	 (громадяни	 і	юридичні	о�оби	
держа�и).	У	міжнародному	пра�і	на	о�но�і	практики	�ироблені	критерії	
пра�омірно�ті	дипломатичного	захи�ту:	а)	функція	дипломатичного	захи�
ту	надаєть�я	тільки	дипломатичним	пред�та�ницт�ом;	б)	дипломатичний	
захи�т	поширюєть�я	�	о�но�ному	тільки	на	громадян	держа�и,	що	акре
дитує;	�)	ця	функція	починає	діяти	не	�ідразу	пі�ля	�чинення	о�обою	пра
�опорушення,	а	тільки	пі�ля	того,	як	по�оль�т�ом	�ичерпані	��і	законні	
за�оби,	 що	 передбачені	 рамками	 законода��т�а	 держа�и	 перебу�ання	
(�уть	дипломатичного	захи�ту	полягає	не	�тільки	�	пра�о�ому	захи�ті	гро
мадянина,	�кільки	�	його	політичному	захи�ті,	о�кільки	до	цього	питання	
приєднують�я	політичне	кері�ницт�о	й	інші	центральні	органи	держа�и,	
що	акредитує);	г)	дипломатичний	захи�т	не	надаєть�я	іноземним	громадя
нам,	громадянам	країни	перебу�ання	або	апатридам	(функція	дипломатич
ного	захи�ту	не	збігаєть�я	з	пра�ом	дипломатичного	притулку).

Дипломатичне	пред�та�ницт�о	України	за	дорученням	Міні�тра	закор
донних	�пра�	України	може	�икону�ати	і	кон�уль�ькі	функції.

Гла�ою	дипломатичного	пред�та�ницт�а	України	є	по�ол,	або	по�лан
ник,	або	по�ірений	у	�пра�ах.	Гла�а	дипломатичного	пред�та�ницт�а	є	го
ло�ним	пред�та�ником	України	�	держа�і	перебу�ання.	Він	здій�нює	за
гальне	кері�ницт�о,	координацію	та	контроль	за	діяльні�тю	��іх	у�тано�	
України,	�пеціалі�ті�,	делегацій,	по�адо�их	та	інших	о�іб,	які	перебу�ають	
у	цій	держа�і.

Кері�ники	��іх	україн�ьких	у�тано�	і	делегацій,	пред�та�ники	і	грома
дяни	України	�	іноземній	держа�і	зобо�’язані	неухильно	�икону�ати	�ка
зі�ки	по�ла	�	цій	держа�і	й	нада�ати	йому	необхідну	допомогу,	�прияти	
�	здій�ненні	покладених	на	нього	за�дань.

По�ол	або	по�ланник	призначаєть�я	Указом	Президента	України	за	
поданням	Міні�тра	закордонних	�пра�	України	�	разі	отримання	згоди	
(агреману)	на	це	призначення	іноземної	держа�и,	до	якої	�ін	признача
єть�я.

По�ірений	�	�пра�ах	України,	а	також	інші	члени	дипломатичного	пер
�оналу	призначають�я	наказом	Міні�тра	закордонних	�пра�	України.



506

Розділ VI. Розгляд окремих категорій адміністративних справ

По�лу	або	по�ланнику	України,	що	�ідбу�ає	до	держа�и	перебу�ання,	
�ручаєть�я	підпи�ана	Президентом	�кріплена	Міні�тром	закордонних	�пра�	
України	�ірча	грамота,	яка	пі�ля	прибуття	�ручаєть�я	гла�і	держа�и	пере
бу�ання.

По�іреному	у	�пра�ах	України,	що	�ідбу�ає	до	держа�и	перебу�ання,	
�ручаєть�я	ли�т	Міні�тра	закордонних	�пра�	України,	який	пі�ля	прибут
тя	�ручаєть�я	Міні�тру	закордонних	�пра�	держа�и	перебу�ання.

По�ол	або	по�ланник	України	при�тупає	до	�иконання	��оїх	�лужбо�их	
обо�’язкі�	у	держа�і	перебу�ання	пі�ля	�ручення	�ірчої	грамоти	гла�і	дер
жа�и,	до	якої	�ін	призначений,	або	пі�ля	по�ідомлення	про	��оє	прибуття	
і	�ручення	за�ірених	копій	�ірчої	грамоти	Міні�тру	закордонних	�пра�	ці
єї	держа�и	залежно	�ід	практики,	яка	і�нує	�	держа�і	перебу�ання.

По�ірений	у	�пра�ах	України	при�тупає	до	�иконання	��оїх	�лужбо�их	
обо�’язкі�	з	моменту	�ручення	ли�та	Міні�тра	закордонних	�пра�	України	
Міні�тру	закордонних	�пра�	держа�и,	до	якої	�ін	призначений.

Гла�ою	дипломатичного	пред�та�ницт�а	України,	членами	дипломатич
ного	пер�оналу	дипломатичного	пред�та�ницт�а	України	�	іноземній	держа
�і	можуть	бути	тільки	громадяни	України.	Віден�ька	кон�енція	про	дипло
матичні	зно�ини	1961	р.	��тано�лює	ординарний	режим	призначення	дип
ломатичних	пред�та�никі�	із	чи�ла	громадян	держа�и,	що	акредитує	(ч.	1	
�т.	8).	Водноча�	нею	передбачаєть�я	ек�траординарний	порядок	призначен
ня	таких	пред�та�никі�	—	із	чи�ла	громадян	держа�и	перебу�ання.	Але	це	
може	бути	зроблено	не	інакше	як	за	згодою	цієї	держа�и,	причому	така	зго
да	може	бути	�	будьякий	ча�	анульо�ана.	Крім	того,	держа�а	перебу�ання	
може	обумо�ити	за	�обою	таке	�аме	пра�о	щодо	громадян	третьої	держа�и,	
що	не	є	одноча�но	громадянами	держа�и,	що	акредитує	(ча�тини	2,	3	�т.	8).

Членами	адміні�трати�нотехнічного	й	об�луго�уючого	пер�оналу	дип
ломатичного	пред�та�ницт�а	України	можуть	бути	громадяни	України	і,	
�	окремих	�ипадках,	громадяни	держа�и	перебу�ання	при	�ідпо�ідному	
по�ідомленні	міні�тер�т�а	закордонних	�пра�	держа�и	перебу�ання	про	
їх	прийом	на	роботу	до	цього	пред�та�ницт�а.

Кла�,	до	якого	по�инен	належати	гла�а	дипломатичного	пред�та�ниц
т�а	України,	і	за	необхідно�ті	кількі�ний	�клад	пер�оналу	дипломатичного	
пред�та�ницт�а	України	�	іноземній	держа�і	��тано�люють�я	д�о�торон
ньою	угодою	України	з	цією	держа�ою.	У	міжнародному	пра�і	зат�ердила
�я	кла�ифікація	�таршин�т�а	(кла�и)	дипломатичних	пред�та�никі�	(аген
ті�).	До	XIX	�т.	такої	кла�ифікації	не	і�ну�ало,	що	нерідко	приз�одило	до	
зіткнень	і	конфлікті�	з	при�оду	�таршин�т�а	під	ча�	про�едення	офіцій
них	заході�.	Це	питання	було	�регульо�ане	Віден�ьким	протоколом	1815	р.,	
що	��тано�и�	такі	три	кла�и	дипломатичних	агенті�:	І	кла�	—	по�ол	і	пап
�ький	легат	або	нунцій;	ІІ	кла�	—	по�ланник,	міні�тр	та	інший	упо�но�а
жений	при	гла�і	держа�и;	III	кла�	—	по�ірений	у	�пра�ах,	акредито�аний	
при	міні�трі	закордонних	�пра�.
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Аахен�ький	протокол	1918	р.	допо�ни�	цю	кла�ифікацію	кла�ом	міні
�трарезидента,	що	по�і�	позицію	між	по�ланником	і	по�іреним	у	�пра�ах.	
Але	дана	но�ація	не	прижила�ь,	і	Віден�ька	кон�енція	про	дипломатичні	
зно�ини	1961	р.	�прийняла	триланко�у	кла�ифікацію.	Відпо�ідно	до	�т.	14	
цієї	Кон�енції	гла�и	пред�та�ницт�	розділяють�я	на:	а)	кла�	по�лі�	і	нун
ції�,	які	акредитують�я	при	гла�ах	держа�	та	інших	гла�ах	пред�та�ницт�	
ек�і�алентного	рангу;	б)	кла�	по�ланникі�	та	інтернунції�,	які	акредиту
ють�я	при	міні�трах	закордонних	�пра�;	�)	кла�	по�ірених	у	�пра�ах,	які	
акредитують�я	при	міні�трах	закордонних	�пра�.	Слід	зазначити,	що	кла�	
по�іреного	�	�пра�ах	не	можна	плутати	з	по�адою	тимча�о�ого	по�ірено
го	�	�пра�ах,	який	�иконує	обо�’язки	гла�и	дипломатичного	пред�та�ниц
т�а	на	період	його	�ід�утно�ті	(х�ороба,	�ідрядження,	�ідпу�тка).	Віден
�ька	кон�енція	закріплює,	що	не	по�инно	про�одити�я	ніякого	розрізнен
ня	між	гла�ами	пред�та�ницт�	уна�лідок	їхньої	приналежно�ті	до	того	або	
іншого	кла�у,	за	�инятком	питань	�таршин�т�а	й	етикету.	Кла�,	до	якого	
по�инні	належати	гла�и	пред�та�ницт�,	�изначаєть�я	угодами	між	держа
�ами.	Від	кла�і�	гла�	дипломатичних	пред�та�ницт�	�лід	�ідрізняти	дип
ломатичні	ранги.	Їх	о�но�на	�ідмінні�ть	полягає	�	тому,	що	кла�и	дипло
матичних	пред�та�никі�	знаходять�я	�	�фері	регулю�ання	нормами	між
народного	пра�а,	а	дипломатичні	ранги	—	це	�лужбо�і	з�ання	�таршин�т�а	
дипломаті�,	що	�тано�люють�я	�ідпо�ідно	до	�нутрішньодержа�ного	пра
�а	держа�и,	що	акредитує.	При	цьому	кожна	держа�а	має	��ою	�и�тему	
дипломатичних	рангі�.	�к	пра�ило,	кла�	дипломатичного	пред�та�ника	
збігаєть�я	з	його	рангом.

В	Україні	�ідпо�ідно	до	Закону	України	«Про	дипломатичні	ранги	Украї
ни»	��тано�лені	такі	ранги:

—	надз�ичайний	і	по�но�ажний	по�ол;
—	надз�ичайний	і	по�но�ажний	по�ланник	І	і	II	кла�і�;
—	радник	І	і	II	кла�і�;
—	перший	�екретар	І	і	II	кла�і�;
—	другий	�екретар	І	і	II	кла�і�;
—	третій	�екретар;
—	аташе.
Вищі	дипломатичні	ранги	(по�ла	і	по�ланника)	при��оюють�я	з�ичай

но	гла�ою	держа�и,	інші	—	міні�тром	закордонних	�пра�.	Ранг	аташе,	що	
є	пер�инним	дипломатичним	рангом,	при��оюєть�я,	як	пра�ило,	�ипу�к
никам	 ін�титуті�	 і	факультеті�	міжнародних	�ідно�ин	при	надходженні	
на	�лужбу	до	Міні�тер�т�а	закордонних	�пра�	України.	Цей	ранг	не	�лід	
плутати	з	по�адою	�ій�ько�ого,	мор�ького	і	по�ітряного	аташе,	що	не	є	дип
ломатичною	по�адою,	тому	що	її	обіймають	�пі�робітники	�ій�ько�ого	�і
дом�т�а	держа�и,	що	акредитує,	які	проходять	�ій�ько�у	�лужбу	на	по�а
дах	офіцер�ького	�кладу.	Ці	о�оби	при	одержанні	призначення	на	по�аду	
і	прибутті	до	мі�ця	проходження	�лужби	�пеціально	акредитують�я	при	
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�ій�ько�ому	�ідом�т�і	 країни	перебу�ання.	Одноча�но	ці	 �пі�робітники	
�иконують	функції	�ій�ько�их	радникі�	гла�и	дипломатичного	пред�та�
ницт�а.

Більші�ть	держа�,	�ключаючи	Україну,	дотримують�я	практики,	що	гла
�а	дипломатичного	пред�та�ницт�а	при�тупає	до	�иконання	��оїх	функ
цій	із	моменту	�ручення	��оїх	�ірчих	грамот	гла�і	держа�и,	що	приймає,	
або	о�обі,	яка	його	заміняє.	Деякі	держа�и	з	метою	економії	кошті�	�ико
ри�то�ують	практику	кумуляції	(�уміщення)	дипломатичного	пред�та�ниц
т�а,	тобто	акредиту�ання	тієї	�амої	о�оби	як	гла�и	пред�та�ницт�а	�	ін
шій	або	кількох	держа�ах	одноча�но	за	�ід�утно�ті	заперечень	проти	цього	
�лади	держа�и	перебу�ання.	Крім	того,	одна	і	та	�ама	о�оба	може	пред
�та�ляти	д�і	і	більше	держа�и	�	одній	держа�і	при	дотриманні	зазначеної	
�ище	умо�и.	�ака	можли�і�ть	передбачена	�т.	6	Віден�ької	кон�енції	1961	р.	
Україна	�же	має	�	цьому	питанні	пе�ні	практичні	наробки.	�ак,	напри
клад,	Надз�ичайний	і	По�но�ажний	По�ол	України	у	Фінляндії	за	кумуля
цією	�иконує	функції	 гла�и	 дипломатичного	пред�та�ницт�а	України	 у	
��еції,	Нор�егії,	Данії	 та	 І�ландії;	Надз�ичайний	 і	По�но�ажний	По�ол	
України	�	Бельгії	за	кумуляцією	�иконує	ці	�амі	обо�’язки	�	інших	держа
�ах	Бенілюк�у	—	Нідерландах	і	Люк�ембурзі.	Дуже	ча�то	практику	куму
ляції	держа�и	�икори�то�ують	і	щодо	міжнародних	організацій.	Наприклад,	
гла�а	дипломатичного	пред�та�ницт�а	якої�ь	держа�и	у	Франції	одноча�
но	призначаєть�я	офіційним	пред�та�ником	цієї	держа�и	при	ЮНЕСКО,	
тому	що	мі�цеперебу�ання	цієї	організації	—	Париж;	якщо	дипломатичний	
пред�та�ник	�иконує	��ою	мі�ію	�	Бельгії	або	�	держа�ах	Бенилюк�у	—	то	
при	НА�О	(штабк�артира	Альян�у	розташо�ана	�	Брю��елі	(Бельгія),	як	
це	має	мі�це	�	Україні.	Призначення	гла�и	дипломатичного	пред�та�ниц
т�а	України	або	члена	дипломатичного	пер�оналу	дипломатичного	пред
�та�ницт�а	 України	 одноча�но	 пред�та�ляти	 інтере�и	 України	 �	 інших	
держа�ах	чи	при	будьякій	міжнародній	організації	може	бути	здій�нене	
за	 поданням	Міні�тра	 закордонних	 �пра�	 України	 указом	 Президента	
України.

Гла�а	дипломатичного	пред�та�ницт�а	України	і	члени	дипломатично
го	пер�оналу	дипломатичного	пред�та�ницт�а	України,	а	також	члени	їх	
�імей,	члени	об�луго�уючого	пер�оналу,	якщо	�они	не	є	громадянами	дер
жа�и	перебу�ання,	кори�тують�я	при�ілеями	та	імунітетами,	передбаче
ними	 Віден�ькою	 кон�енцією	 про	 дипломатичні	 зно�ини	 �ід	 18	 к�ітня	
1961	р.,	якщо	д�о�торонньою	угодою	України	з	цією	держа�ою	не	перед
бачено	інше.	Мі�ія	гла�и	дипломатичного	пред�та�ницт�а	України	припи
няєть�я	у	�ипадку:	1)	його	�ідкликання	у	��тано�леному	порядку;	2)	його	
�ід�та�ки;	3)	його	�мерті;	4)	оголошення	його	per�ona	non	grata	�	держа�і	
перебу�ання.

Консульське представництво України.	Кон�уль�ькі	у�тано�и	України	
здій�нюють	 ��ою	 діяльні�ть	 �ідпо�ідно	 до	 Кон�титуції	 України,	 законі�	
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України,	Кон�уль�ького	�татуту	України,	зат�ердженого	Указом	Президен
та	України	�ід	2	к�ітня	1994	р.	№	127/94,	міжнародних	дого�орі�	Украї
ни	та	міжнародних	з�ичаї�.	Відпо�ідно	до	�т.	2	Віден�ької	Кон�енції	про	
кон�уль�ькі	зно�ини	1963	р.	��тано�лення	кон�уль�ьких	зно�ин	між	дер
жа�ами	здій�нюєть�я	за	�заємною	згодою.	В�тано�лення	дипломатичних	
�ідно�ин	означає	й	одноча�не	��тано�лення	кон�уль�ьких	�ідно�ин,	якщо	
інше	не	обго�орюєть�я	заінтере�о�аними	держа�ами.	Крім	багато�торон
ньої	Віден�ької	кон�енції	про	кон�уль�ькі	зно�ини	1963	р.,	і�нують	д�о�то
ронні	 кон�уль�ькі	 кон�енції,	 у	 яких	 обго�орюєть�я	 чи�ло	 кон�уль�ьких	
у�тано�	держа�	на	території	одна	одної,	мі�це	розташу�ання	кон�уль�ьких	
округі�,	при�ілеї	та	імунітети	пер�оналу	кон�уль�т�	тощо.

У	�т.	2	Кон�уль�ького	�татуту	України	даєть�я	�изначення	поняття	«кон
�уль�ькі	у�тано�и».	Це	—	Кон�уль�ьке	упра�ління	Міні�тер�т�а	закордон
них	�пра�	України,	пред�та�ницт�а	Міні�тер�т�а	закордонних	�пра�	Украї
ни	�	Україні,	кон�уль�ькі	�ідділи	дипломатичних	пред�та�ницт�	України,	
генеральні	кон�уль�т�а,	кон�уль�т�а,	�іцекон�уль�т�а	та	кон�уль�ькі	агент
�т�а.	Під	поняттям	«кон�ул»	розумієть�я:	генеральний	кон�ул,	кон�ул,	�іце
кон�ул	або	кон�уль�ький	агент,	який	є	гла�ою	кон�уль�ької	у�тано�и.	«Кон
�уль�ька	�лужбо�а	о�оба»	—	це	будьяка	о�оба,	�ключаючи	гла�у	кон�уль
�ької	у�тано�и,	якій	доручено	�иконання	кон�уль�ьких	функцій	(генеральний	
кон�ул,	кон�ул,	�іцекон�ул,	кон�уль�ький	агент	 і	 �екретар	кон�уль�ької	
у�тано�и),	 а	 також	 о�оба,	 прикомандиро�ана	 до	 кон�уль�ької	 у�тано�и	
для	підгото�ки	до	�лужби	�	кон�уль�ьких	у�тано�ах	(�тажи�т).	«Праці�ник	
кон�уль�ької	у�тано�и»	—	це	будьяка	о�оба,	зайнята	�	кон�уль�ькій	у�та
но�і	�иконанням	адміні�трати�них	або	технічних	функцій	чи	обо�’язкі�	із	
об�луго�у�ання	кон�уль�ької	у�тано�и.	«Кон�уль�ький	округ»	—	це	район,	
�ід�едений	кон�уль�ькій	у�тано�і	для	�иконання	кон�уль�ьких	функцій.	
Мі�цезнаходження	кон�уль�ької	у�тано�и,	її	кла�	і	кон�уль�ький	округ	�и
значають�я	Міні�тер�т�ом	закордонних	�пра�	України	за	погодженням	з	
держа�ою	перебу�ання.

Кері�ницт�о	кон�уль�ькими	у�тано�ами	здій�нюєть�я	Міні�тер�т�ом	
закордонних	�пра�	України.	Загальне	кері�ницт�о	діяльні�тю	кон�уль�ької	
у�тано�и	�	держа�і	перебу�ання	здій�нюєть�я	�ідпо�ідним	дипломатич
ним	пред�та�ницт�ом	України.

Генеральні	 кон�уль�т�а,	 кон�уль�т�а,	 �іцекон�уль�т�а,	 кон�уль�ькі	
агент�т�а	очолюють�я	�ідпо�ідно	генеральними	кон�улами,	кон�улами,	�іце
кон�улами,	кон�уль�ькими	агентами.	Кон�уль�ькі	агенти	призначають�я	на	
по�ади,	передбачені	ч.	2	�т.	12	Закону	України	«Про	дипломатичну	�луж
бу».	Кон�уль�ькі	функції	�иконують�я	також	дипломатичними	пред�та�
ницт�ами	України,	для	чого	�	їх	�кладі	можуть	ут�орю�ати�я	кон�уль�ькі	
�ідділи	на	чолі	з	генеральними	кон�улами,	кон�улами.	Кон�уль�ькі	�ідділи	
дипломатичних	пред�та�ницт�	України	очолюють�я	за�ідуючими	кон�уль
�ькими	�ідділами,	які	іменують�я	генеральними	кон�улами	або	кон�улами.
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Кон�уль�ькі	 �лужбо�і	 о�оби	перебу�ають	на	дипломатичній	 �лужбі	�	
Україні.	Праці�ники	кон�уль�ьких	у�тано�,	які	є	громадянами	України	і	
по�тійно	прожи�ають	�	Україні,	перебу�ають	на	держа�ній	�лужбі	�	Міні
�тер�т�і	закордонних	�пра�	України.

Кон�ул	при	призначенні	на	по�аду	одержує	�ід	Міні�тер�т�а	закордон
них	�пра�	України	пи�ьмо�е	по�но�аження	—	кон�уль�ький	патент.	Цей	до
кумент	за��ідчує	його	по�аду	і	мі�тить,	як	пра�ило,	його	по�не	ім’я	і	пріз�и
ще,	кла�,	указі�ку	на	кон�уль�ький	округ	і	мі�цезнаходження	кон�уль�ької	
у�тано�и.

Держа�а,	що	пред�та�ляєть�я,	напра�ляє	кон�уль�ький	патент	заз�и
чай	дипломатичними	шляхами	уряду	держа�и,	на	території	якої	гла�а	кон
�уль�ької	у�тано�и	по�инен	�икону�ати	��ої	функції.	Гла�а	кон�уль�ької	
у�тано�и	допу�каєть�я	до	�иконання	��оїх	функцій	тільки	пі�ля	одержан
ня	доз�олу	(екзек�атури)	на	це	з	боку	держа�и	перебу�ання.	Причому	та
кий	доз�іл,	у	якій	би	формі	�ін	не	бу�	�иражений,	іменуєть�я	екзек�ату
рою	(не	плутати	з	агреманом	у	дипломатичному	пра�і).	Держа�а,	що	�ід
мо�ляє	 у	 �идачі	 екзек�атури,	 не	 зобо�’язана	 по�ідомляти	 моти�и	 ��оєї	
�ідмо�и.

У	держа�ах,	де	немає	дипломатичних	пред�та�ницт�	України,	за	зго
дою	держа�и	перебу�ання	на	кон�ула	можуть	бути	покладені	також	і	дип
ломатичні	функції.	Держа�а,	що	пред�та�ляєть�я,	може	пі�ля	по�ідомлен
ня	 �ідпо�ідним	 держа�ам	 доручити	 кон�уль�т�у,	 за�но�аному	 �	 пе�ній	
держа�і,	�иконання	кон�уль�ьких	функцій	у	третій	держа�і,	якщо	немає	
заперечення	�ідпо�ідних	держа�	(здій�нення	так	з�аної	кумуляти�ної	дип
ломатичної	мі�ії).	Виконання	кон�улом	кон�уль�ьких	функцій	іншої	держа
�и	може	мати	мі�це	тільки	за	окремою	�казі�кою	Міні�тер�т�а	закордон
них	�пра�	України	і	за	згодою	держа�и	перебу�ання.

Кон�ул	�иконує	покладені	на	нього	функції	о�оби�то	або	доручає	їх	�и
конання	іншій	кон�уль�ькій	�лужбо�ій	о�обі.	�кщо	кон�ул	з	якої�ь	причи
ни	не	може	�икону�ати	��ої	функції	або	по�ада	кон�ула	є	тимча�о�о	�а
кантною,	�иконання	обо�’язкі�	кон�ула	покладаєть�я	на	іншу	кон�уль�ьку	
�лужбо�у	о�обу	цієї	чи	іншої	кон�уль�ької	у�тано�и	�	держа�і	перебу�ан
ня	або	на	одного	з	члені�	дипломатичного	пер�оналу	дипломатичного	пред
�та�ницт�а	України	�	цій	держа�і.

Кон�ул	може	з�ертати�я	до	�лади	держа�и	перебу�ання	�	межах	��о
го	кон�уль�ького	округу	з	у�іх	питань,	по�’язаних	із	діяльні�тю	кон�уль�ь
кої	у�тано�и.	Кон�ул	зобо�’язаний	�жи�ати	заході�	для	того,	щоб	юридич
ні	о�оби	та	громадяни	України	кори�ту�али�я	�	по�ному	об�язі	��іма	пра
�ами,	наданими	їм	законода��т�ом	держа�и	перебу�ання	і	міжнародними	
дого�орами,	уча�никами	яких	є	Україна	і	держа�а	перебу�ання,	а	також	
міжнародними	з�ичаями.

Кон�ул	зобо�’язаний	�жи�ати	заході�	для	�ідно�лення	порушених	пра�	
юридичних	о�іб	і	громадян	України.	Розпорядження	кон�ула,	�идані	�	ме
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жах	 його	 по�но�ажень	 з	 питань,	що	 �то�ують�я	 перебу�ання	 громадян	
України	за	кордоном,	мають	для	них	обо�’язко�у	чинні�ть.

У	�ипадку	якщо	пі�ля	з�ернення	кон�ула	до	�ла�тей	держа�и	перебу
�ання	не	 будуть	�ідно�лені	порушені	пра�а	юридичних	о�іб	 і	 громадян	
України,	кон�ул	зобо�’язаний	по�ідомити	про	це	Міні�тер�т�о	закордонних	
�пра�	України	та	гла�у	дипломатичного	пред�та�ницт�а	України	�	держа
�і	перебу�ання.	Кон�ул	зобо�’язаний	приймати	як	пи�ьмо�і,	так	і	у�ні	з�ер
нення	юридичних	о�іб	та	громадян	України.

Кон�ул	приймає	з�ернення	іноземних	юридичних	о�іб	і	громадян	з	пи
тань,	що	�то�ують�я	�иконання	його	функцій.	Кон�ул	�прияє	про�еден
ню	��еукраїн�ького	референдуму,	�иборі�	Президента	України,	Верхо�
ної	Ради	України	�ідпо�ідно	до	законода��т�а	України	та	країни	перебу
�ання.

Кон�ул	надає	допомогу	у	�иконанні	�лужбо�их	обо�’язкі�	членам	дер
жа�них	делегацій	України,	народним	депутатам	України,	пред�та�никам	
міні�тер�т�,	 інших	органі�	�икона�чої	�лади	України,	органі�	мі�це�ого	
�амо�ряду�ання,	а	також	кері�никам	держа�них	підприєм�т�	та	науко
�их	у�тано�,	які	перебу�ають	у	межах	його	кон�уль�ького	округу.

Кон�ул	має	пра�о	без	окремого	доручення	пред�та�ляти	�	у�тано�ах	
держа�и	перебу�ання	громадян	України,	якщо	�они	є	�ід�утніми	і	не	до
ручили	�едення	�пра�и	якій�ь	о�обі	або	не	можуть	захищати	��ої	інтере
�и	 з	 інших	причин.	Це	пред�та�ницт�о	 три�ає	 доти,	 поки	 о�оби,	 яких	
пред�та�ляють,	не	призначать	��оїх	упо�но�ажених	або	не	�ізьмуть	на	
�ебе	захи�т	��оїх	пра�	та	інтере�і�.	Кон�ул	�ідпо�ідно	до	законода��т�а	
України	�еде	�ій�ько�ий	облік	громадян	України,	які	тимча�о�о	прожи�а
ють	за	кордоном,	 і	�жи�ає	заході�	до	забезпечення	прибуття	громадян	
України	чоло�ічої	�таті,	які	до�ягли	18річного	�іку,	у	�ій�ько�і	комі�аріа
ти	за	мі�цем	їх	по�тійного	прожи�ання	для	призо�у	на	дій�ну	�ій�ько�у	
�лужбу.

Кон�ул	�иконує	доручення	�лідчих	або	�удо�их	органі�	України	щодо	
громадян	України,	якщо	це	не	заборонено	законами	держа�и	перебу�ан
ня.	Зазначені	доручення	�иконують�я	з	додержанням	проце�уального	за
конода��т�а	України.

Кон�ул	має	пра�о	укладати	та	розри�ати	шлюб	�ідпо�ідно	до	законо
да��т�а	України.	Кон�ул	має	пра�о	��тано�лю�ати	батькі��т�о	у	�ипадках,	
коли	�ідпо�ідно	до	законода��т�а	України	таке	допу�каєть�я	�	органах	за
пи�у	акті�	ци�ільного	�тану,	якщо	батьки	дитини	прожи�ають	�	його	кон
�уль�ькому	окрузі	і	хоча	б	один	з	них	є	громадянином	України.	Кон�ул	має	
пра�о	про�адити	у�ино�лення	(удочеріння)	дитини,	яка	є	громадянином	
України	і	прожи�ає	за	межами	України.

�кщо	у�ино�итель	не	є	громадянином	України,	для	у�ино�лення	дити
ни,	яка	є	громадянином	України,	необхідно	одержати	доз�іл	упо�но�аже
ного	на	те	органу	України.	Кон�ул	за	дорученням	Міні�тер�т�а	закордон
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них	�пра�	України	здій�нює	�	у�тано�леному	порядку	нагляд	за	�таном	
утримання	та	�ихо�ання	дітейгромадян	України,	у�ино�лених	іноземни
ми	громадянами,	до	до�ягнення	ними	18річного	�іку.

До	найбільш	поширених	�иді�	діяльно�ті	кон�уль�ьких	у�тано�	нале
жать:	�идача	�із;	�идача	і	продо�ження	терміні�	дії	па�порті�;	реє�трація	
громадян	��оєї	держа�и,	які	по�тійно	мешкають	на	території	кон�уль�ько
го	округу;	реє�трація	акті�	ци�ільного	�тану;	легалізація	і	нотаріальне	по
��ідчення	документі�	тощо	За	�иконання	зазначених	дій	кон�уль�т�а	�тя
гують	кон�уль�ькі	збори	у	�алюті	держа�и	перебу�ання.	Держа�и	можуть	
укла�ти	між	�обою	угоду	про	�ка�у�ання	�тягу�ання	��іх	або	деяких	�иді�	
кон�уль�ьких	зборі�.

Кон�ул	 за	 дорученням	Міні�тер�т�а	 закордонних	 �пра�	України	 або	
гла�и	дипломатичного	пред�та�ницт�а	України	�	держа�і	перебу�ання	мо
же	�икону�ати	й	 інші	функції,	якщо	�они	не	�уперечать	законода��т�у	
України,	законода��т�у	держа�и	перебу�ання	і	міжнародним	дого�орам	
України.

Відпо�ідно	до	Віден�ької	кон�енції	про	кон�уль�ькі	зно�ини	1963	р.	
пер�онал	кон�уль�ьких	у�тано�	ділить�я	на	три	категорії:	1)	кон�уль�ькі	
по�адо�і	о�оби,	які	перебу�ають	на	кон�уль�ькій	�лужбі	і	�иконують	кон
�уль�ькі	функції;	2)	кон�уль�ькі	�лужбо�ці,	які	�иконують	адміні�трати�
нотехнічну	роботу;	3)	об�луго�уючий	пер�онал.	Кон�уль�ькі	по�адо�і	о�о
би	по�инні	бути,	як	пра�ило,	громадянами	держа�и,	що	пред�та�ляєть�я.	
Громадяни	держа�и	перебу�ання	або	третіх	держа�	можуть	призначати
�я	на	кон�уль�ькі	по�ади	держа�ою,	що	пред�та�ляєть�я,	тільки	з	точно	
�ираженої	згоди	держа�и	перебу�ання	(�т.	22).	Су�еренним	пра�ом	дер
жа�и	перебу�ання	є	пра�о	�	будьякий	ча�	по�ідомити	держа�і,	що	пред
�та�ляєть�я,	про	те,	що	та	або	інша	кон�уль�ька	по�адо�а	о�оба	є	per�ona	
non	grata,	або	що	будьякий	праці�ник	кон�уль�ького	пер�оналу	є	неприй
нятним.	У	такому	�ипадку	держа�а,	що	пред�та�ляєть�я,	по�инна	�ідкли
кати	цю	о�обу	або	припинити	її	функції	�	кон�уль�ькій	у�тано�і	(�т.	23).	
Вла�ті	держа�и	перебу�ання	(заз�ичай	міні�тер�т�о	закордонних	�пра�)	
�идають	кон�улам	кон�уль�ькі	картки,	що	підт�ерджують	їх	по�адо�е	�та
но�ище	 і	ная�ні�ть	при�ілеї�	 та	 імунітеті�	�ідпо�ідно	до	міжнародного	
пра�а.

Відпо�ідно	 до	 �т.	 28	 Віден�ької	 кон�енції	 про	 кон�уль�ькі	 зно�ини	
1963	р.	держа�а	перебу�ання	по�инна	нада�ати	��і	можли�о�ті	для	�ико
нання	кон�уль�ькою	у�тано�ою	��оїх	функцій.	�ому	держа�а	перебу�ання	
на	під�та�і	норм	міжнародного	і	�нутрішньодержа�ного	пра�а	надає	кон
�уль�ькій	у�тано�і	та	її	пер�оналу	пе�ні	при�ілеї	та	імунітети	для	ефекти�
ного	�иконання	ними	��оїх	функцій.	Розрізняють	д�а	�иди	кон�уль�ьких	
при�ілеї�	та	імунітеті�:	1)	при�ілеї	та	імунітети	кон�уль�ької	у�тано�и	як	
закордонного	органу	зо�нішніх	зно�ин	держа�и;	2)	при�ілеї	та	імунітети	
пер�оналу	кон�уль�ької	у�тано�и	(о�оби�ті	при�ілеї	та	імунітети).
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Відпо�ідно	до	розд.	 II	Віден�ької	 кон�енції	 про	кон�уль�ькі	 зно�ини	
1963	р.	до	при�ілеї�	та	імунітеті�	кон�уль�ької	у�тано�и	належать	такі:

1)	недоторканні�ть	помешкань	кон�уль�ьких	у�тано�.	Пред�та�ники	
�лади	держа�и	перебу�ання	не	можуть	��тупати	�	кон�уль�ькі	помешкан
ня	 інакше	як	за	згодою	гла�и	кон�уль�ької	у�тано�и.	Проте	згода	гла�и	
кон�уль�ької	у�тано�и	може	передбачати�я	у	�ипадку	пожежі	або	іншого	
�тихійного	лиха,	що	потребує	не�ідкладних	заході�	захи�ту.	�акий	режим	
недоторканно�ті	зберігаєть�я	на�іть	у	�ипадку	розір�ання	кон�уль�ьких	
�ідно�ин	між	д�ома	держа�ами:	а)	держа�а	перебу�ання	по�инна	на�іть	
у	�ипадку	збройного	конфлікту	шану�ати	й	охороняти	кон�уль�ькі	помеш
кання,	а	також	майно	кон�уль�т�а,	його	архі�и;	б)	держа�а,	що	пред�та�
ляєть�я,	може	до�ірити	охорону	кон�уль�ьких	помешкань,	а	також	архі�и	
та	майно,	що	знаходять�я	�	них,	будьякій	третій	держа�і,	прийнятній	для	
держа�и,	що	акредитуєть�я;	�)	держа�а,	що	пред�та�ляєть�я,	може	до�і
рити	охорону	��оїх	інтере�і�	та	інтере�і�	��оїх	громадян	будьякій	третій	
держа�і,	прийнятній	для	держа�и	перебу�ання.	У	разі	закриття	кон�уль
�т�а	тимча�о�о	або	наза�жди,	�ище�казані	положення	за�то�о�ують�я	та
кож	у	тому	�ипадку,	якщо	�	держа�и,	що	пред�та�ляєть�я,	�	держа�і	пере
бу�ання	немає	ні	дипломатичного	пред�та�ницт�а,	ні	іншого	кон�уль�т�а.	
�кщо	держа�а,	що	пред�та�ляєть�я,	не	має	�	держа�і	перебу�ання	дипло
матичного	пред�та�ницт�а,	але	має	на	її	території	інше	кон�уль�т�о,	цьо
му	кон�уль�т�у	може	бути	��ірена	охорона	архі�у	закритого	кон�уль�т�а	
і,	за	згодою	�лади	держа�и	перебу�ання,	�иконання	кон�уль�ьких	функ
цій	�	окрузі	закритого	кон�уль�т�а;

2)	фі�кальний	імунітет,	що	припу�кає	з�ільнення	кон�уль�ьких	помеш
кань	�ід	у�іх	держа�них,	районних	і	муніципальних	податкі�,	зборі�	і	мит,	
за	�инятком	тих,	що	�кладають	плату	за	конкретні	�иди	об�луго�у�ання;

3)	недоторканні�ть	кон�уль�ького	архі�у	і	документі�.	Вони	недотор
канні	�	будьякий	ча�	незалежно	�ід	їх	мі�цезнаходження;

4)	��обода	пере�у�ань	—	держа�а	перебу�ання	по�инна	забезпечити	
��ім	праці�никам	кон�уль�ької	у�тано�и	��ободу	пере�у�ань	і	подорожей	
її	територією;

5)	��обода	зно�ин	кон�уль�ької	у�тано�и	для	��іх	офіційних	цілей.	Суб’єк
тами	таких	зно�ин	�и�тупають	уряд,	дипломатичні	пред�та�ницт�а	й	інші	
кон�уль�ькі	у�тано�и	держа�и,	що	пред�та�ляєть�я,	де	б	�они	не	знаходи
ли�я.	При	цьому	кон�уль�ька	у�тано�а	може	�икори�то�у�ати	��і	за�оби,	
які	підходять,	�ключаючи	дипломатичних	і	кон�уль�ьких	кур’єрі�,	дипло
матичні	і	кон�уль�ькі	�алізи	(пошто�а	торба)	і	закодо�ані	або	шифро�ані	
депеши.

Кон�уль�ька	�аліза,	подібно	до	дипломатичної,	не	підлягає	ні	розпеча
ту�анню,	ні	затримці.	Проте	�	тих	�ипадках,	коли	компетентні	�лади	дер
жа�и	перебу�ання	мають	�ерйозні	під�та�и	думати,	що	у	�алізі	мі�тить�я	
що�ь	інше,	крім	передбачених	Віден�ькою	кон�енцією	1963	р.	предметі�,	
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�они	можуть	�имагати,	щоб	�аліза	була	розкрита	�	їх	при�утно�ті	упо�но
�аженим	пред�та�ником	держа�и,	що	пред�та�ляєть�я.	�кщо	�лада	дер
жа�и,	що	пред�та�ляєть�я,	�ідмо�ить�я	�иконати	цю	�имогу,	�аліза	по�ер
таєть�я	�	мі�це	�ідпра�лення.	Мі�ця,	що	ут�орюють	кон�уль�ьку	�алізу,	
по�инні	мати	необхідні	зо�нішні	ознаки,	що	�казують	на	характер	�анта
жу,	і	можуть	мі�тити	�	�обі	тільки	офіційну	коре�понденцію,	документи	і	
предмети,	призначені	�иключно	для	офіційного	кори�ту�ання.	Валіза	до
�та�ляєть�я	ча�тіше	за	��е	кон�уль�ьким	кур’єром,	який	наділяєть�я	�пеці
альним	документом,	що	�казує	його	�тату�	і	кількі�ть	мі�ць,	що	ут�орюють	
�алізу.	При	�иконанні	��оїх	функцій	цей	кур’єр	знаходить�я	під	захи�том	
держа�и	перебу�ання.	Він	 кори�туєть�я	 недоторканні�тю	 і	 не	 підлягає	
арешту	або	затримці	�	будьякій	формі.	Пере�езення	кон�уль�ької	�алізи	
може	бути	доручене	командиру	�удна	або	ци�ільного	літака,	що	по�инні	
приш�арту�ати�я	�	порту	або	приземлити�я	�	аеропорту	держа�и	перебу
�ання.	Він	також	наділяєть�я	офіційним	документом,	у	якому	�казуєть�я	
чи�ло	мі�ць,	що	�кладають	кон�уль�ьку	�алізу.	Але	при	цьому	�ін	не	є	кон
�уль�ьким	кур’єром.	Кон�уль�т�о	може	напра�ити	о�іб	із	��оїх	праці�никі�	
для	одержання	�алізи	безпо�ередньо	і	безперешкодно	�	командира	�удна	
або	літака;

6)	��обода	зно�ин	і	контакті�	із	громадянами	держа�и,	що	пред�та�ля
єть�я:	а)	такі	громадяни	можуть	�ільно	�пілку�ати�я	з	компетентним	кон
�уль�т�ом,	і	їм	�ідкритий	�ільний	до�туп	у	таке	кон�уль�т�о;	кон�уль�ькі	
по�адо�і	о�оби	цього	кон�уль�т�а	можуть	�ільно	�пілку�ати�я	із	зазначе
ними	громадянами	і	мають	�ільний	до�туп	до	них;	б)	компетентні	органи	
держа�и	перебу�ання	по�инні	без	зай�ого	з�олікання	по�ідомляти	кон�уль
�т�о	держа�и,	що	пред�та�ляєть�я,	якщо	�	межах	її	кон�уль�ького	округу	
який�ь	громадянин	держа�и,	що	пред�та�ляєть�я,	у�’язнюєть�я,	або	бе
реть�я	під	�тражу	�	очіку�анні	�удо�ого	розгляду,	або	затримуєть�я	�	яко
мунебудь	 іншому	порядку,	якщо	цей	 громадянин	цього	буде	�имагати.	
В�і	по�ідомлення,	що	адре�ують�я	��оєму	кон�уль�т�у	цією	о�обою,	також	
передають�я	цими	органами	без	з�олікання;	�)	кон�уль�ькі	по�адо�і	о�оби	
мають	пра�о	�ід�іду�ати	громадянина	��оєї	держа�и,	який	знаходить�я	
�	у�’язненні,	з	метою	�пі�бе�іди	з	ним,	а	також	�жи�ати	належних	захо
ді�	із	метою	забезпечення	йому	пред�та�ницт�а.

Крім	того,	�лада	держа�и	перебу�ання	�то�о�но	кон�уль�т�а	зобо�’я
зана:	а)	у	разі	�мерті	громадянина	держа�и,	що	пред�та�ляєть�я,	по�ідо
мити	кон�уль�т�о,	�	окрузі	якого	�ідбула�я	�мерть;	б)	по�ідомити	компе
тентне	кон�уль�т�о	без	з�олікання	про	будьякий	�ипадок,	коли	призна
чення	опікуна	або	піклу�альника	�ідпо�ідає	інтере�ам	непо�нолітньої	або	
недієздатної	о�обигромадянина	держа�и,	що	пред�та�ляєть�я;	�)	якщо	
�удно,	що	має	національні�ть	держа�и,	що	пред�та�ляєть�я,	зазнало	а�а
рії	або	�іло	на	мілину	�	територіальному	морі	або	�нутрішніх	�одах	держа
�и	перебу�ання,	або	з	літальним	апаратом,	зареє�тро�аним	у	держа�і,	що	
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пред�та�ляєть�я,	�та��я	неща�ний	�ипадок	на	території	держа�и	перебу
�ання,	то	�ла�ті	зобо�’язані	по�ідомити	найближче	до	мі�ця	події	кон�уль
�т�о;

7)	кори�ту�ання	��оїм	держа�ними	прапором	і	гербом	у	держа�і	пере
бу�ання.	Кон�уль�т�у	належить	пра�о	кори�ту�ання	держа�ними	прапо
ром	і	гербом:	на	будинку,	що	займає	кон�уль�т�о;	на	�хідних	д�ерях	цьо
го	будинку;	на	резиденції	гла�и	кон�уль�ької	у�тано�и;	на	за�обах	пере�у
�ання	 гла�и	цієї	 у�тано�и,	 коли	це	 по�’язано	 з	 �иконанням	 �лужбо�их	
обо�’язкі�.	Слід	�казати	на	те,	що	згода,	яка	маєть�я	на	у�азі,	гла�и	кон
�уль�ької	у�тано�и	на	�торгнення	�лади	держа�и	перебу�ання	�	кон�уль
�ькі	помешкання	у	�ипадку	пожежі	або	�тихійного	лиха	була	розцінена	
СРСР	як	порушення	принципу	по�аги	до	держа�ного	�у�еренітету,	що	пере
шкодило	підпи�анню	даної	Кон�енції	Радян�ьким	Союзом	у	1963	р.	Водно
ча�	практика	кон�уль�ьких	�ідно�ин	держа�	пішла	у�е	ж	шляхом	отриман
ня	доз�олу	гла�и	кон�уль�ької	у�тано�и	�ла�тями	держа�и	перебу�ання	�	
у�іх	�ипадках,	коли	о�танні	мають	намір	��тупити	�	кон�уль�ькі	помеш
кання.

На	�ідміну	�ід	�пі�робітникі�	дипломатичних	пред�та�ницт�,	�пі�ро
бітники	кон�уль�ьких	у�тано�	кори�тують�я	дещо	меншими	при�ілеями	
та	імунітетами.	До	о�оби�тих	при�ілеї�	та	імунітеті�	�ідпо�ідно	до	даної	
Кон�енції	належать:

—	о�оби�та	недоторканні�ть	кон�уль�ьких	по�адо�их	о�іб,	що	означає,	
що	о�оба	не	підлягає	ні	арешту,	ні	попередньому	у�’язненню	інакше	як	на	
під�та�і	по�тано�	�удо�ої	�лади	у	разі	�чинення	тяжких	злочині�.	При	цьо
му	поняття	«тяжкий	злочин»	�изначаєть�я	за	законода��т�ом	держа�и	пе
ребу�ання.	В	окремих	д�о�торонніх	кон�енціях	як	тяжкі	злочини	�изначе
ні	діяння,	за	�чинення	яких	може	бути	призначене	покарання	понад	п’ять	
рокі�	позба�лення	�олі;

—	імунітет	�ід	�удо�ої	й	адміні�трати�ної	юри�дикції	держа�и	перебу
�ання	щодо	дій,	�чинених	кон�уль�ькими	по�адо�ими	о�обами	і	�лужбо�
цями	при	�иконанні	ними	кон�уль�ьких	функцій.	До	дій,	що	чинять�я	ни
ми	як	при�атними	о�обами,	за�то�о�на	юри�дикція	держа�и	перебу�ан
ня.	Праці�ники	кон�уль�ької	у�тано�и	можуть	запрошу�ати�я	як	��ідки	
при	�иробницт�і	�удо�их	і	адміні�трати�них	�пра�,	але	�они	не	зобо�’яза
ні	да�ати	показання	з	питань,	по�’язаних	із	�иконанням	їх	функцій,	або	
нада�ати	офіційну	коре�понденцію	і	документи.	Вилучення	з	імунітету	�	
�ферах	ци�ільної	й	адміні�трати�ної	юри�дикції	�	кон�уль�ьких	агенті�	
такі	�амі,	як	і	�	дипломатичних	агенті�;

—	фі�кальний	імунітет	—	кон�уль�ькі	праці�ники,	а	також	члени	їхніх	
родин,	за	�инятком	об�луго�уючого	пер�оналу,	з�ільняють�я	�ід	у�іх	�иді�	
податкі�,	мит	і	зборі�,	крім	непрямих	податкі�,	а	також	зборі�,	�тягнутих	
за	конкретні	�иди	об�луго�у�ання.	Об�луго�уючий	пер�онал	з�ільняєть�я	
�ід	податкі�	на	заробітну	плату;
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—	митні	при�ілеї,	що	надають�я	держа�ою	перебу�ання	для	кон�уль
�ьких	по�адо�их	о�іб	і	�лужбо�ці�,	а	також	члені�	їхніх	родин,	практично	
ек�і�алентні	аналогічним	дипломатичним	при�ілеям.

Слід	мати	на	у�азі,	що	об�яг	кон�уль�ьких	при�ілеї�	та	імунітеті�,	що	
закріплюють�я	�	д�о�торонніх	кон�уль�ьких	кон�енціях	і	національному	
законода��т�і	держа�,	залежить	�ід	характеру	�заємо�ідно�ин	між	кон
кретними	держа�ами.	�ак,	якщо	держа�и	підтримують	дружні	та	різно
бічні	�ідно�ини,	�они	можуть	надати	кон�уль�ькі	при�ілеї	та	імунітети	од
на	одній	�	об�язі,	що	�ідпо�ідає	дипломатичним	при�ілеям	та	імунітетам	
Віден�ької	кон�енції	про	дипломатичні	зно�ини	1961	р.	Відпо�ідно	до	ч.	2	
�т.	46	Кон�енції	1963	р.	штатні	кон�уль�ькі	по�адо�і	о�оби	не	по�инні	зай
мати�я	�	держа�і	перебу�ання	якою�ь	фахо�ою	або	комерційною	діяльні�
тю	з	метою	одержання	о�оби�тих	прибуткі�.	�кщо	ж	кон�уль�ькі	по�адо�і	
о�оби	займають�я	такою	діяльні�тю,	то	на	них	і	члені�	їхніх	родин	не	по
ширюють�я	кон�уль�ькі	при�ілеї	та	імунітети.	В�і	кон�уль�ькі	праці�ники,	
що	кори�тують�я	при�ілеями	та	імунітетами,	зобо�’язані	шану�ати	закони	
і	пра�ила	держа�и	перебу�ання	і	не	�тручати�я	у	�нутрішні	�пра�и	цієї	
держа�и.

Функції	 праці�никі�	 кон�уль�ької	 у�тано�и	 припиняють�я	 на	 таких	
під�та�ах:	а)	по�ідомлення	держа�и	перебу�ання	держа�ою,	що	пред�та�
ляєть�я,	про	те,	що	її	функції	припиняють�я	(�ідкликання);	б)	анулю�ання	
екзек�атури	 (оголошення	per�ona	non	grata);	 �)	по�ідомлення	держа�ою	
перебу�ання	держа�и,	що	пред�та�ляєть�я,	про	те,	що	держа�а	перебу�ан
ня	пере�тала	��ажати	його	праці�ником	кон�уль�ького	пер�оналу.

Відпо�ідно	до	міжнародного	пра�а	кон�уль�ькі	у�тано�и	припиняють	
��ою	 діяльні�ть	 у	 таких	 �ипадках:	 а)	 закриття	 кон�уль�ької	 у�тано�и;	
б)	�ихід	території,	на	якій	розташо�аний	кон�уль�ький	округ,	зпід	�у�ере
нітету	держа�и	перебу�ання;	�)	�ійна	між	держа�ами,	що	раніше	��тано
�или	кон�уль�ькі	�ідно�ини.

Слід	зазначити,	що	розір�ання	дипломатичних	�ідно�ин	між	держа�а
ми	заз�ичай	тягне	за	�обою	припинення	діяльно�ті	дипломатичного	пред
�та�ницт�а,	проте	кон�уль�ькі	�ідно�ини	між	країнами	зберігають�я.	За
криття	кон�уль�ької	у�тано�и	з	будьякої	причини	(зниження	економічної	
акти�но�ті;	зменшення	кілько�ті	громадян	держа�и,	що	пред�та�ляєть�я,	
які	мешкають	чи	працюють	у	�изначеному	регіоні	держа�и	перебу�ання)	
не	тягне	за	�обою	припинення	дипломатичних	�ідно�ин	між	держа�ами.

Важли�о	зазначити,	що	о�обли�о�ті	територіальної	під�удно�ті	адміні
�трати�них	�пра�,	�ідпо�ідачем	у	яких	є	закордонне	дипломатичне	чи	кон
�уль�ьке	пред�та�ницт�о	України,	їх	по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба,	законо
да�цем	�изначені	разом	з	адміні�трати�ними	�пра�ами	з	при�оду	о�кар
ження	нормати�нопра�о�их	акті�	Президента	України,	Кабінету	Міні�трі�	
України,	міні�тер�т�а	чи	іншого	центрального	органу	�икона�чої	�лади,	
Національного	 банку	України	чи	 іншого	 �уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	
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по�но�аження	якого	поширюєть�я	на	��ю	територію	України,	та	про	ану
лю�ання	реє�траційного	��ідоцт�а	політичної	партії,	про	заборону	 (при
му�о�ий	розпу�к,	лік�ідацію)	політичної	партії,	щодо	яких	у	гл.	6	розд.	III	
КАС	України	��тано�лені	о�обли�о�ті	про�адження.	В�ажаємо	за	потріб
не,	з	ураху�анням	законода��т�а	та	до��іду	зарубіжних	демократичних	
країн,	у	разі	de	lege	ferende	передбачити	і	о�обли�о�ті	про�адження	�пра�,	
�ідпо�ідачем	у	яких	є	закордонне	дипломатичне	чи	кон�уль�ьке	пред�та�
ницт�о	України,	їх	по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	Визначте	 о�обли�о�ті	 територіальної	 під�удно�ті	 адміні�трати�них	
�пра�,	�ідпо�ідачем	у	яких	є	закордонне	дипломатичне	чи	кон�уль�ьке	пред
�та�ницт�о	України,	їх	по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба.

2.	Що	таке	закордонне	дипломатичне	пред�та�ницт�о	України?
3.	Що	таке	закордонне	кон�уль�ьке	пред�та�ницт�о	України?
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Розділ VII

сУдОві Рішення 
в АдміністРАтивних сПРАвАх. 

ПОРядОк викОнАння 
сУдОвих Рішень 

в АдміністРАтивних сПРАвАх

Глава 1
сУдОві Рішення 

в АдміністРАтивних сПРАвАх

Результатом	здій�нення	пра�о�уддя,	тобто	на�лідком	��тано�лених	у	
�пра�і	об�та�ин,	є	ух�алений	�ідпо�ідно	до	норм	матеріального	та	проце
�уального	пра�а	акт	—	судове рішення.

Пленум	Верхо�ного	Суду	України	у	по�тано�і	«Про	�удо�е	рішення»	�ід	
29	грудня	1976	р.	№	11	зазначи�,	що	�удо�е	рішення	є	най�ажли�ішим	
актом	пра�о�уддя,	покликаним	забезпечити	захи�т	гаранто�аних	Кон�ти
туцією	України	пра�	і	��обод	людини,	пра�опорядку	та	здій�нення	прого
лошеного	Кон�титуцією	принципу	�ерхо�ен�т�а	пра�а.

У	законода��т�і	термін	«�удо�е	рішення»	не	�изначений.
За	змі�том	ч.	5	�т.	124	та	ч.	3	�т.	129	Кон�титуції	поняття	«судове рі

шення» та	«рішення суду» �житі	як	�иноніми	і	�изначають	загальну	наз�у	
акта	за�то�у�ання	пра�а	�удом.	Узагальнюючий	підхід	до	�изначення	цих	
терміні�	збережено	і	�	КАС	(п.	7	ч.	1	�т.	7,	п.	12	ч.	1	�т.	3).	Поряд	з	цим,	
на	�ідміну	�ід	ЦПК	та	ГПК,	КАС	мі�тить	�изначення	�иді�	�удо�ого	рішен
ня	(�т.	158),	у	ньому	розкриті	поняття	по�тано�и	та	ух�али	(пункти	13,	14	
ч.	1	�т.	3),	що	дає	змогу	�е�ти	мо�у	про	різно�иди	�удо�их	рішень	залежно	
�ід	форми,	�по�обу	прийняття,	за	об�ягом	�ирішених	у	них	питань,	юри
дичними	на�лідками	тощо.

Залежно	�ід	кола	питань,	�ирішених	через	прийнятий	акт,	�удо�і	рі
шення	поділяють�я	на	постанови	та	ухвали.	За	цим	критерієм	постанова 
є	рішенням	�уду	будьякої	ін�танції,	у	якому	�ирішують�я	�имоги	адміні
�трати�ного	позо�у,	а	ухвала — рішенням,	яким	�ирішують�я	питання,	
по�’язані	з	процедурою	розгляду	адміні�трати�ної	�пра�и,	та	інші	проце
�уальні	питання.
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До	по�тано�	(залежно	�ід	ін�танційної	під�удно�ті	�пра�)	належать:
—	по�тано�и	�уду	першої	ін�танції	(мі�це�их	загальних	�уді�	як	адмі

ні�трати�них,	окружних	адміні�трати�них	�уді�,	Вищого	адміні�трати�
ного	�уду	як	�уду	першої	ін�танції	у	�ипадку,	��тано�леному	КАС),	якими	
�ирішуєть�я	адміні�трати�ний	позо�;

—	по�тано�и	�уду	апеляційної	 ін�танції	 (апеляційних	адміні�трати�
них	�уді�,	Вищого	адміні�трати�ного	�уду),	якими	�имоги	апеляційної	�кар
ги	�ирішують�я	одноча�но	з	адміні�трати�ним	позо�ом;

—	по�тано�и	�уду	ка�аційної	ін�танції:	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	
України	—	якими	�имоги	ка�аційної	�карги	�ирішують�я	одноча�но	з	адмі
ні�трати�ним	позо�ом;	Верхо�ного	Суду	України,	—	якими	�ирішують�я	
�имоги	�карги	за	�инятко�ими	об�та�инами	або	�имоги	такої	�карги	од
ноча�но	з	�имогами	адміні�трати�ного	позо�у.

Ух�алами	є	�удо�і	рішення:
—	будьякої	ін�танції	щодо	�ирішення	процедурнопроце�уальних	пи

тань	розгляду	адміні�трати�ного	�пору	(про	прийнятні�ть,	�ирішення	кло
потань,	�чинення	проце�уальних	дій	тощо);

—	апеляційної	ін�танції	(апеляційних	адміні�трати�них	�уді�,	Вищого	
адміні�трати�ного	�уду),	якими	�ирішують�я	лише	�имоги	апеляційної	�карги;

—	ка�аційної	ін�танції	(Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України),	яки
ми	�ирішують�я	лише	�имоги	ка�аційної	�карги.

Різно�идом	ух�ал	є	окремі ухвали �уду,	які	мають	на	меті	у�унення	�и
я�лених	у	проце�і	розгляду	адміні�трати�ного	позо�у	порушень	закону.

Залежно	�ід	об�ягу	�ирішених	ними	питань	�удо�і	рішення	можуть	бу
ти	о�но�ними	(за�ершальними),	ча�тко�ими	та	додатко�ими.

�ак,	до	завершальних рішень	належать	по�тано�и	і	ух�али,	якими	по�
ні�тю	�ирішені	у�і	пра�о�і	�имоги,	передані	на	розгляд	�уду	(для	по�тано�),	
або	��і	необхідні	для	розгляду	адміні�трати�ної	�пра�и	процедурні	та	інші	
проце�уальні	питання	(для	ух�ал).

Частковими рішеннями	�ирішують�я	окремі	пра�о�і	�имоги.	Зокрема	
до	закінчення	�удо�ого	розгляду,	за	клопотанням	о�оби,	яка	бере	уча�ть	у	
�пра�і,	�уд	може	прийняти	по�тано�у	щодо	ча�тини	зая�лених	�имог,	як
що	з’я�о�ані	�удом	об�та�ини	дають	можли�і�ть	без	шкоди	для	�пра�и	�и
рішити	зазначену	ча�тину	�имог	 (ч.	1	�т.	164	КАС).	�аке	рішення	може	
ух�алю�ати�я	також	у	разі	ча�тко�ого	�изнання	адміні�трати�ного	позо
�у	�ідпо�ідачем	і	прийняття	його	�удом	(ч.	3	�т.	112	КАС).

Додатковими �удо�ими	рішеннями	є	додатко�а	по�тано�а	чи	додатко
�а	ух�ала,	якими	�ирішують�я	окремі	пра�о�і	�имоги,	котрі	не	роз�’язані	
о�но�ним	рішенням	та	за	умо�и,	якщо	з	при�оду	позо�них	�имог	до�ліджу
�али�ь	докази	(для	по�тано�)	або	�ирішені	не	��і	клопотання	(для	ух�ал).	
Крім	того,	додатко�і	по�тано�и	та	ух�али	можуть	приймати�ь,	якщо	�удом	
при	ух�аленні	о�но�ного	�удо�ого	рішення	не	�изначений	�по�іб	його	�и
конання	або	не	�ирішено	питання	про	�удо�і	�итрати.
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З	аналізу	норм	чинного	законода��т�а	�бачаєть�я,	що	�удо�і	рішення	
залежно	�ід	�тадії	�удо�ого	проце�у,	на	якій	�они	ух�алюють�я,	можуть	
бути	кінцевими,	 тобто	такими,	якими	закінчуєть�я	розгляд	�пра�и	 (ч.	1	
�т.	14,	ч.	1	�т.	158)	та	проміжними,	якими	про�адження	у	�пра�і	не	закін
чено	(�т.	115,	ч.	1	�т.	227	КАС).

За	формою	зо�нішнього	�ираження	�удо�і	рішення	можуть	бути	письмо
вими	або	усними.	По�тано�и	�уду	можуть	мати	лише	пи�ьмо�у	форму,	а	ух�а
ли	—	пи�ьмо�у	або	у�ну.	При	цьому	ух�али	за	на�лідками	розгляду	апеляцій
них	та	ка�аційних	�карг	�икладають�я	�иключно	у	пи�ьмо�ій	формі.

Окремим	пи�ьмо�им	документом	�икладають�я	ух�али	щодо	залишен
ня	позо�ної	зая�и	без	руху,	по�ернення	позо�ної	зая�и,	�ідкриття	про�а
дження	�	адміні�трати�ній	�пра�і,	об’єднання	та	роз’єднання	�пра�,	забез
печення	доказі�,	�изначення	розміру	�удо�их	�итрат,	продо�ження	та	по
но�лення	 проце�уальних	 �трокі�,	 передачі	 адміні�трати�ної	 �пра�и	 до	
іншого	 адміні�трати�ного	 �уду,	 забезпечення	 адміні�трати�ного	позо�у,	
призначення	ек�пертизи,	�ипра�лення	опи�ок	і	оче�идних	арифметичних	
помилок,	�ідмо�и	�	ух�аленні	додатко�ого	�удо�ого	рішення,	роз’я�нення	
по�тано�и,	 зупинення	 про�адження	 у	 �пра�і,	 закриття	 про�адження	 у	
�пра�і,	залишення	позо�ної	зая�и	без	розгляду	та	з	інших	питань,	які	�и
рішують�я	поза	�удо�им	розглядом.

На�едений	перелік	не	є	�ичерпним,	о�кільки	окремим	документом	мо
жуть	�икладати�я	також	ух�али	з	інших	питань,	які	�ирішують�я	під	ча�	
�удо�ого	розгляду	(ч.	4	�т.	160	КАС).

По�тано�и	�уду	та	��і	ух�али,	які	�икладають�я	окремим	документом,	
приймають�я	 (по�тано�ляють�я),	 �кладають�я	 (�икладають�я)	 і	 підпи�у
ють�я	�	нарадчій	кімнаті	��ім	�кладом	�уду,	який	розгляда�	�пра�у.	Буде	
такий	пи�ьмо�ий	документ	�игото�лений	рукопи�но,	за	допомогою	дру
кар�ької	чи	комп’ютерної	техніки	—	значення	не	має.

О�кільки	адміні�трати�не	�удочин�т�о	 здій�нюєть�я	держа�ною	мо
�ою,	то	�удо�і	документи,	у	тому	чи�лі	�удо�і	рішення,	�кладають�я	дер
жа�ною	мо�ою	(ч.	3	�т.	15),	а	рішення,	яким	закінчуєть�я	розгляд	�пра�и,	
ух�алюєть�я	іменем	України	(ч.	1	�т.	14	КАС).

Ух�али,	по�тано�лені	без	�иходу	до	нарадчої	кімнати,	є	у�ними	і	фік
�ують�я	�екретарем	�удо�ого	за�ідання	у	журналі	�удо�ого	за�ідання	(про
токолі	�удо�ого	за�ідання).

За	юридичними	на�лідками	�удо�і	рішення	можуть	поділяти�я	на	рі
шення	про присудження	(про	�иконання	або	утримання	�ід	�иконання	пе�
них	дій),	рішення	про	визнання	(про	ная�ні�ть	або	�ід�утні�ть	пра�о�ідно
�ин),	конститутивні рішення (про	перет�орення	пра�о�ідно�ин,	тобто	їх	
припинення	чи	зміну).

Судо�е	рішення	—	це	пра�о�ий	(пра�оза�то�о�ний)	пер�оніфіко�аний	
акт,	прийнятий	�удом	на	о�но�і	нормати�нопра�о�ого	акта,	який	має	ра
зо�ий	характер	та	є	обо�’язко�им	до	�иконання.
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Виходячи	 з	 �ажли�о�ті	 �удо�их	 рішень	 для	 регулю�ання	 �у�пільних	
�ідно�ин	законода�ець	�изначи�	низку	�имог,	яким	по�инні	�ідпо�ідати	
рішення.

О�но�ними	є	�имоги	про	законність та	обґрунтованість �удо�ого	рі
шення.	Вимоги	щодо	законно�ті	та	обґрунто�ано�ті	рішень	�уду	мі�тили�я	
і	у	ЦПК	1963	р.	(�т.	202),	за	пра�илами	якого	розглядали�я	�пра�и,	що	�и
никали	 з	 адміні�трати�нопра�о�их	�ідно�ин.	Проте	 з	прийняттям	КАС	
поняття	«законні�ть»	та	«обґрунто�ані�ть»	набули	законода�чого	�изначен
ня.	Законним	є	рішення,	ух�алене	�удом	�ідпо�ідно	до	норм	матеріально
го	пра�а	при	дотриманні	норм	проце�уального	пра�а,	 а	 обґрунто�аним	
може	�изна�ати�я	лише	рішення,	ух�алене	на	під�та�і	по�но	 і	��ебічно	
з’я�о�аних	об�та�ин	�	адміні�трати�ній	�пра�і,	підт�ерджених	тими	дока
зами,	які	були	до�ліджені	�	�удо�ому	за�іданні	(�т.	159	КАС).

Розкри�аючи	поняття	законно�ті	рішення	необхідно	�иходити	з	того,	
що	�уди,	�икона�ши	�имоги	проце�уального	законода��т�а,	не	тільки	по
�тано�ляють	рішення	на	під�та�і	закону,	що	регулює	�пірні	пра�о�ідно�и
ни,	подібні	пра�о�ідно�ини	(аналогія	закону),	або	за	�ід�утно�ті	такого	за
кону	—	 на	 під�та�і	 кон�титуційних	 принципі�	 і	 загальних	 за�ад	 пра�а	
(аналогія	пра�а),	а	й	керують�я	принципом	�ерхо�ен�т�а	пра�а	з	ураху
�анням	�удо�ої	практики	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини.

Концепція	 �пра�едли�ого	 �удо�ого	 розгляду,	 яку	 �по�ідує	 Є�ропей
�ький	�уд	з	пра�	людини,	передбачає	пра�о	на	обґрунто�ане	�удо�е	рі
шення,	о�кільки	про�те	по�илання	на	положення	законода��т�а	не	може	
��ажати�я	таким	обґрунту�анням.	Зокрема	у	�пра�і	«Хаджиана�та�іу	про
ти	Греції»	Суд	зау�ажи�,	що	дого�ірні	держа�и	кори�тують�я	по�ною	��о
бодою	у	�иборі	належних	за�обі�	для	забезпечення	�ідпо�ідно�ті	їх	�удо
�их	�и�тем	�имогам	�т.	6	Є�ропей�ької	кон�енції	про	захи�т	пра�	люди
ни	та	о�но�оположних	��обод.	Національні	�уди	по�инні,	однак,	на�одити	
з	до�татньою	чіткі�тю	під�та�и,	на	яких	ґрунтуєть�я	їхнє	рішення.	Саме	
це,	зокрема,	робить	можли�им	для	об�ину�аченого	ефекти�но	�икори�
тати	�ла�не	пра�о	на	апеляцію	(«Хаджиана�та�іу	проти	Греції»,	16	грудня	
1992	р.).

До	загальних	�имог,	яким	мають	�ідпо�ідати	�удо�і	рішення,	можна	
�ідне�ти	також	по�ноту,	зрозумілі�ть,	безальтернати�ні�ть	та	�пра�едли
�і�ть.	Деякі	з	цих	�имог	прямо	передбачені	законом,	а	інші	напрацьо�ані	
пра�о�ою	наукою	та	�удо�ою	практикою.

�ак,	по�нота	і	��ебічні�ть	�удо�ого	рішення,	про	яку	йдеть�я	�	�т.	159	
КАС,	з	одного	боку,	означає,	що	��тано�лені	�удом	факти	по�инні	�ідобра
жати	об�та�ини,	які	і�ну�али	чи	і�нують	об’єкти�но,	а	з	іншого	—	що	��ім	
на�еденим	об�та�инам	надана	�ичерпна	пра�о�а	оцінка.

Зрозумілим	є	рішення,	�	якому	�уд	у	�изначеній	законом	по�лідо�но�
ті,	чітко,	без	неоднозначного	тракту�ання	да�	�ідпо�ідь	на	питання,	які	
�ін	�ирішує	при	прийнятті	по�тано�и	(�т.	161	КАС),	або	щодо	�уті	клопо
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тання,	 чи	 іншого	 питання,	що	 �ирішуєть�я	 ух�алою.	 У	 таких	 рішеннях	
��тупна,	 опи�о�а,	 моти�у�альна	 та	 резолюти�на	 ча�тини	 узгоджують�я	
між	�обою.

Безальтернати�ним	рішення	буде	тоді,	коли	його	можна	�иконати	ли
ше	одним	�по�обом,	передбаченим	законом.

О�кільки	у	�пра�ах	щодо	о�карження	рішень,	дій	чи	бездіяльно�ті	�у
б’єкті�	�ладних	по�но�ажень	�уд,	�еред	іншого,	пере�іряє,	чи	прийняті	�о
ни	добро�о�і�но,	роз�удли�о,	пропорційно,	то,	на	наше	переконання,	�удо
�е	рішення	має	�ідпо�ідати	�имогам	справедливості, тобто	узгоджу�ати�я	
з	принципами	моралі	та	з	загальнолюд�ькими	цінно�тями.

Судо�і	рішення	у	пи�ьмо�ій	формі	приймають�я,	�кладають�я	 і	під
пи�ують�я	�	нарадчій	кімнаті	(приміщенні,	�пеціально	призначеному	для	
ух�алення	�удо�их	рішень),	з	додержанням	її	таємниці	�кладом	�уду,	який	
розгляда�	 �пра�у.	 �кщо	 адміні�трати�ну	 �пра�у	 розгляда�	 і	 �ирішу�а�	
�уддя	одноо�обо�о,	то	�удо�е	рішення	ух�алюєть�я	ним	�амо�тійно,	з	обо
�’язко�им	�иходом	до	нарадчої	кімнати.	У	разі	ух�алення	�удо�ого	рішен
ня	колегією	�удді�,	у�і	питання	�ирішують�я	більші�тю	голо�і�.	При	прий
нятті	рішення	з	кожного	питання	жоден	із	�удді�	не	має	пра�а	утримати
�я	�ід	голо�у�ання	та	підпи�ання	�удо�ого	рішення.	Пра�ом	і	обо�’язком	
голо�уючого	є	голо�у�ання	о�таннім.

Рішення	проголошуєть�я	негайно	пі�ля	його	по�тано�лення.	Винятком	
є	�ипадки,	коли	залежно	�ід	�кладно�ті	�пра�и	�кладення	по�тано�и	у	по�
ному	об�язі	може	бути	�ідкладено	на	�трок	не	більше	п’яти	дні�	із	дня	за
кінчення	розгляду	�пра�и.	В�тупна	та	резолюти�на	ча�тини	по�тано�и	у	
будьякому	разі	підпи�ують�я	��ім	�кладом	�уду,	проголошують�я	у	тому	
за�іданні,	 �	 якому	 закінчи��я	 розгляд,	 і	 приєднують�я	 до	 �пра�и	 (ч.	 3	
�т.	160	КАС).	Зазначені	пра�ила	поширюють�я	також	на	�удо�і	рішення	
(по�тано�и,	ух�али)	�уду	апеляційної	та	ка�аційної	ін�танцій	за	на�лідка
ми	розгляду	�ідпо�ідно	апеляційних	та	ка�аційних	�карг	і	не	�то�ують�я	
ух�ал	��іх	�удо�их	ін�танцій,	через	які	�ирішують�я	питання,	по�’язані	з	
процедурою	розгляду	адміні�трати�ної	�пра�и,	та	інші	проце�уальні	пи
тання.

Поняття	�инятко�о�ті	та	�кладно�ті	оціночні,	а	тому	�изначають�я	�у
дом	для	кожного	конкретного	�ипадку	на	під�та�і	об’єкти�них	критерії�,	
наприклад,	�еликого	об�ягу	матеріалі�	�пра�и,	аналіз	і	оцінка	яких	потре
бує	багато	ча�у.

Для	забезпечення	по�ноти,	я�но�ті	та	чітко�ті	законом	��тано�лена	по
�лідо�ні�ть	�ирішення	питань	при	прийнятті	�удо�их	рішень.	�ак,	за	змі�
том	�т.	161	КАС,	приймаючи	по�тано�у,	�уд	�ирішує:

—	чи	мали	мі�це	об�та�ини,	якими	обґрунто�у�али�я	�имоги	та	запе
речення,	та	якими	доказами	�они	підт�ерджують�я;

—	чи	є	інші	фактичні	дані	(пропущення	�троку	з�ернення	до	�уду	тощо),	
які	мають	значення	для	�ирішення	�пра�и,	та	докази	на	їх	підт�ердження;
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—	яку	пра�о�у	норму	належить	за�то�у�ати	до	цих	пра�о�ідно�ин;
—	чи	належить	задо�ольнити	позо�ні	�имоги	або	�ідмо�ити	�	їх	задо

�оленні;
—	як	розподілити	між	�торонами	�удо�і	�итрати;
—	чи	є	під�та�и	допу�тити	негайне	�иконання	по�тано�и;
—	чи	є	під�та�и	для	�ка�у�ання	заході�	забезпечення	адміні�трати�

ного	позо�у.
По	�уті	зазначений	порядок	�изначає	стадії за�то�у�ання	�удом	норм	

пра�а,	о�кільки	йдеть�я	про	��тано�лення	фактичних	об�та�ин	�пра�и,	їх	
юридичну	к�аліфікацію	з	на�тупним	�ирішенням	�пору	і	документальним	
оформленням	рішення.

По�лідо�ні�ть	�ирішення	питань	при	прийнятті	ух�али	законом	не	�и
значена,	що	не	позба�ляє	можли�о�ті	за�то�у�ання	для	такого	різно�иду	
�удо�ого	рішення	пра�ил,	передбачених	для	ух�алення	по�тано�.

Результат	�ирішення	адміні�трати�ного	�пору	�икладаєть�я	у	формі	
по�тано�и,	змі�т	якої	�изначений	законом	(для	по�тано�	�уду	першої	ін
�танції	—	�т.	163	КАС),	і	�кладаєть�я	з	��тупної,	опи�о�ої,	моти�у�альної	
та	резолюти�ної	ча�тин.

Вступна ча�тина	по�инна	мі�тити	�ідомо�ті	про	дату,	ча�	та	мі�це	
прийняття	по�тано�и,	наймену�ання	адміні�трати�ного	�уду,	пріз�ище	та	
ініціали	�удді	(�удді�)	і	�екретаря	�удо�ого	за�ідання,	імена	(наймену�ан
ня)	�торін	та	інших	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	предмет	адміні�тра
ти�ного	позо�у.	�к	пра�ило,	по�тано�а	приймаєть�я,	�кладаєть�я,	підпи
�уєть�я	та	проголошуєть�я	�	один	і	той	�амий	день.	Проте	не	�иключають�я	
�ипадки	за�ершення	проголошення	по�тано�и	у	на�тупний	за	початком	
проголошення	день	або	�кладання	по�тано�и	протягом	кількох	дні�.	У	та
ких	 �ипадках	 датою	 прийняття	 по�тано�и	 є	 �ідпо�ідний	 календарний	
день	за�ершення	її	проголошення,	о�кільки	�аме	з	моментом	проголошен
ня	закон	по�’язує	на�тання	юридичних	на�лідкі�	(набрання	законної	�и
ли,	початок	перебігу	�трокі�	о�карження	тощо).	Відкладення	�кладання	
по�тано�и	у	по�ному	об�язі	не	змінює	дати	по�тано�лення	рішення,	тобто	
такою	датою	залишаєть�я	день	проголошення	��тупної	та	резолюти�ної	
ча�тин.

Крім	дати,	у	��тупній	ча�тині	по�тано�и	�уду	першої	ін�танції	необхід
но	зазначати	ча�	її	прийняття.

Вказі�кою	на	наймену�ання	адміні�трати�ного	�уду	�изначаєть�я	під
�удні�ть	�пра�и,	а	зазначення	пріз�ищ	та	ініціалі�	�удді�	(�удді)	дає	змогу	
��тано�ити,	чи	по�но�ажним	�кладом	�уду	�она	�ирішена.	Для	належної	
ідентифікації	по�тано�и	�уд	має	по�но	�икладати	імена	та/або	наймену
�ання	не	тільки	�торін,	а	й	інших	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і	(третіх	
о�іб,	пред�та�никі�	�торін	та	третіх	о�іб).

В	описовій ча�тині	по�тано�и	�уду	першої	ін�танції	зазначаєть�я	корот
кий	змі�т	позо�них	�имог	і	позиція	�ідпо�ідача,	поя�нення	о�іб,	які	беруть	
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уча�ть	у	�пра�і,	інші	докази,	до�ліджені	�удом.	�обто	у	цій	ча�тині	рішен
ня	у	�ти�лій	формі	�уд	�икладає	змі�т	зая�лених	�имог	та	під�та�и	позо�у	
�ідпо�ідно	до	позо�ної	зая�и;	зазначає	тран�формацію	під�та�,	предмета,	
об�ягу	�имог,	якщо	таке	мало	мі�це	у	проце�і	розгляду	�пра�и.	Сти�ло	�и
кладаєть�я	також	позиція	�ідпо�ідача	�то�о�но	пред’я�лених	до	нього	�и
мог	(якщо	позо�	�изнаєть�я,	то	у	якій	ча�тині,	якщо	заперечуєть�я,	то	�уть	
цих	заперечень).

У	цій	�амій	ча�тині	коротко	�икладають�я	поя�нення	інших	о�іб	(крім	
�торін),	які	беруть	уча�ть	у	розгляді	�пра�и.	Щодо	зазначення	інших	дока
зі�,	до�ліджених	�удом,	то	розумієть�я	не	формальний	їх	перелік,	а	�икла
дення	�уті	�ідомо�тей	та	інформації	про	об�та�ини,	які	мають	значення	
для	�пра�и,	про	��тано�лені	ек�пертом	факти	і	�и�но�ки	(для	�удо�их	ек�
пертиз)	тощо.

Мотивувальна ча�тина	по�тано�и	має	мі�тити	�	�обі	��тано�лені	�у
дом	об�та�ини	 із	по�иланням	на	докази,	а	також	моти�и	не�раху�ання	
окремих	доказі�;	моти�и,	з	яких	�уд	�иходи�	при	прийнятті	по�тано�и,	і	
положення	закону,	яким	�ін	керу�а��я.

В�тано�лення	об�та�ин	�пра�и	—	це	т�орча	діяльні�ть	з	їх	�ідт�орення	
з	метою	��тано�лення	і�тини	для	за�то�у�ання	норм	пра�а.	�ому	�уд	має	
обґрунту�ати,	чому	одні	докази	для	��тано�лення	дій�них	об�та�ин	�ін	бе
ре	до	у�аги,	а	інші	�ідхиляє.	Вимоги	щодо	зазначення	моти�і�,	з	яких	�уд	
�иходи�	при	прийнятті	по�тано�и,	і	положення	закону,	яким	�ін	керу�а�
�я,	 є,	по	 �уті,	 �имогою	юридичної	к�аліфікації,	 тобто	 �пі��ідношенням	
��тано�лених	об�та�ин	з	юридичними	нормами.	Дотримання	зазначеної	
по�лідо�но�ті	є	обо�’язко�им.

�к	зазначало�я	�ище,	про�того	по�илання	на	закон	та	інші	нормати�
ні	акти	матеріального	пра�а	для	�изнання	рішення	обґрунто�аним	недо
�татньо,	а	тому	закон	�имагає	на�едення	у	по�тано�і	�ідпо�ідних	поло
жень	за�то�о�аних	�удом	акті�.

Вимоги	щодо	однозначно�ті	та	безальтернати�но�ті	�удо�ого	рішення	
ді�тають	�ия�	у	резолютивній ча�тині,	яка	має	мі�тити	�и�но�ок	�уду	про	
задо�олення	адміні�трати�ного	позо�у	або	про	�ідмо�у	�	його	задо�оленні	
по�ні�тю	чи	ча�тко�о;	�и�но�ки	�уду	по	�уті	�имог;	про	розподіл	�удо�их	
�итрат;	інші	пра�о�і	на�лідки	ух�аленого	рішення;	про	�трок	і	порядок	на
брання	по�тано�ою	законної	�или	та	її	о�карження.	Іншими	�ло�ами,	ре
золюти�на	ча�тина	по�тано�и	має	мі�тити	�ичерпні	й	о�таточні	�ідпо�іді	
на	��і	�имоги,	розглянуті	�удом,	а	�	ідеалі	по�инна	лік�іду�ати	і�нуючий	
між	�торонами	адміні�трати�ний	�пір.

У	ч.	3	�т.	105	КАС	на�едені	�имоги,	які	може	мі�тити	адміні�трати�
ний	позо�,	а	тому	�	резолюти�ній	ча�тині	по�тано�и	можли�ий	�и�но�ок	
про:

—	�ка�у�ання	або	�изнання	нечинним	рішення	�ідпо�ідача—�уб’єкта	
�ладних	по�но�ажень	по�ні�тю	чи	окремих	його	положень;
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—	зобо�’язання	�ідпо�ідача—�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	прийняти	
рішення	або	�чинити	пе�ні	дії;

—	зобо�’язання	�ідпо�ідача—�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	утримати
�я	�ід	�чинення	пе�них	дій;

—	�тягнення	з	�ідпо�ідача—�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	кошті�	на	
�ідшкоду�ання	шкоди,	за�даної	його	незаконним	рішенням,	дією	або	без
діяльні�тю;

—	�иконання	зупиненої	чи	не�чиненої	дії;
—	��тано�лення	ная�но�ті	чи	�ід�утно�ті	компетенції	 (по�но�ажень)	

�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень.
О�кільки	перелік	�имог	у	зазначеній	пра�о�ій	нормі	не	є	�ичерпним,	

то,	залежно	�ід	об�та�ин	�пра�и,	у	рішенні	�уду	по	�уті	позо�у	можуть	мі
�тити�я	й	інші	�и�но�ки.	Йдеть�я	про	тимча�о�у	заборону	(зупинення)	ді
яльно�ті	 об’єднання	 громадян,	 приму�о�ий	 розпу�к	 (лік�ідацію)	 такого	
об’єднання,	про	приму�о�е	�ид�орення	іноземця	чи	о�оби	без	громадян
�т�а	за	межі	України,	про	�ка�у�ання	реє�трації	кандидата	на	по�т	Пре
зидента	України	тощо.

Для	запобігання	нея�но�ті	при	�иконанні	рішень	у	резолюти�ній	ча�
тині	необхідно	зазначати	по�не	і	точне	наймену�ання	юридичної	о�оби	та	
ім’я	фізичної	о�оби,	�то�о�но	яких	�уд	�иріши�	питання.	При	цьому	пра
�ила	щодо	наймену�ання	юридичної	о�оби	мі�тять�я	�	�т.	90	ЦК,	а	щодо	
імені	фізичної	о�оби—громадянина	України	такі	пра�ила	на�едені	�	�т.	29	
цього	Кодек�у.

Вимоги	щодо	змі�ту	по�тано�и	�уду	апеляційної	ін�танції	�икладені	�	
�т.	207	КАС.	Суттє�ою	�ідмінні�тю	�труктури	по�тано�и	�уду	апеляційної	
ін�танції	�ід	по�тано�и	�уду	першої	ін�танції	є	�икладення	�	опи�о�ій	ча�
тині	�ти�лого	�икладу	по�тано�и	�уду	першої	ін�танції,	узагальнюючих	�и
мог	апеляційної	�карги,	об�та�ин,	які	��тано�лені	�удом	першої	ін�танції,	
а	у	резолюти�ній	ча�тині	—	зазначення	�и�но�ку	по	�уті	�имог	апеляцій
ної	�карги.

По�тано�а	�уду	ка�аційної	 ін�танції	 (�имоги	щодо	змі�ту	на�едені	�	
�т.	232	КАС)	�ідрізняєть�я	�ід	по�тано�	�уду	першої	та	апеляційної	ін�тан
цій	тим,	що	�	опи�о�ій	ча�тині	�она	мі�тить	короткий	змі�т	рішень	цих	
�уді�,	короткий	змі�т	�имог	ка�аційної	�карги,	об�та�ин	�пра�и,	��тано�
лених	попередніми	�удо�ими	ін�танціями,	а	у	моти�у�альній	ча�тині	має	
мі�тити�ь	по�илання	на	пра�о	(факти	�уд	ка�аційної	ін�танції	не	��тано�
лює).	Резолюти�на	ча�тина	по�инна	мі�тити	�и�но�ок	по	�уті	�имог	ка�а
ційної	�карги.

За	елементами	�труктури	пи�ьмо�і	ух�али	�хожі	з	по�тано�ами	(�кла
дають�я	з	��тупної,	опи�о�ої,	моти�у�альної	та	резолюти�ної	ча�тин).	Однак	
змі�т	ух�ал	�уду	першої	ін�танції	має	пе�ні	�ідмінно�ті	�ід	змі�ту	по�та
но�	(ч.	1	�т.	165	КАС).	�ак,	у	��тупній	ча�тині	�ід�утня	�имога	про	зазна
чення	предмета	адміні�трати�ного	позо�у.	В	опи�о�ій	ча�тині	�уд	�казує	
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�уть	клопотання,	ім’я	(наймену�ання)	о�оби,	що	його	зая�ила,	чи	інше	пи
тання,	що	�ирішуєть�я	ух�алою.	Моти�и,	з	яких	�уд	дійшо�	�и�но�кі�,	і	
закон,	яким	керу�а��я	�уд,	по�тано�ляючи	ух�алу,	�икладають�я	у	моти
�у�альній	ча�тині,	а	у	резолюти�ній	ча�тині	ух�али	�уду	першої	ін�танції	
зазначають�я	�и�но�ки	�уду,	�трок	і	порядок	набрання	ух�алою	законної	
�или	та	її	о�карження.

Вимоги	щодо	змі�ту	у�ної	ух�али	�икладені	�	ч.	2	�т.	165	КАС	і	�то�у
ють�я	�и�но�ку	�уду	та	моти�і�,	з	яких	�уд	дійшо�	такого	�и�но�ку.	�об
то	технічний	запи�	(протокол)	�удо�ого	за�ідання	має	мі�тити	формулю
�ання,	 аналогічні	 за	 змі�том	 моти�у�альній	 та	 резолюти�ній	 ча�тинам	
пи�ьмо�ої	ух�али.

Структура	пи�ьмо�их	ух�ал	�уді�	апеляційної	та	ка�аційної	ін�танцій	
�изначена,	�ідпо�ідно,	�таттями	206	та	231	КАС,	а	змі�то�не	напо�нення	
цих	ух�ал	близьке	до	по�тано�	�ідпо�ідного	�уду,	за	�инятком	�и�но�кі�	
щодо	�уті	�имог	адміні�трати�ного	позо�у	(у	по�ному	об�язі	або	ча�тко�о),	
які	можуть	�ирішу�ати�ь	лише	через	по�тано�у.	Змі�т	ух�ал	�уді�,	як	пра
�ило,	залежить	�ід	предмета	�пору,	�уті	проце�уальних	питань,	які	�ирі
шує	�уд	при	розгляді	матеріальнопра�о�их	�имог.

Винятком	є	окремі	ух�али	�уду,	�	яких	аналізом	можуть	бути	не	тільки	
�пірні	пра�о�ідно�ини,	а	й	причини	порушення	закону.	�ак,	�уд,	�ия�и�
ши	під	ча�	розгляду	�пра�и	порушення	закону,	може	по�тано�ити	окрему	
ух�алу	 і	 напра�ити	 її	 �ідпо�ідним	 �уб’єктам	 �ладних	 по�но�ажень	 для	
�життя	заході�	щодо	у�унення	причин	та	умо�,	що	�прияли	порушенню	
закону.	У	разі	необхідно�ті	�уд	може	по�тано�ити	окрему	ух�алу	про	ная�
ні�ть	під�та�	для	розгляду	питання	щодо	притягнення	до	�ідпо�ідально�ті	
о�іб,	рішення,	дії	чи	бездіяльні�ть	яких	�изнають�я	протипра�ними	(�т.	166	
КАС).	У	таких	�амих	�ипадках	і	�	тому	�амому	порядку	може	по�тано�и
ти	окрему	ух�алу	�уд	апеляційної	ін�танції	(ч.	1	�т.	208	КАС).	Крім	того,	
�уд	апеляційної	ін�танції	може	по�тано�ити	окрему	ух�алу	�	разі	допущен
ня	�удом	першої	ін�танції	порушень	норм	матеріального	чи	проце�уально
го	пра�а,	які	не	є	під�та�ою	для	зміни	або	�ка�у�ання	по�тано�и	чи	ух�а
ли	�уду	першої	ін�танції.

З	огляду	на	по�но�аження	�уду	ка�аційної	ін�танції,	який	не	��тано�
лює	факти,	цей	�уд	може	по�тано�ити	окрему	ух�алу	лише	�	разі	допущен
ня	�удом	першої	чи	апеляційної	 ін�танції	порушень	норм	матеріального	
чи	проце�уального	пра�а,	які	не	є	під�та�ою	для	зміни	або	�ка�у�ання	�у
до�их	рішень.

Окремі	ух�али	�икладають�я	пи�ьмо�о,	о�кільки	інша	форма	не	забез
печить	їх	�иконання.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 За	�ід�утно�ті	�изначення	поняття	 «�удо�е	рішення»	 у	 законода��т�і	
�пробуйте	�амо�тійно	�формулю�ати	це	поняття.
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2.	 Визначте	�иди	�удо�их	рішень	залежно	�ід:	кола	�ирішу�аних	у	ньому	
питань;	об�ягу	�ирішених	питань;	�тадії	проце�у;	форми	зо�нішнього	�ира
ження;	за	юридичними	на�лідками.	Для	зручно�ті	�кладіть	таблицю	�иді�	�у
до�их	рішень.

3.	 Пра�илами	якого	нормати�ного	акта	�изначають�я	поняття	законно�ті	
та	обґрунто�ано�ті	�удо�ого	рішення?

4.	Що	означає	обґрунто�ані�ть	рішення	у	розумінні	Є�ропей�ького	�уду	з	
пра�	людини?	�кі	рішення	цього	Суду,	ух�алені	за	позо�ами	проти	України,	
�ам	�ідомі?

5.	 З	яких	ча�тин	�кладаєть�я	по�тано�а	�уду?	З	якою	метою	у	��тупній	
ча�тині	зазначаєть�я	�клад	�уду,	дата	та	ча�	прийняття	�удо�ого	рішення?

6.	 У	чому	полягають	�ідмінно�ті	між	рішеннями	�уду	першої,	апеляційної	
та	ка�аційної	ін�танцій?

Глава 2
ПОРядОк викОнАння 

сУдОвих Рішень 
в АдміністРАтивних сПРАвАх

Обо�’язко�і�ть	 рішень	 �уду	 є	 кон�титуційною	 за�адою	 �удочин�т�а	
(�т.	129	Кон�титуції),	�ідт�ореною	у	КАС	як	принцип	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а	(�т.	7).

Питаннями	�иконання	�удо�их	рішень	неодноразо�о	перейма��я	і	Є�ро
пей�ький	�уд	з	пра�	людини,	за	�и�но�ками	якого	�иконання	є	�кладо�ою	
ча�тиною	«�удо�ого	розгляду».

�ак,	у	рішенні	�ід	20	липня	2004	р.	(�пра�а	«�малько	проти	України»)	
Суд	нагада�,	«…що	ча�тина	1	�татті	6	(Європейської конвенції) забезпечує	
кожному	пра�о	на	розгляд	його	�пра�и,	що	�то�уєть�я	ци�ільних	пра�	та	
обо�’язкі�,	�удом	чи	трибуналом,	при	цьому	пра�о	на	до�туп,	тобто	пра�о	
розпочати	про�адження	�	�уді	ци�ільної	�пра�и,	є	лише	одним	із	а�пекті�.	
Однак	це	пра�о	було	б	ілюзорним,	якби	національна	пра�о�а	�и�тема	до
з�оляла	о�таточному	та	обо�’язко�ому	�удо�ому	рішенню	залишати�я	без	
дії	на	шкоду	однієї	зі	�торін.	Було	б	неприпу�тимо,	якби	ча�тина	1	�тат
ті	6	детально	�изначала	проце�уальні	гарантії,	надані	�торонам	у	про�а
дженні	—	про�адженні,	що	є	�пра�едли�им,	публічним	та	операти�ним,	—	
без	забезпечення	�иконання	�удо�их	рішень».

Законом	(ч.	2	�т.	14	КАС)	передбачено,	що	по�тано�и	та	ух�али	�уду	�	
адміні�трати�них	�пра�ах,	що	набрали	законної	�или,	є	обо�’язко�ими	до	
�иконання	на	��ій	території	України.	Обо�’язко�і�ть	�удо�их	рішень,	що	
набрали	законної	�или,	полягає	у	тому,	що	�они	не	можуть	бути	�ка�о�ані	
або	змінені	жодним	органом	(по�адо�ою	чи	�лужбо�ою	о�обою),	крім	�уду	
�ищої	ін�танції.
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За	загальним	пра�илом,	по�тано�а	або	ух�ала	�уду	першої	ін�танції	
набирає	законної	�или	пі�ля	закінчення	�троку	подання	зая�и	про	апе
ляційне	о�карження	(де�ять	дні�	для	по�тано�и,	п’ять	—	для	ух�али),	як
що	таку	зая�у	не	було	подано.	�кщо	було	подано	зая�у	про	апеляційне	
о�карження,	але	апеляційна	�карга	не	була	подана	у	передбачені	зако
ном	�троки	(протягом	д�адцяти	дні�	пі�ля	подання	зая�и	про	апеляційне	
о�карження	—	для	по�тано�,	 де�яти	дні�	—	для	 ух�ал),	 по�тано�а	 або	
ух�ала	�уду	першої	ін�танції	набирає	законної	�или	пі�ля	закінчення	цьо
го	�троку.

У	разі	подання	апеляційної	�карги	�удо�е	рішення,	якщо	його	не	�ка
�о�ано,	 набирає	 законної	 �или	 пі�ля	 закінчення	 апеляційного	 розгляду	
�пра�и.	�кщо	�трок	апеляційного	о�карження	буде	поно�лено,	то	��ажа
єть�я,	що	по�тано�а	чи	ух�ала	�уду	не	набрала	законної	�или.

По�тано�а	або	ух�ала	�уду	апеляційної	чи	ка�аційної	ін�танції	за	на
�лідками	перегляду,	по�тано�а	Верхо�ного	Суду	України	та	ух�али	��іх	�у
ді�,	які	не	можуть	бути	о�каржені,	набирають	 законної	 �или	з	моменту	
проголошення.

Крім	обо�’язко�о�ті,	на�лідком	набрання	законної	�или	�удо�им	рішен
ням	є	його	преюдиціальні�ть,	коли	об�та�ини,	які	були	��тано�лені	по�та
но�ою,	що	набрала	законної	�или,	�	одній	адміні�трати�ній	�пра�і,	не	мо
жуть	о�порю�ати�я	�	іншій	�удо�ій	�пра�і	за	уча�тю	тих	�амих	�торін.

Передбачи�ши	пра�о	на	апеляційне	о�карження	�удо�их	рішень,	зако
нода�ець	�	окремих	�ипадках	допу�кає	їх	негайне	�иконання.	�ак,	у	не
гайному	 порядку	 здій�нюєть�я	 �иконання	 ух�ал	 з	 питань	 забезпечення	
адміні�трати�ного	позо�у.	В	такому	�амому	порядку	за�то�о�ують�я	�у
дом	заходи	проце�уального	приму�у	(ч.	2	�т.	268	КАС).

Законом	(�т.	256	КАС)	передбачено,	що	негайно	�иконують�я	по�тано
�и	про:

—	при�удження	�иплати	пен�ій,	інших	періодичних	платежі�	із	Дер
жа�ного	бюджету	або	позабюджетних	держа�них	фонді�	—	у	межах	�уми	
�тягнення	за	один	мі�яць;

—	при�удження	�иплати	заробітної	плати,	іншого	грошо�ого	утриман
ня	у	�ідно�инах	публічної	�лужби	—	у	межах	�уми	�тягнення	за	один	мі
�яць;

—	поно�лення	на	по�аді	—	у	�ідно�инах	публічної	�лужби;
—	припинення	по�но�ажень	по�адо�ої	о�оби	у	разі	порушення	нею	�и

мог	щодо	не�умі�но�ті;
—	уточнення	�пи�ку	�иборці�;
—	обмеження	щодо	реалізації	пра�а	на	мирні	зібрання;
—	у�унення	обмежень	у	реалізації	пра�а	на	мирні	зібрання.
Питання	про	негайне	�иконання	у	перелічених	�ипадках	є	обо�’язко

�им,	не	залежить	�ід	бажання	�торони	і	підлягає	�ирішенню	�удом	у	по
рядку	прийняття	по�тано�и	(п.	6	ч.	1	�т.	161	КАС).
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За	зая�ою	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	або	з	�ла�ної	ініціати�и	�уд,	
який	розгляда�	�пра�у,	може	(не	зобо�’язаний)	з�ернути	до	негайного	�и
конання	по�тано�у:

—	у	разі	�тягнення	��ієї	�уми	боргу	при	при�удженні	платежі�,	�изна
чених	пунктами	1	і	2	ч.	1	�т.	256	КАС;

—	про	тимча�о�у	заборону	(зупинення)	окремих	�иді�	або	��ієї	діяль
но�ті	об’єднання	громадян;	про	приму�о�ий	розпу�к	(лік�ідацію)	об’єднан
ня	громадян;

—	про	приму�о�е	�ид�орення	іноземця	чи	о�оби	без	громадян�т�а.	У	да
ному	�ипадку	йдеть�я	про	акти�ну	роль	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	
та	ініціати�ні�ть	�амого	�уду.

Зая�а	про	з�ернення	по�тано�и	до	негайного	�иконання	або	�удо�а	
ініціати�а	розглядаєть�я	у	триденний	�трок	у	�удо�ому	за�іданні	з	по�і
домленням	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і.	В�ажаємо,	що	у	такому	�амо
му	порядку	мають	�ирішу�ати�я	питання	щодо	по�тано�,	 зазначених	 у	
ч.	1	�т.	256	КАС,	якщо	при	ух�аленні	�уд	помилко�о	не	допу�ти�	їх	до	не
гайного	�иконання.

У	разі	задо�олення	адміні�трати�ного	позо�у	�уд	може	прийняти	по
�тано�у	про:	�изнання	протипра�ними	рішення	�уб’єкта	�ладних	по�но�а
жень	чи	окремих	його	положень,	дій	чи	бездіяльно�ті	і	про	�ка�у�ання	або	
�изнання	нечинним	рішення	чи	окремих	його	положень,	про	по�орот	�и
конання	цього	рішення	чи	окремих	його	положень	із	зазначенням	�по�обу	
його	здій�нення;	зобо�’язання	�ідпо�ідача	�чинити	пе�ні	дії	або	утримати
�я	�ід	�чинення	пе�них	дій;	�тягнення	з	�ідпо�ідача	кошті�;	тимча�о�у	
заборону	(зупинення)	окремих	�иді�	або	��ієї	діяльно�ті	об’єднання	грома
дян;	приму�о�ий	розпу�к	(лік�ідацію)	об’єднання	громадян;	приму�о�е	�и
д�орення	іноземця	чи	о�оби	без	громадян�т�а	за	межі	України;	�изнання	
ная�но�ті	чи	�ід�утно�ті	компетенції	(по�но�ажень)	�уб’єкта	�ладних	по�
но�ажень,	а	також	іншу	по�тано�у,	яка	б	гаранту�ала	дотримання	і	захи�т	
пра�,	��обод,	інтере�і�	людини	і	громадянина,	інших	о�іб	у	�фері	публіч
нопра�о�их	�ідно�ин.

Крім	о�таточних	по�тано�,	�иконанню	підлягають	�удо�і	рішення	з	ін
ших	питань.	Прикладом	можуть	бути	�удо�і	рішення	про	за�то�у�ання	за
ході�	проце�уального	приму�у.

Оче�идно,	що	такий	�пектр	можли�их	�удо�их	рішень	�	адміні�тра
ти�них	�пра�ах	ма�	би	�пирати�я	на	�ідпо�ідний	механізм	їх	�иконан
ня.	Однак	на	законода�чому	рі�ні	зазначені	питання	чітко	не	�регульо
�ані.	У	той	�амий	ча�	передбачено,	що	у	разі	необхідно�ті	�по�іб,	�троки	
і	порядок	�иконання	можуть	бути	�изначені	у	�амому	�удо�ому	рішенні.	
�ак	 �амо	на	 �ідпо�ідних	 �уб’єкті�	 �ладних	по�но�ажень	 �удом	можуть	
бути	 покладені	 обо�’язки	щодо	 забезпечення	 �иконання	 рішення	 (ч.	 1	
�т.	257	КАС).



530

Розділ VII. Судові рішення в адміністративних справах

Приму�о�е	�иконання	�удо�их	рішень	є	різно�идом	їх	реалізації	і	по
лягає	у	за�то�у�анні	до	недобро�о�і�ного	боржника	заході�	приму�у.	�а
ке	�иконання	рішень	�	адміні�трати�них	�пра�ах	здій�нюєть�я	�	поряд
ку,	��тано�леному	Законом	«Про	�икона�че	про�адження».	Сукупні�ть	дій	
органі�	і	по�адо�их	о�іб,	�прямо�аних	на	приму�о�е	�иконання	рішень	�у
ді�,	 законода�цем	�изначаєть�я	як	 за�ершальна	�тадія	�удо�ого	про�а
дження.

При	цьому	приму�о�е	�иконання	рішень	здій�нюють	держа�ні	�ико
на�ці	Департаменту	держа�ної	�икона�чої	�лужби	Міні�тер�т�а	ю�тиції	
України,	�ідділі�	держа�ної	�икона�чої	�лужби	Голо�ного	упра�ління	ю�ти
ції	Міні�тер�т�а	ю�тиції	України	�	А�тономній	Ре�публіці	Крим,	обла�них,	
Киї��ького	та	Се�а�тополь�ького	мі�ьких	упра�лінь	ю�тиції,	районних,	мі�ь
ких	(мі�т	обла�ного	значення),	районних	у	мі�тах	�ідділі�	держа�ної	�ико
на�чої	�лужби	�ідпо�ідних	упра�лінь	ю�тиції.	Інші	органи,	у�тано�и,	орга
нізації	і	по�адо�і	о�оби	здій�нюють	�икона�чі	дії	у	�ипадках,	передбаче
них	 законом.	 �ак,	 рішення	 �уді�	щодо	 �тягнення	 кошті�	 �иконують�я	
податко�ими	органами,	у�тано�ами	банкі�,	кредитнофінан�о�ими	у�та
но�ами.	Виконання	рішень	про	�тягнення	кошті�	з	рахункі�,	на	яких	об
ліко�ують�я	кошти	Держа�ного	бюджету	України	та	мі�це�их	бюджеті�	
або	з	бюджетних	у�тано�,	здій�нюєть�я	органами	Держа�ного	казначей
�т�а	України	�	порядку,	��тано�леному	Кабінетом	Міні�трі�	України.	Ви
конання	окремих	рішень,	зокрема	о�обли�о�ті	�пи�ання	бюджетних	кош
ті�,	можуть	�изначати�я	законом	про	Держа�ний	бюджет	на	�ідпо�ідний	
рік.

За	загальним	пра�илом,	�икона�чі	дії	про�адять�я	держа�ними	�ико
на�цями	районних,	мі�ьких	(мі�т	обла�ного	значення),	районних	у	мі�тах	
�ідділі�	держа�ної	�икона�чої	�лужби	�ідпо�ідних	упра�лінь	ю�тиції	за	мі�
цем	прожи�ання,	роботи	боржника	або	за	мі�цезнаходженням	його	май
на,	а	у	�ипадку	�иконання	рішення,	яке	зобо�’язує	боржника	�чинити	пе�
ні	дії,	—	за	мі�цем	здій�нення	таких	дій.

О�обли�о�ті	 можли�і	 залежно	 �ід	 �уб’єкта	 боржника	 та	 �уми	 боргу.	
�ак,	на	�ідділ	приму�о�ого	�иконання	рішень	Департаменту	держа�ної	�и
кона�чої	 �лужби	Міні�тер�т�а	ю�тиції	 України	покладаєть�я	�иконання	
рішень:

—	за	якими	боржниками	є	Апарат	Верхо�ної	Ради	України,	Секрета
ріат	Президента	України,	�ищий	чи	центральні	органи	�икона�чої	�лади,	
Кон�титуційний	Суд	України,	Верхо�ний	Суд	України,	�ищі	�пеціалізо�а
ні	�уди,	Ка�аційний	�уд	України,	апеляційні	�уди,	Генеральна	прокуратура	
України,	прокуратури	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	обла�тей,	мі�т	Киє
�а	і	Се�а�тополя,	�ій�ько�і	прокуратури	регіоні�	і	�ій�ько�а	прокуратура	
Вій�ько�оМор�ьких	Сил	України,	Вища	рада	ю�тиції,	Національний	банк	
України,	Рахунко�а	палата,	Упра�ління	�пра�ами	Верхо�ної	Ради	А�тоном
ної	Ре�публіки	Крим,	Рада	міні�трі�	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	обла�ні,	
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Киї��ька	та	Се�а�тополь�ька	мі�ькі	ради	або	обла�ні,	Киї��ька	та	Се�а�то
поль�ька	мі�ькі	 держа�ні	 адміні�трації,	 а	 також	 інші	 органи	держа�ної	
�лади;

—	за	якими	�тягненню	підлягає	�ума	боргу	�ід	де�яти	та	більше	міль
йоні�	гри�ень	або	ек�і�алентна	�ума	�	іноземній	�алюті.

На	підрозділ	приму�о�ого	�иконання	рішень	�ідділі�	держа�ної	�ико
на�чої	�лужби	Голо�ного	упра�ління	ю�тиції	Міні�тер�т�а	ю�тиції	України	
�	А�тономній	Ре�публіці	Крим,	обла�них,	Киї��ького	та	Се�а�тополь�ького	
мі�ьких	упра�лінь	ю�тиції	покладаєть�я	�иконання	рішень:

—	за	якими	боржниками	є	територіальні	підрозділи	центральних	орга
ні�	держа�ної	�лади,	мі�це�і	�уди,	мі�ькі	або	районні	ради	чи	районні	дер
жа�ні	адміні�трації,	мі�ькі,	районні,	міжрайонні,	інші	прирі�няні	до	них	
прокуратури,	�ій�ько�і	прокуратури	гарнізоні�,	а	також	інші	територіаль
ні	підрозділи	органі�	держа�ної	�лади;

—	за	якими	підлягає	�тягненню	�ума	боргу	�ід	п’яти	до	де�яти	мільйо
ні�	гри�ень	або	ек�і�алентна	�ума	�	іноземній	�алюті.

В	у�тано�леному	Міні�тер�т�ом	ю�тиції	України	порядку	на	�иконан
ня	до	�ідділу	приму�о�ого	�иконання	рішень	Департаменту	держа�ної	�и
кона�чої	�лужби	Міні�тер�т�а	ю�тиції	України	або	підрозділу	приму�о�ого	
�иконання	рішень	�ідділі�	держа�ної	�икона�чої	�лужби	Голо�ного	упра�
ління	ю�тиції	Міні�тер�т�а	ю�тиції	України	�	А�тономній	Ре�публіці	Крим,	
обла�них,	Киї��ького	та	Се�а�тополь�ького	мі�ьких	упра�лінь	ю�тиції	мо
жуть	переда�ати�я	інші	�икона�чі	про�адження,	що	знаходять�я	на	�ико
нанні	�	органах	держа�ної	�икона�чої	�лужби.

Законними	заходами	приму�о�ого	�иконання	рішень	є:	з�ернення	�тяг
нення	на	майно	боржника;	з�ернення	�тягнення	на	заробітну	плату	(заро
біток),	доходи,	пен�ію,	�типендію	боржника;	�илучення	у	боржника	і	пере
дача	�тягу�аче�і	пе�них	предметі�,	зазначених	у	рішенні;	інші	заходи,	пе
редбачені	рішенням.

Це	означає,	що	для	цілей	реального	�иконання	рішення	�	адміні�тра
ти�ній	�пра�і	резолюти�на	ча�тина	має	бути	аб�олютно	чіткою	та	зрозумі
лою,	о�кільки	у	пере�ажній	більшо�ті	предмет	�пору	немайно�ий	і	�по�іб	
�иконання	рішення	�изначаєть�я	�удом	при	його	ух�аленні.

По�тано�и	адміні�трати�ного	�уду	про	зобо�’язання	�уб’єкта	�ладних	
по�но�ажень	�чинити	пе�ні	дії	або	утримати�я	�ід	їх	�чинення	мають	�и
кону�ати�я	 за	пра�илами	 �т.	 76	Закону	 «Про	�икона�че	про�адження»,	
якими	�регульо�ано	загальні	умо�и	�иконання	таких	рішень.	При	цьому	
проблемними	у	�иконанні	залишають�я	рішення	про	зобо�’язання	�чини
ти	пе�ні	дії	колекти�ним	органом.	�ак,	Закон	не	мі�тить	реального	меха
нізму	�иконання	та	за�то�у�ання	до	боржника	штрафних	�анкцій	чи	ін
ших	заході�	у	разі	не�иконання	рішення	про	обо�’язок	�ідпо�ідної	мі�це
�ої	ради	розглянути	належне	до	її	компетенції	питання	(про	погодження	
�иділення	землі,	��тано�лення	житло�окомунальних	тарифі�	тощо).
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Стаття	77	Закону	передбачає	порядок	�иконання	рішень	про	поно�
лення	на	роботі,	де	боржником	може	бути	�ла�ник	або	упо�но�ажений	ним	
орган	(по�адо�а	о�оба).	У	той	�амий	ча�	по�тає	питання	про	о�обу	борж
ника,	коли	йдеть�я	про	поно�лення	публічного	�лужбо�ця	(голо�и	мі�це�ої	
держа�ної	адміні�трації,	�удді,	за�тупника	міні�тра),	під�та�ою	для	прий
няття	на	по�аду	якого	є	Указ	Президента	України,	по�тано�а	Верхо�ної	
Ради	України	або	Кабінету	Міні�трі�	України.

За	�ід�утно�ті	можли�о�ті	притягнути	до	адміні�трати�ної	чи	кримі
нальної	�ідпо�ідально�ті	колекти�ного	органу,	необхідним	є	по�илення	ци
�ільної	�ідпо�ідально�ті	такого	органу,	тобто	найбільш	по�не	�ідшкоду
�ання	о�обі	матеріальних	та	моральних	збиткі�	за	не��оєча�не	чи	непо�не	
�иконання	�удо�ого	рішення.

Чинним	законода��т�ом	до	компетенції	адміні�трати�них	�уді�	�ідне
�ено	розгляд	питань	про	тимча�о�у	заборону	(зупинення)	окремих	�иді�	
або	��ієї	діяльно�ті	об’єднання	громадян	та	про	приму�о�ий	розпу�к	(лік
�ідацію)	об’єднання	громадян	(�татті	31,	32	Закону	«Про	об’єднання	грома
дян»).

Загальні	умо�и	�иконання	рішення	про	заборону	діяльно�ті	об’єднан
ня	громадян	��тано�лені	�т.	82	Закону	 «Про	�икона�че	про�адження».	
Порядок	�иконання	рішення	про	тимча�о�у	заборону	(зупинення)	окре
мих	�иді�	або	��ієї	діяльно�ті	об’єднання	громадян	законода�чо	не	�ре
гульо�аний,	 хоч	 така	може	 здій�ню�ати�ь	 �удом	шляхом	 ��тано�лення	
заборони	�ида�ничої	діяльно�ті,	про�едення	банкі��ьких	операцій,	опе
рацій	з	матеріальними	цінно�тями	тощо,	тобто	підлягає	приму�о�ому	�и
конанню.

За	 кожним	 чинним	 �удо�им	 рішенням,	 за	 зая�ою	 о�іб,	 на	 кори�ть	
яких	�оно	ух�алене,	�идаєть�я	один	�икона�чий	ли�т,	який	має	�ідпо�іда
ти	�имогам	до	�икона�чого	документа,	��тано�леним	Законом	«Про	�ико
на�че	про�адження».

Проце�уальні	питання,	по�’язані	з	�иконанням	�удо�их	рішень	�	адмі
ні�трати�них	�пра�ах,	�ирішує	�уддя	адміні�трати�ного	�уду	одноо�обо
�о,	крім	�ипра�лення	помилки	у	�икона�чому	ли�ті,	�изнання	його	таким,	
що	не	підлягає	�иконанню,	�тягнення	на	кори�ть	боржника	безпід�та�но	
одержаного	�тягу�ачем,	�идачі	дубліката	�икона�чого	ли�та,	поно�лення	
пропущеного	�троку	для	пред’я�лення	�икона�чого	ли�та	до	�иконання,	
розгляду	миро�ої	угоди	або	зая�и	�тягу�ача	про	�ідмо�у	�ід	приму�о�ого	
�иконання,	�ід�трочення	і	роз�трочення	�иконання,	зміни	чи	��тано�лен
ня	�по�обу	і	порядку	�иконання,	заміни	�торони	�икона�чого	про�аджен
ня,	питання	про	по�орот	�иконання	�удо�их	рішень,	які	розглядають�я	
�удом	у	�удо�ому	за�іданні.

Стягу�ачам,	які	пропу�тили	�трок	для	пред’я�лення	�икона�чого	ли�
та	до	�иконання	з	причин,	�изнаних	�удом	по�ажними,	пропущений	�трок	
може	бути	поно�лено.	Загальні	�троки	пред’я�лення	�икона�чих	докумен
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ті�	до	�иконання	�изначені	�т.	21	Закону	«Про	�икона�че	про�адження»	
і	для	�икона�чих	ли�ті�	та	інших	�удо�их	документі�	�тано�лять	три	роки	
з	на�тупного	дня	пі�ля	набрання	рішенням	законної	�или	чи	закінчення	
�троку,	��тано�леного	у	разі	�ід�трочення	чи	роз�трочення	�иконання,	а	у	
�ипадках,	коли	рішення	підлягає	негайному	�иконанню,	—	з	дня,	на�туп
ного	пі�ля	його	по�тано�лення.

Спеціальних	(�корочених)	�трокі�	пред’я�лення	�икона�чого	ли�та	до	
�иконання	рішень	�	адміні�трати�них	�пра�ах	законом	не	передбачено,	
що	є	�уттє�ою	прогалиною	законода��т�а.	�ак,	пра�илами	�т.	171	КАС	�и
значені	о�обли�о�ті	розгляду	адміні�трати�них	�пра�	щодо	законно�ті	(крім	
кон�титуційно�ті)	 по�тано�	Верхо�ної	 Ради	України,	 указі�	 та	 розпоря
джень	Президента	України,	по�тано�	та	розпоряджень	Кабінету	Міні�трі�	
України,	по�тано�	Верхо�ної	Ради	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	законно
�ті	та	�ідпо�ідно�ті	пра�о�им	актам	�ищої	юридичної	�или	нормати�но
пра�о�их	акті�	міні�тер�т�,	інших	центральних	органі�	�икона�чої	�лади,	
Ради	міні�трі�	А�тономної	Ре�публіки	Крим,	мі�це�их	держа�них	адміні
�трацій,	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	інших	�уб’єкті�	�ладних	по�
но�ажень.

Однією	з	о�обли�о�тей,	зокрема,	є	�имога	до	�ідпо�ідача	пі�ля	набран
ня	по�тано�ою	законної	�или	не�ідкладно	опубліку�ати	резолюти�ну	ча�
тину	 по�тано�и	 про	 �изнання	 нормати�нопра�о�ого	 акта	 незаконним	
або	таким,	що	не	�ідпо�ідає	пра�о�ому	акту	�ищої	юридичної	�или,	і	про	
�изнання	його	нечинним	у	�иданні,	�	якому	його	було	офіційно	оприлюд
нено.

О�кільки	закон	не	забороняє	пози�ачу	отримати	�икона�чий	ли�т,	то	
�умні�ним	є	обґрунто�ані�ть	�троку	�	три	роки	для	пред’я�лення	�икона�
чого	документа	до	�иконання.

На�лідком	пропу�ку	�троку	для	пред’я�лення	�икона�чого	документа	
до	приму�о�ого	�иконання	є	�ідмо�а	у	прийнятті	такого	документа	до	про
�адження.	Визнання	пропу�ку	�троку	з	по�ажних	причин,	що	��тано�лю
єть�я	у	кожному	конкретному	�ипадку,	може	бути	під�та�ою	для	його	по
но�лення	�удом.

Законом	«Про	�икона�че	про�адження»	передбачено	пра�о	�торін	на	
укладення	миро�ої	угоди	про	закінчення	�икона�чого	про�адження	(ч.	3	
�т.	111),	яка	зат�ерджуєть�я	�удом	і	є	під�та�ою	для	закінчення	�икона�
чого	про�адження	(п.	2	ч.	1	�т.	37).

Кодек�ом	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	запро�аджено	но�е	понят
тя	—	«примирення».	На	етапі	�иконання	рішення	примирення	можли�е	у	
д�ох	формах.	Це	миро�а	угода	або	�ідмо�а	�тягу�ача	�ід	приму�о�ого	�тяг
нення.

Визначення	поняття	«примирення»	Кодек�	не	мі�тить.	За	змі�том	ч.	1	
�т.	113	КАС	�торони	можуть	по�ні�тю	або	ча�тко�о	�регулю�ати	�пір	на	
о�но�і	 �заємних	 по�тупок.	 Взаємні�ть	 по�тупок	 є	 обо�’язко�ою	 умо�ою	
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примирення,	а	його	до�ягнення	має	на�лідком	закриття	про�адження	у	
�пра�і.

�ому,	ух�алюючи	рішення	про	�изнання	миро�ої	угоди	або	про	прий
няття	�ідмо�и	�тягу�ача	�ід	приму�о�ого	�иконання	і	закінчення	�икона�
чого	про�адження,	�уд	обо�’язко�о	має	��тано�ити,	на	яких	умо�ах	�ідбу
�аєть�я	примирення,	і	�раху�ати,	що	миро�а	угода	може	�то�у�ати�я	лише	
пра�,	��обод,	інтере�і�	та	обо�’язкі�	�торін	і	предмета	адміні�трати�ного	
позо�у.

Питання	�ід�трочення	і	роз�трочення	�иконання,	зміна,	��тано�лен
ня	�по�обу	і	порядку	�иконання	�удо�ого	рішення	у	КАС	(�т.	263)	та	у	За
коні	«Про	�икона�че	про�адження»	(�т.	33)	�регульо�ані	дещо	порізному.	
�ак,	Кодек�	мі�тить	перелік	 (не	�ичерпний)	об�та�ин,	що	у�кладнюють	
�иконання	 �удо�ого	рішення,	надає	пра�о	 ініціати�и	 �уду,	 ��тано�лює	
форму	з�ернення	з	такою	 ініціати�ою	держа�ного	�икона�ця	 (подання	
замі�ть	зая�и)	та	передбачає	�инятко�і�ть	�ипадкі�	�ід�трочення	і	роз
�трочення	�иконання,	зміни,	��тано�лення	�по�обу	і	порядку	�иконання	
рішення.

У	той	�амий	ча�	у	Законі	на�едені	об�та�ини,	що	зумо�люють	обо�’яз
ко�е	зупинення	�икона�чого	про�адження,	та	�ипадки,	коли	�икона�че	
про�адження	може	бути	зупинене,	чого	не	передбачає	Кодек�.

В�ажаємо,	що	пріоритетним	є	КАС,	а	Закон	 «Про	�икона�че	про�а
дження»	—	�уб�идіарний,	підлягає	за�то�у�анню	до	�ідно�ин,	не	�регульо
�аних	Кодек�ом.

За	загальним	пра�илом,	�уд	апеляційної	чи	ка�аційної	ін�танції,	ух�а
люючи	но�е	�удо�е	рішення,	яким	закри�ає	про�адження	у	�пра�і,	зали
шає	позо�ну	зая�у	без	розгляду	або	�ідмо�ляє	у	задо�оленні	адміні�трати�
ного	позо�у	чи	задо�ольняє	позо�ні	�имоги	у	меншому	розмірі,	по�инен	
зобо�’язати	пози�ача	по�ернути	�ідпо�ідаче�і	безпід�та�но	�тягнене	з	ньо
го	за	�ка�о�аним	�удо�им	рішенням	або	�изначити	інший	�по�іб	і	порядок	
здій�нення	по�ороту	�иконання.

�кщо	питання	про	по�орот	�иконання	�удо�ого	рішення	помилко�о	
не	було	�ирішене	�удом	апеляційної	чи	ка�аційної	ін�танції,	зая�а	�ідпо�і
дача	про	по�орот	�иконання	розглядаєть�я	адміні�трати�ним	�удом,	у	яко
му	знаходить�я	�пра�а.	Зая�а	про	по�орот	�иконання	може	бути	подана	
протягом	одного	року	з	дня	�иникнення	під�та�	для	по�ороту	�иконання.	
Суд	розглядає	зая�у	про	по�орот	�иконання	у	�удо�ому	за�іданні	з	по�і
домленням	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	і	по�тано�ляє	ух�алу,	яка	може	
бути	о�каржена	у	загальному	порядку.

Статтею	266	КАС	�изначені	о�обли�о�ті	по�ороту	�иконання	�	окре
мих	категоріях	�пра�,	якими	��тано�лено,	що	по�орот	�иконання	по�та
но�и	про	�ідшкоду�ання	шкоди,	за�даної	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень	
каліцт�ом,	іншим	ушкодженням	здоро�’я	або	�мертю	фізичної	о�оби,	по
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�тано�и	про	при�удження	�иплати	пен�ій	чи	інших	періодичних	платежі�	
з	Держа�ного	бюджету	або	з	позабюджетних	держа�них	фонді�,	а	також	
по�тано�и	про	при�удження	�иплати	заробітної	плати	чи	іншого	грошо�о
го	утримання	у	�ідно�инах	публічної	�лужби	допу�каєть�я	лише	у	�ипад
ках,	якщо	�ка�о�ана	по�тано�а	була	обґрунто�ана	по�ідомленими	пози�а
чем	за�ідомо	непра�ди�ими	�ідомо�тями	або	поданими	ним	підробленими	
документами.

Законом	(�т.	267	КАС)	��тано�лена	но�а	форма	�удо�ого	контролю	за	
�иконанням	рішень.	�ак,	крім	розгляду	�пра�	з	при�оду	рішень,	дій	або	
бездіяльно�ті	держа�ного	�икона�ця	чи	іншої	по�адо�ої	о�оби	держа�ної	
�икона�чої	�лужби,	�уд,	який	ух�али�	�удо�е	рішення	�	адміні�трати�ній	
�пра�і,	має	пра�о	 зобо�’язати	 �уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	не	на	ко
ри�ть	якого	ух�алене	рішення,	подати	у	��тано�лений	�трок	з�іт	про	його	
�иконання.	За	на�лідками	розгляду	з�іту	або	у	разі	його	ненадходження	у	
��тано�лений	�трок	може	по�тано�лю�ати�ь	окрема	ух�ала	з	метою	�жит
тя	заході�	щодо	у�унення	причин	та	умо�,	що	�прияли	порушенню	закону	
при	�иконанні	рішень	боржником.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 На�едіть	��оє	бачення	під�та�	�ідне�ення	до	кон�титуційних	за�ад	обо
�’язко�і�ть	рішень	�уду.	У	чому	�оно	полягає?

2.	 �кі	умо�и	набрання	законної	�или	рішень	�уді�	першої,	апеляційної	та	
ка�аційної	ін�танції?

3.	 �кі	по�тано�и	�уду	�иконують�я	негайно?	Поя�ніть,	чому.
4.	Що	�ам	�ідомо	про	�троки	пред’я�лення	�икона�чого	документа	до	при

му�о�ого	�иконання?
5.	 �кі	органи	(по�адо�і	о�оби)	наділенні	по�но�аженнями	�ід�трочення	і	

роз�трочення	�иконання	�удо�ого	рішення?
6.	 На�едіть	�ідомі	�ам	форми	�удо�ого	контролю	за	�иконанням	рішень.

Глава 3
ЗАхОди 

ПРОцесУАльнОгО ПРимУсУ 
в АдміністРАтивнОмУ сУдОчинстві

Процедура	розгляду	�пра�	�	адміні�трати�них	�удах	�имагає	чіткого	
�иконання	пра�ил	адміні�трати�ного	проце�у	�ід	у�іх	його	уча�никі�.	Для	
забезпечення	ефекти�но�ті	діяльно�ті	�уду	�ід	уча�никі�	проце�у	�имага
єть�я	пе�ний	рі�ень	пра�о�ої	по�едінки,	�ідпо�ідна	культура	юридичної	
практики	та	профе�ійнопра�о�а	культура	з	боку	�удді�	та	інших	уча�ни
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кі�	адміні�трати�ного	проце�у.	Дотримання	пра�ил	по�едінки	у	�удо�ому	
за�іданні	до�ягаєть�я	за�дяки	заходам	проце�уального	приму�у.

Заходи процесуального примусу	—	но�ий	ін�титут	проце�уального	пра
�а,	який	має	мі�це	також	і	�	ци�ільнопроце�уальному	�удочин�т�і.	Зазна
чений	ін�титут	не	бу�	пред�та�лений	у	ЦПК	1963	р.,	�ід�утній	�ін	і	�	Ро
�ій�ькому	ЦПК	(прийнятий	14	ли�топада	2002	р.).

Законода�цем	 ��тано�лено,	що	 заходами	 проце�уального	 приму�у	 є	
проце�уальні	дії,	що	за�то�о�ують�я	�удом	до	о�іб,	які	порушують	��тано�
лені	�	�уді	пра�ила	або	протипра�но	перешкоджають	здій�ненню	адміні
�трати�ного	�удочин�т�а.

У	той	�амий	ча�	теоретики	пра�а	пропонують	��ажати	заходи	проце
�уального	приму�у	формою	проце�уальної	�ідпо�ідально�ті	уча�никі�	про
це�у	за	не�иконання	проце�уальних	обо�’язкі�.

І�нує	також	точка	зору,	що	заходи	проце�уального	приму�у	—	це	ре
акція	�уду	на	ті	пра�опорушення,	яких	припу�тили�я	уча�ники	проце
�у	або	інші	о�оби,	при�утні	�	залі	�удо�ого	за�ідання,	і	які	за�ажають	по
дальшому	розгляду	�пра�и.	�ому	 їх	 за�то�у�ання	є	�иключним	пра�ом	
�уду.

Разом	із	тим,	не	можна	не	�казати	на	те,	що	заходи	проце�уального	
приму�у	—	це	об’єкти�но	необхідний	метод,	ціле�прямо�аний	�по�іб	по�е
дінки,	набір	пе�них	дій	та	за�обі�,	які	�прияють	�ирішенню	по�та�леного	
за�дання,	що	за�то�о�уєть�я	на	базі	переконання	у	�фері	реалізації	�удо
�ої	практики,	та	мають	офіційний	і	�ладний	характер.

�ому	��ажаємо	логічно	обґрунто�аною	таку	дефініцію	зазначеного	тер
міна:	заходи процесуального примусу — це нормативно визначені способи 
офіційного впливу суддів на осіб, які порушують встановлені у суді прави
ла або протиправно перешкоджають здійсненню адміністративного судо
чинства.

Ознаками	заході�	проце�уального	приму�у	є:	офіційні�ть,	�ладний	ха
рактер,	немайно�ий	характер	�пли�у,	приму�о�ий	характер,	�прощені�ть,	
операти�ні�ть,	економічні�ть	проце�уального	режиму	за�то�у�ання,	пра
�о�ий	характер.

Під�та�ою	за�то�у�ання	заході�	проце�уального	приму�у	є	порушення	
��тано�лених	у	�уді	пра�ил	(�т.	134	КАС	України),	у	тому	чи�лі	й	тих,	що	
��тано�люють�я	безпо�ередньо	�удом,	або	протипра�не	перешкоджання	
здій�ненню	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.

За�то�у�ання	заході�	проце�уального	приму�у	можли�е	�удами	��іх	
ланок	�удо�ої	�и�теми,	однак	�иключно	під	ча�	�удо�ого	за�ідання.

Заходи	проце�уального	приму�у	�лід	�ідрізняти	�ід	заході�	забезпечен
ня	про�адження	у	�пра�ах	про	адміні�трати�ні	пра�опорушення	(гл.	20	
КУпАП)	та	заході�	проце�уального	приму�у,	передбачених	Кримінально
проце�уальним	кодек�ом	України	(гл.	13;	гл.	33,	розд.	5).
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�ак,	заходи	забезпечення	про�адження	у	�пра�ах	про	адміні�трати�ні	
пра�опорушення	за�то�о�ують�я	для	припинення	адміні�трати�них	пра
�опорушень,	 коли	 �ичерпано	 інші	 заходи	 �пли�у,	 ��тано�лення	 о�оби,	
�кладання	протоколу	про	адміні�трати�не	пра�опорушення	�	разі	немож
ли�о�ті	�кладання	його	на	мі�ці	�чинення	пра�опорушення,	якщо	�кладан
ня	протоколу	є	обо�’язко�им,	забезпечення	��оєча�ного	і	пра�ильного	роз
гляду	�пра�	та	�иконання	по�тано�	у	�пра�ах	про	адміні�трати�ні	пра�о
порушення	допу�кають�я	адміні�трати�не	затримання	о�оби,	о�оби�тий	
огляд,	огляд	речей	і	�илучення	речей	та	документі�.

Заходи	проце�уального	приму�у,	передбачені	Кримінальнопроце�уаль
ним	кодек�ом	України,	—	це,	на�амперед,	запобіжні	заходи,	що	за�то�о�у
ють�я	до	підозрю�аного,	об�ину�аченого,	під�удного,	за�удженого	з	метою	
проти�тояння	їхнім	�пробам	ухилити�я	�ід	дізнання,	�лід�т�а	або	�уду,	пе
решкодити	��тано�ленню	і�тини	у	кримінальній	�пра�і	або	продо�жити	
злочинну	діяльні�ть,	а	також	для	забезпечення	�иконання	проце�уальних	
рішень.

Суд	за�то�о�ує	заходи	проце�уального	приму�у	негайно	пі�ля	�чинен
ня	о�обою	порушення	шляхом	по�тано�лення	�ідпо�ідної	ух�али,	яка	за
но�ить�я	до	журналу	�удо�ого	за�ідання.	�ака	ух�ала	не	�пли�ає	на	рух	
�пра�и,	а	тому	не	може	бути	о�каржена	�	апеляційному	порядку	окремо	
�ід	рішення	�уду.	Проте	заціка�лені	о�оби	можуть	о�каржити	цю	ух�алу	
разом	із	рішенням	�ідпо�ідного	�уду.

До	уча�ті	�	адміні�трати�ному	проце�і	голо�уючим	у	�удо�ому	за�іданні	
може	залучати�я	�удо�ий	розпорядник,	який	у	разі	�ине�ення	�удом	ух�а
ли	про	за�то�у�ання	заході�	проце�уального	приму�у	 (�идалення	із	зали	
�удо�ого	за�ідання	уча�никі�	�удо�ого	проце�у,	інших	о�іб,	які	порушують	
порядок)	забезпечує	�иконання	такого	рішення.

До	однієї	о�оби	не	може	бути	за�то�о�ано	кілька	заході�	проце�уально
го	приму�у	за	одне	й	те	�аме	порушення.

За�то�у�ання	до	о�оби	заході�	проце�уального	приму�у	не	з�ільняє	її	
�ід	�иконання	обо�’язкі�,	які	��тано�лені	Кодек�ом	адміні�трати�ного	�у
дочин�т�а	України.

Вичерпний	перелік	заході�	проце�уального	приму�у,	що	можуть	за
�то�о�у�ати�я	�удом	до	о�іб,	які	порушують	у	�уді	��тано�лені	пра�ила	
або	перешкоджають	здій�ненню	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	пред
�та�лений	у	КАС	України.	Розширити	цей	перелік	може	тільки	законода
�ець.

Заходи	проце�уального	приму�у	залежно	�ід	їх	призначення	можна	по
ділити	на	групи:

ті,	що	за�то�о�ують�я	до	порушникі�	пра�опорядку	�	залі	�удо�ого	за
�ідання	(попередження,	�идалення	із	зали	�удо�ого	за�ідання);

ті,	що	забезпечують	проце�	доказу�ання	(тимча�о�е	�илучення	доказі�	
для	до�лідження	�удом,	при�ід).
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Важли�ою	гарантією	захи�ту	пра�,	��обод	та	інтере�і�	о�оби	є	недопу
щення	за�то�у�ання	кількох	заході�	проце�уального	приму�у	за	одне	й	те	
�аме	пра�опорушення	до	однієї	о�оби.	Це	положення	деталізує	кон�титу
ційний	принцип	(�т.	61	Кон�титуції	України)	про	те,	що	ніхто	не	може	бути	
д�ічі	притягнутий	до	юридичної	�ідпо�ідально�ті	за	одне	й	те	�аме	пра�о
порушення.

За�то�у�ання	заході�	проце�уального	приму�у	до	порушникі�	пра�ил	
�удочин�т�а	не	з�ільняє	о�обу	�ід	�иконання	обо�’язкі�,	передбачених	за
коном.

Під	ча�	�удо�ого	за�ідання	��і	при�утні	по�инні	дотриму�ати�я	��та
но�леного	порядку.	Це	є	�ажли�ою	умо�ою	пра�о�уддя.	Однак	законом	
не	��тано�лено,	які	дії	можуть	бути	к�аліфіко�ані	як	порушення	пра�опо
рядку	�	залі	�удо�ого	за�ідання.	�ому	�	кожному	конкретному	�ипадку	�уд	
(�уддя),	кори�туючи�ь	��оїм	�нутрішнім	переконанням	про	громад�ький	
порядок,	�ирішує,	чи	порушує	о�оба,	при�утня	�	залі	�удо�ого	за�ідання,	
��тано�лений	порядок,	чи	ні.

Разом	із	тим,	порушенням	порядку	під	ча�	�удо�ого	за�ідання	��ажа
єть�я,	наприклад,	перебу�ання	у	залі	�уду	�	нет�ерезому	�тані,	паління,	
��арка,	бійка	та	 інші	хуліган�ькі	дії,	 гучні	репліки,	ж�а�а	же�тикуляція	
при�утніх,	кори�ту�ання	мобільними	телефонами,	п�у�ання	майна	�уду	
тощо.

За	перерахо�ані	порушення	та	інші	протипра�ні	дії	під	ча�	�удо�ого	
за�ідання	до	уча�никі�	адміні�трати�ного	проце�у	та	інших	о�іб,	при�ут
ніх	у	залі	�удо�ого	за�ідання,	за�то�о�уєть�я	попередження.

Попередження	—	це	захід	проце�уального	приму�у,	який	за�то�о�у
єть�я	�удом,	що	за�терігає	о�обу,	�инну	�	порушенні	порядку	під	ча�	�у
до�ого	за�ідання	або	не�иконанні	розпоряджень	голо�уючого,	про	непри
пу�тимі�ть	зазначених	дій	і	можли�і�ть	�идалення	її	із	зали	�удо�ого	за
�ідання.

Попередження	не	може	бути	за�то�о�ане	до	о�оби,	якщо	порушення	
мали	мі�це	не	�	�удо�ому	за�іданні,	а	поза	ним.	Суб’єктом	попередження	
може	бути	будьякий	уча�ник	адміні�трати�ного	проце�у,	а	також	будь
яка	о�оба,	при�утня	на	�удо�ому	за�іданні.

Законода�ець	не	��тано�и�	кілько�ті	можли�их	попереджень,	�ине�е
них	голо�уючим	у	за�іданні.	У	той	�амий	ча�	і�нують	позиції	�чених,	що	
�уд	може	за�то�о�у�ати	кілька	заході�	у	�игляді	попередження	за	пору
шення	порядку	�	залі	�удо�ого	за�ідання	або	не�иконання	розпоряджень	
голо�уючого.	Це	т�ердження	��ажаєть�я	�уперечли�им,	о�кільки	попере
дження	як	захід	проце�уального	приму�у	обо�’язко�о	фік�уєть�я	�	ух�алі	
�уду,	а	по�торне	�чинення	зазначених	дій	тягне	за	�обою	�идалення	о�о
би	із	зали,	яке	також	обо�’язко�о	фік�уєть�я	�	ух�алі	�уду.	Водноча�	мож
ли�і�ть	за�то�у�ання	кількох	заході�	попередження	за	порушення	поряд
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ку	�	залі	�удо�ого	за�ідання	або	не�иконання	розпоряджень	голо�уючого	
має	мі�це,	але	тільки	як	профілактичних	заході�	попереджу�ального	харак
теру,	які	не	є	заходами	проце�уального	приму�у	і	про	за�то�у�ання	яких	
не	фік�уєть�я	�	ух�алі	�уду.

Видалення із зали судового засідання	—	це	захід	проце�уального	приму
�у,	що	за�то�о�уєть�я	�удом	до	уча�никі�	�удо�ого	за�ідання	або	 інших	
о�іб,	при�утніх	у	�удо�ому	за�іданні,	які	по�торно	�чинили	порушення.

По�торні�ть	порушення	—	це	�чинення	таких	�амих	дій	о�обою,	яка	
�же	була	попереджена	за	такі	�амі	дії.	По�торні�ть	має	мі�це	і	тоді,	коли	
�чинено	інше	порушення	порядку,	ніж	те,	за	яке	було	за�то�о�ане	попере
дження.

Крім	за�то�у�ання	�казаних	заході�	проце�уального	приму�у,	до	по
рушникі�	можуть	бути	за�то�о�ані	також	заходи	адміні�трати�ної	�ідпо
�ідально�ті	за	проя�	непо�аги	до	�уду	(ч.	1	�т.	1853	КУпАП).

Про	порушення	порядку	�	�удо�ому	за�іданні	та	про	за�то�у�ання	�у
дом	заході�	проце�уального	приму�у	робить�я	запи�	у	журналі	�удо�ого	
за�ідання.

�имча�о�е	�илучення	доказі�	для	до�лідження	їх	�удом	є	заходом	про
це�уального	приму�у,	який	за�то�о�уєть�я	�удом	у	з�’язку	з	неподанням	
без	по�ажних	причин	пи�ьмо�их	та	речо�их	доказі�,	що	�итребо�у�али�я	
�удом,	та	непо�ідомлення	про	причини	їх	неподання.

О�оби,	яким	наді�лано	ух�алу	�уду	про	�итребу�ання	доказі�,	зобо�’я
зані	неухильно	її	�иконати	і	надати	�уду	ная�ні	�	них	докази.	�кщо	такі	
о�оби	не	мають	можли�о�ті	надати	докази,	які	�имагає	�уд,	�загалі	або	у	
��тано�лені	�удом	�троки,	�они	зобо�’язані	по�ідомити	про	це	�уд	із	зазна
ченням	�ідпо�ідних	причин.

Слід	зазначити,	що	доказами	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і	є	будь
які	фактичні	дані,	на	під�та�і	яких	�уд	��тано�лює	ная�ні�ть	або	�ід�ут
ні�ть	об�та�ин,	що	обґрунто�ують	�имоги	і	заперечення	о�іб,	котрі	беруть	
уча�ть	у	�пра�і,	та	інші	об�та�ини,	що	мають	значення	для	пра�ильного	
�ирішення	�пра�и.	Ці	дані	��тано�люють�я	 �удом	на	під�та�і	поя�нень	
�торін,	третіх	о�іб	та	їхніх	пред�та�никі�,	показань	��ідкі�,	пи�ьмо�их	і	
речо�их	доказі�,	�и�но�кі�	ек�перті�.

Докази	�	адміні�трати�ному	�удочин�т�і	можна	кла�ифіку�ати	за	різ
ними	ознаками,	о�но�ними	з	яких	є:

за	�по�обом	форму�ання:	пер�і�ні	та	похідні;
за	характером	з�’язку	змі�ту	доказі�	з	тими	фактами,	які	необхідно	

��тано�ити:	прямі	та	непрямі;
за	джерелом	одержання:	о�оби�ті	та	предметні;
за	нормати�нопра�о�им	�изнанням:	пи�ьмо�і	та	речо�і.
Пер�і�ні	докази	—	це	доказипершоджерела,	а	похідні	—	це	ті,	які	�ід

т�орюють	змі�т	іншого	доказу.
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Прямі	докази	�казують	на	ная�ні�ть	чи	�ід�утні�ть	факту,	а	непрямі	
доз�оляють	зробити	не	один,	а	кілька	імо�ірних	�и�но�кі�	про	факт.

В	о�но�і	о�оби�тих	доказі�	лежить	фізичний	об’єкт,	наприклад	поя�
нення	�торін,	третіх	о�іб,	а	предметні	—	це	ті,	�	о�но�у	яких	покладено	
матеріальний	об’єкт.

Пи�ьмо�ими	доказами	є	документи,	акти,	ли�ти,	телеграми,	будьякі	
інші	пи�ьмо�і	запи�и,	що	мі�тять	у	�обі	�ідомо�ті	про	об�та�ини,	які	ма
ють	значення	для	�пра�и.

Речо�і	докази	—	це	предмети	матеріального	��іту,	що	мі�тять	інформа
цію	про	об�та�ини,	які	мають	значення	для	�пра�и.	Речо�ими	доказами	є	
також	магнітні,	електронні	та	інші	но�ії	інформації,	що	мі�тять	аудіо�ізу
альну	інформацію	про	об�та�ини,	що	мають	значення	для	�пра�и.

У	разі	неподання	без	по�ажних	причин	доказі�,	що	�итребу�ані	�удом,	
та	непо�ідомлення	причин	їх	неподання	�уд	по�тано�ляє	ух�алу	про	при
му�о�е	�илучення	цих	доказі�	для	до�лідження	�удом.

У	той	�амий	ча�	законода�цем	не	�изначено,	хто	має	�икону�ати	таку	
ух�алу.	Згідно	зі	�т.	3	Закону	України	«Про	�икона�че	про�адження»	рішен
ня,	ух�али	та	по�тано�и	�уду	�иконують�я	держа�ною	�икона�чою	�лужбою.

Ух�ала	�уду	про	тимча�о�е	�илучення	доказі�	для	до�лідження	�удом	
по�инна	 �ідпо�ідати	 загальним	 �имогам	 до	 ух�али	 �уду,	 ��тано�леним	
�т.	165	КАС	України.

Узагальненими	рек�ізитами	ух�али	є:	ім’я	(наймену�ання)	о�оби,	�	якої	
знаходить�я	доказ;	мі�це	прожи�ання	(перебу�ання,	знаходження)	о�оби.

Одноча�но	�	ух�алі	по�инні	бути	�ідображені:	наз�а	або	опи�	пи�ьмо
�ого	чи	речо�ого	доказу;	під�та�и	про�едення	тимча�о�ого	�илучення	до
казі�;	�ідомо�ті	про	о�обу,	якій	доручаєть�я	�илучення	доказі�.

Зазначена	ух�ала	не	�пли�ає	на	хід	розгляду	адміні�трати�ної	�пра�и,	
а	тому	не	може	бути	о�каржена	�	апеляційному	порядку	окремо	�ід	рішен
ня	�уду.	Ух�ала	над�илаєть�я	у	�икона�чу	�лужбу	для	�иконання.

Відпо�ідно	до	ча�тин	5	та	6	�т.	65	КАС	України	о�оба,	о�оби�ту	уча�ть	
якої	�изнано	�удом	обо�’язко�ою,	та	��ідок	зобо�’язані	з’я�ити�я	до	�у
ду	у	�изначений	ча�	і	дати	пра�ди�і	показання	про	�ідомі	їм	об�та�ини.	
У	 разі	 неможли�о�ті	 прибуття	 за	 �икликом	 �уду	 о�оба,	 о�оби�ту	 уча�ть	
якої	�изнано	�удом	обо�’язко�ою,	та	��ідок	зобо�’язані	по�ідомити	про	це	
�уд.	У	разі	�ідмо�и	без	по�ажних	причин	прибути	�	�удо�е	за�ідання	або	
непо�ідомлення	про	причини	неприбуття,	зазначені	�уб’єкти	можуть	бути	
піддані	при�оду	через	органи	�нутрішніх	�пра�.

Привід	—	це	 за�іб	приму�о�ого	�пли�у,	що	 за�то�о�уєть�я	до	о�оби,	
о�оби�ту	уча�ть	якої	�	�удо�ій	залі	�изнано	�удом	обо�’язко�ою,	та	��ідка,	
які	без	по�ажних	причин	не	прибули	�	�удо�е	за�ідання	або	не	по�ідоми
ли	про	причини	неприбуття,	для	забезпечення	їхньої	при�утно�ті	при	роз
гляді	�пра�и	�	адміні�трати�ному	�уді.
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О�оба,	о�оби�ту	уча�ть	якої	�удом	�изнано	обо�’язко�ою,	та	��ідок	��а
жають�я	належно	�икликаними,	якщо	у	�пра�і	є	розпи�ка	про	одержання	
�удо�ої	по�і�тки.

�кщо	о�оба,	о�оби�ту	уча�ть	якої	�удом	�изнано	обо�’язко�ою,	та	��і
док	по�ідомили	про	причини	нея�ки,	їх	�икликають	по�торно,	але	при�ід	
не	за�то�о�ують.

При�ід	за�то�о�уєть�я:
до	о�іб,	які	за	рішенням	�уду	обо�’язко�о	по�инні	о�оби�то	брати	уча�ть	

у	�удо�ому	за�іданні;
до	��ідкі�,	які	без	по�ажних	причин	не	прибули	�	�удо�е	за�ідання	або	

не	по�ідомили	про	причини	неприбуття.
При�ід	не	за�то�о�уєть�я:
до	о�іб,	які	не	підлягають	допиту	як	��ідки;
до	о�іб,	яких	не	можна	приму�ити	з’я�ити�я	до	�уду	на	під�та�і	пря

мої	�казі�ки	закону:	малолітні	та	непо�нолітні	о�оби,	�агітні	жінки,	ін�алі
ди	І	та	ІІ	груп,	о�оби,	які	доглядають	дітей	�іком	до	ше�ти	рокі�	або	дітей
ін�аліді�.

При�ід	до	��ідка	може	бути	за�то�о�ано	за	таких	умо�:
а)	його	належним	чином	по�ідомили	про	 ча�	 і	мі�це	 �удо�ого	 за�і

дання;
б)	�ін	не	з’я�и��я	�	�удо�е	за�ідання	без	по�ажних	причин	або	не	по

�ідоми�	про	причини	��оєї	нея�ки;
�)	�ін	не	підпадає	під	категорію	о�іб,	до	яких	не	доз�оляєть�я	за�то�о

�у�ати	при�ід.
При�ід	за�то�о�уєть�я	органами	�нутрішніх	�пра�	за	держа�ний	раху

нок,	але	�	подальшому	��ідок	�ідшкодо�ує	�	дохід	держа�и	��і	�итрати,	
поне�ені	у	з�’язку	з	його	при�одом.	�ому	орган	�нутрішніх	�пра�,	який	
здій�ни�	при�ід,	надає	�уду	розрахунок	�итрат,	по�’язаних	із	його	здій�
ненням.

За�то�у�ання	при�оду	оформлюєть�я	ух�алою	�уду,	�	якій	зазначають
�я	необхідні	для	її	�иконання	рек�ізити:

ім’я	фізичної	о�оби,	яка	підлягає	при�оду;
мі�це	прожи�ання	(перебу�ання),	роботи,	�лужби	чи	на�чання	фізич

ної	о�оби,	яка	підлягає	при�оду;
під�та�и	за�то�у�ання	при�оду;
коли	і	куди	ця	о�оба	по�инна	бути	до�та�лена;
якому	органу	�нутрішніх	�пра�	доручаєть�я	здій�нення	при�оду.
Ух�ала	оформлюєть�я	окремим	документом,	не	підлягає	апеляційному	

о�карженню	і	�иконуєть�я	негайно.
Органи	 �нутрішніх	 �пра�	 здій�нюють	 при�ід	 на	 під�та�і	 Ін�трукції	

про	порядок	�иконання	по�тано�и	прокурорі�,	�удді�,	�лідчих,	органі�	ді
знання	і	ух�ал	�уді�	про	при�ід	підозрю�аних,	об�ину�ачу�аних,	під�уд
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них,	��ідкі�	і	потерпілих,	зат�ердженої	наказом	МВС	України	�ід	28	груд
ня	1995	р.	№	864.

При�ід	�иконуєть�я	органом	�нутрішніх	�пра�	за	мі�цем	прожи�ання,	
роботи	чи	на�чання	о�оби,	яка	ухиляєть�я	�ід	я�ки	до	�уду.

Ух�ала	 про	 при�ід	 розглядаєть�я	 начальником	 органу	 �нутрішніх	
�пра�,	який	по�инен	не�ідкладно	забезпечити	її	точне	�иконання.	За	�ід
�утно�ті	начальника	органу	�нутрішніх	�пра�	ух�ала	про	при�ід	розгляда
єть�я	його	за�тупником.

На	по�адо�у	о�обу	органу	�нутрішніх	�пра�,	яка	�иконує	при�ід	о�о
би,	о�оби�ту	уча�ть	якої	�изнано	�удом	обо�’язко�ою,	та	��ідка	покладено	
обо�’язок	оголо�ити	зазначеним	�уб’єктам	змі�т	�ідпо�ідної	ух�али,	а	та
кож	до�та�ити	їх	у	ча�	і	до	мі�ця,	�казаних	у	ній.

При�ід	не	може	за�то�о�у�ати�я	у	нічний	ча�	(з	22	до	6	годин	за	мі�
це�им	ча�ом).

Орган	�нутрішніх	�пра�,	на	який	покладаєть�я	при�ід,	�жи�ає	о�обли
�их	заході�	до	його	обо�’язко�ого	здій�нення.	Для	забезпечення	�иконан
ня	при�оду	чи	у�унення	причин,	які	перешкоджають	я�ці	за	�икликом,	
орган	�нутрішніх	�пра�,	якщо	це	необхідно,	може	з�ертати�я	щодо	�при
яння	до	адміні�трації	підприєм�т�,	організацій,	у�тано�	за	мі�цем	роботи	
чи	на�чання	о�оби,	яка	підлягає	при�оду.

�кщо	здій�нення	при�оду	��ідка	є	неможли�им	з	об’єкти�них	причин	
(х�ороба,	�ід�утні�ть	можли�о�ті	��тано�ити	фактичне	мі�це	прожи�ання,	
роботи;	�ідрядження	тощо),	то	о�оба,	яка	�иконує	ух�алу	про	при�ід	до	�у
ду,	через	начальника	органу	�нутрішніх	�пра�	негайно	по�ертає	її	�уду	з	
пи�ьмо�им	поя�ненням	причин	не�иконання.

Слід	зазначити,	що	попередження	та	приму�о�е	�идалення	із	зали	�у
до�ого	 за�ідання	 як	 заходи	 проце�уального	 приму�у	 за�то�о�у�али�я	 у	
2007—2008	рр.	голо�уючим	у	�удо�ому	за�іданні	�	адміні�трати�них	�у
дах	України	лише	один	раз,	це	зафік�о�ано	�	ух�алі	Харкі��ького	окружно
го	адміні�трати�ного	�уду.	�имча�о�е	�илучення	доказі�	для	до�лідження	
�удом	як	захід	проце�уального	приму�у	за	�казаний	період	бу�	за�то�о�а
ний:	Киї��ьким	районним	�удом	мі�та	Донецька	—	чотири	рази,	Окруж
ним	адміні�трати�ним	�удом	мі�та	Киє�а	—	д�а	рази,	Харкі��ьким	окру
жним	адміні�трати�ним	�удом	—	один	раз.	При�ід	за	цей	період	бу�	за�то
�о�аний:	 Окружним	 адміні�трати�ним	 �удом	 мі�та	 Киє�а	—	 один	 раз,	
Вінницьким	окружним	адміні�трати�ним	�удом	—	д�а	рази	(про	це	��ід
чать	ух�али,	по�тано�лені	зазначеними	�удами).

На	під�та�і	на�еденого	можна	зробити	�и�но�ок,	що	на	�ьогодні	прак
тика	за�то�у�ання	заході�	проце�уального	приму�у	є	до�ить	обмеженою,	
що	дає	можли�і�ть	го�орити:	поперше,	про	недо�коналі�ть	проце�уальної	
регламентації	заході�	проце�уального	приму�у;	подруге,	про	�ідно�ну	ди�
ципліно�ані�ть	�уб’єкті�	адміні�трати�ного	проце�у.
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Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	Що	таке	захід	проце�уального	приму�у?
2.	 �кими	�уб’єктами	юри�дикції	реалізо�уєть�я	ух�ала	про	тимча�о�е	�и

лучення	доказі�	для	до�лідження	та	при�ід?
3.	 В	яких	�ипадках	до	уча�никі�	адміні�трати�ного	проце�у	та	інших	о�іб	

за�то�о�уєть�я	такий	�ид	проце�уального	приму�у,	як	�идалення	із	зали	�удо
�ого	за�ідання?

4.	 �кими	проце�уальними	�троками	регламенто�ано	заходи	проце�уаль
ного	приму�у?

5.	 До	 яких	 уча�никі�	 адміні�трати�ного	 �удочин�т�а	 не	 за�то�о�уєть�я	
адміні�трати�ний	при�ід?

6.	Що	по�инна	мі�тити	ух�ала	про	тимча�о�е	�илучення	доказі�	для	до�лі
дження	�удом?
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ОснОви АдміністРАтивнОгО 
ПРАвА УкРАїни тА 

йОгО дОктРинАльний РОЗвитОк

Глава 1
ПРедмет, метОд і ПРинциПи 
АдміністРАтивнОгО ПРАвА

необхідність створення 
нової доктрини українського 

адміністративного права

Фундаментальна	кон�титуційна	формула:	«Пра�а	і	��ободи	людини	та	
їх	 гарантії	 �изначають	 змі�т	 і	 �прямо�ані�ть	 діяльно�ті	 держа�и»	 (ч.	 2	
�т.	3	Кон�титуції	України)	�имагає	підпорядку�ання	діяльно�ті	у�іх	дер
жа�них	ін�титуті�	потребам	реалізації	та	захи�ту	пра�	людини,	ут�ерджен
ня	пріоритетно�ті	цих	пра�	перед	у�іма	іншими	цінно�тями	демократич
ної,	�оціальної,	пра�о�ої	держа�и.	Подібний	�у�пільний	�тандарт	�заємо
�то�ункі�	між	публічною	�ладою	 (що	охоплює	держа�ну	�ладу	 і	мі�це�е	
�амо�ряду�ання)	і	людиною	�же	три�алий	ча�	панує	у	роз�инених	країнах	
��іту.

Вирішальна	роль	у	закріпленні	й	фактичному	�тіленні	цього	�у�пільно
го	�тандарту	належить	галузі	адміні�трати�ного	пра�а,	яка	є	необхідною	
умо�ою	 і	 за�обом	функціону�ання	 публічної	 �лади	щодо	 забезпечення	
пра�	і	��обод	людини	і	громадянина	�	ході	практичного	�иконання	зако
ні�	та	інших	пра�о�их	акті�	держа�и.

Між	тим	і�нуюче	на	цей	ча�	�	Україні	адміні�трати�не	пра�о	поки	що	
не	здатне	�ідпо�і�ти	на	цей	«�иклик	ча�у»	—	і,	перш	за	��е,	через	те,	що	
�пра�жня	роль	цієї	галузі	пра�а	залишаєть�я	і�тотно	деформо�аною.	Адже	
й	до�і	не	тільки	у	�у�пільній	��ідомо�ті,	а	й	�еред	фахі�ці�юри�ті�	зберіга
єть�я	�ла�ти�а	радян�ькому	періоду	пе�на	аб�олютизація	лише	д�ох	а�пек
ті�	�у�пільного	призначення	адміні�трати�ного	пра�а.	А	�аме	адміні�тра
ти�не	пра�о	продо�жує	тлумачити�ь:

з	одного	боку,	як	за�іб	упра�лін�ького	�пли�у	держа�и	на	�у�пільні	�ід
но�ини	і	проце�и	(тобто	як	пра�о	«упра�ління»);
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з	другого	—	як	«юри�дикційне»	(або	«поліцей�ьке»)	пра�о,	тобто	таке,	
що	регламентує	за�то�у�ання	держа�ою	у	�ідно�инах	з	громадянами	різ
номанітних	за�обі�	адміні�трати�ного	приму�у,	�ключаючи,	переду�ім,	за
ходи	адміні�трати�ної	�ідпо�ідально�ті.

Цілком	природно,	що	подібне	уя�лення	кон�ер�ує	�ла�ти�у	тоталітарно
му	�у�піль�т�у	ідеологію	пану�ання	держа�и	над	людиною,	�	котрій	людині	
�ід�одило�ь	мі�це	�уто	керо�аного	об’єкта,	на	який	з	боку	держа�них	орга
ні�	�прямо�ані	�инятко�о	�ладнорозпорядчий	�пли�	і	адміні�трати�ний	
приму�.	Дана	ідеологія	аж	ніяк	не	�ідби�ає	�у�пільної	ролі	адміні�трати�но
го	пра�а	як	про�ідної	галузі	публічнопра�о�ого	забезпечення	пріоритету	
пра�	людини,	що	да�но	�же	є	загальноприйнятим	у	демократичних	країнах.

Вітчизняне	адміні�трати�не	пра�о	натомі�ть	має	далеко	не	є�ропей�ь
кий	�игляд.	А	з�ід�и,	і	це	найгірше,	маємо	цілком	незадо�ільний	�тан	адмі
ні�трати�ного	 законода��т�а,	 і	 о�обли�о	—	пра�оза�то�о�чої	 практики.	
Голо�ний	же	�ия�	«неє�ропей�ько�ті»	адміні�трати�ного	пра�а	полягає	�	
тому,	що	�оно	більшою	мірою	об�луго�ує	потреби	й	інтере�и	держа�ного	
апарату	(зрештою	—	чино�никі�),	ніж	забезпечує	діє�у	реалізацію	і	захи�т	
пра�	громадян.

У	 �ітчизняних	науко�их	джерелах	 (�ключаючи	 і	 про�ідні	 �ітчизняні	
підручники	з	адміні�трати�ного	пра�а),	а	також	у	пра�ничій	діяльно�ті	за
з�ичай	ігноруєть�я	�прямо�ані�ть	цієї	пра�о�ої	галузі	на	�т�орення	най
кращих	умо�	для	реалізації	та	захи�ту	пра�	і	��обод	людини	і	громадяни
на.	Це	�ия�ляєть�я,	наприклад,	у	тому,	що:

—	у	�изначеннях	адміні�трати�ного	пра�а,	як	пра�ило,	немає	на�іть	
згадки	про	пра�а	людини,	а	тим	більше	про	їх	пріоритетне	мі�це	у	�ідно
�инах,	що	є	предметом	адміні�трати�нопра�о�ому	регулю�ання;

—	у	науці	традиційно	не	�и��ітлюють�я	(а	ча�то	на�іть	не	згадують�я)	
за�дання	і	механізми	надання	на�еленню	багатоманітних	адміні�трати�них	
та	інших	публічних	по�луг,	так	�амо	як	і	процедурні	а�пекти	адміні�тра
ти�них	пра�о�ідно�ин;

—	у	теорії	та	практиці	панує	�тереотипне	тлумачення	адміні�трати�
них	пра�о�ідно�ин	як	�уто	одно�торонніх	�ладо�ідно�ин,	�	яких	людині	
�оче�идь	�ід�одить�я	мі�це	«під�ладного	(керо�аного)	об’єкта»,	цілком	не
рі�нопра�ного	і	залежного	�ід	но�ія	публічно�ладних	(тобто	держа�них	і	
�амо�рядних)	по�но�ажень;

—	у	науко�их	джерелах	не	приділяєть�я	пріоритетна	у�ага	�удо�им	за
�обам	захи�ту	і	поно�ленню	порушених	пра�	громадян,	обмежуючи�ь	�тан
дартним	розглядом	лише	поза�удо�их	(адміні�трати�них)	за�обі�	забезпе
чення	законно�ті	у	держа�ному	упра�лінні;

—	нарешті,	фактично	по�ні�тю	�ід�утнє	�и�чення	�уча�ної	є�ропей
�ької	доктрини	і	практики	функціону�ання	адміні�трати�ного	пра�а.

Змінити	і�нуюче	�тано�ище	і	про�е�ти	ціле�прямо�ане	реформу�ання	
галузі	адміні�трати�ного	пра�а	неможли�о	без	�т�орення	нової адміністра
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тивноправової доктрини1.	Її	голо�не	за�дання	—	ут�ердити	�пра�жню	�и
значальну	�прямо�ані�ть	цієї	галузі,	а	�аме	�прямо�ані�ть	на	забезпечення	
реалізації	та	захи�ту	пра�	громадян.	Наголо�имо,	що	�аме	цього	�имагає,	
зокрема,	припи�	ч.	2	�т.	3	Кон�титуції	України:	«Ут�ердження	і	забезпечен
ня	пра�	і	��обод	людини	є	голо�ним	обо�’язком	держа�и».	В	результаті	мо
дернізації	адміні�трати�ного	пра�а	на	таких	за�адах	ця	галузь	має	�тати	
о�но�ним	за�обом	гармонізації	�ідно�ин	між	публічною	�ладою	і	людиною.

Визначальними	елементами	но�ої	доктрини	адміні�трати�ного	пра�а	
є	тлумачення	предмета,	методу	і	принципі�	цієї	пра�о�ої	галузі.

Предмет 
адміністративного права

За	загальним	пра�илом,	�	о�но�у	�изначення	поняття	будьякої	галузі	
пра�а	 покладаєть�я	 те	 чи	 інше	 розуміння	 його	 предмета	 регулю�ання.	
Предмет регулювання	(у	загально�жи�аному	обігу	—	предмет)	будьякої	
галузі	пра�а	—	це	пе�на	�укупні�ть	однорідних	�у�пільних	�ідно�ин,	що	
регулюють�я	(опо�ередко�ують�я)	нормами	�ідпо�ідної	галузі	пра�а.

У	�ітчизняному	пра�озна��т�і	традиційно	��ажало�я,	і	багатьма	��а
жаєть�я	дотепер,	що	адміні�трати�не	пра�о	є	�амо�тійною	галуззю	пра�а,	
за	допомогою	якої	держа�а	регулює	�у�пільні	�ідно�ини,	що	�кладають�я	
�	�фері	держа�ного	упра�ління	з	метою	організації	й	�пряму�ання	�ажли
�их	проце�і�	�у�пільного	роз�итку.

Наприклад,	у	�иданих	о�таннім	ча�ом	підручниках	та	на�чальних	по
�ібниках	а�тори	формулюють	поняття	адміні�трати�ного	пра�а,	�пираю
чи�ь	на	науко�у	базу	минулих	ча�і�,	коли	адміні�трати�не	пра�о,	можна	
�казати,	було	підпорядко�ане	�иключно	за�данням	майже	��еохоплюючо
го	тоді	держа�ного	упра�ління.	Відпо�ідно,	дотепер	адміні�трати�не	пра
�о	більші�тю	а�торі�	тлумачить�я	пере�ажно	як	пра�о	«упра�лін�ьке»	—	
що	регулює	�ладноорганізуючий	�пли�	держа�и,	охоплюючи	цим	також	
і	за�то�у�ання	за�обі�	адміні�трати�ного	приму�у,	на�амперед,	у	�игляді	
заході�	адміні�трати�ної	�ідпо�ідально�ті.

Отже,	найча�тіше	предмет	адміні�трати�ного	пра�а	�изначають	як	�у
купні�ть	�ідно�ин,	які	�кладають�я	�	ході державного управління.

Аналогічне	�изначення	адміні�трати�ного	пра�а	поширене,	до	речі,	і	
�	більшо�ті	по�традян�ьких	країн.	Наприклад,	�	одному	з	найпопулярні
ших	підручникі�	�иокремлюєть�я	лише	ча�тина	предмета	пра�о�ого	регу
лю�ання,	 а	 �аме	—	 держа�ноупра�лін�ька	 діяльні�ть.	 Адміні�трати�не	
пра�о,	 на	погляд	 а�торі�	підручника,	 я�ляє	 �обою	 �укупні�ть	пра�о�их	
норм,	призначених	для	регулю�ання	�у�пільних	�ідно�ин,	що	�иникають	

1	«Доктрина»	у	даному	контек�ті	означає	не	��ю	�уму	теоретичних	і	прикладних	
знань	щодо	адміні�трати�ного	пра�а,	а	�укупні�ть	ключо�их	положень,	�изначальних	
за�ад,	теоретичних	домінант,	що	ут�орюють	��оєрідну	ідеологію	(або	«дух»)	галузі	адмі
ні�трати�ного	пра�а.
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у	з�’язку	та	з	при�оду	практичної	реалізації	�икона�чої	�лади	(у	більш	ши
рокому	розумінні	—	�	проце�і	здій�нення	держа�ноупра�лін�ької	діяль
но�ті)1.	Ще	один	�ідомий	ро�ій�ький	а�тор	Ю.	О.	�ихомиро�	також	на	пер
ше	мі�це	�и�у�ає	«організацію	та	здій�нення	держа�ного	упра�ління»,	а	
тільки	потім	—	«держа�не	регулю�ання,	захи�т	публічних	інтере�і�	і	�амо
реалізацію	пра�	громадян	у	�фері	держа�ного	упра�ління»2.

Не	�даючи�ь	до	подальшого	циту�ання	аналогічних	позицій	інших	а�то
рі�	під�умуємо:	загалом	у	більшо�ті	�аріанті�	�изначення	предмета	адміні
�трати�ного	пра�а	за	�укупні�тю	упра�лін�ьких	(точніше	держа�ноупра�
лін�ьких)	�ідно�ин	зберігаєть�я	пере�ажне	мі�це.

�им	не	менш,	подібне	тлумачення	�ьогодні	�лід	��ажати	я�ним	пере
більшенням.	На�пра�ді,	пріоритет	упра�лін�ьких	�ідно�ин	бу�	�ипра�да
ним	лише	для	пра�о�ого	регулю�ання	радян�ького	періоду,	о�кільки	тоді	
упра�ління	з	боку	держа�и	дій�но	доміну�ало	фактично	�	у�іх	�ферах	�у
�пільного	роз�итку.	Зараз	же	�итуація	змінила�я	—	�фера	подібних	упра�
лін�ьких	�ідно�ин	кардинальним	чином	з�узила�ь.

Проте	ця	об�та�ина,	на	жаль,	ще	недо�татньо	�рахо�уєть�я	багатьма	
пред�та�никами	�ітчизняної	науки	адміні�трати�ного	пра�а.	І	хоча	ная�
ні�ть	упра�лін�ького	а�пекту	не	�икликає	�умні�у,	але	ж	ця	кон�татація	є	
непо�ною	і,	голо�не	—	науко�о	некоректною,	о�кільки	лише	цим	а�пектом	
обмежу�ати	предмет	адміні�трати�ного	пра�а	аж	ніяк	не	можна.	Адже	
при	цьому	інші	�ажли�і	його	а�пекти	—	регламентація	порядку	надання	
адміні�трати�них	(упра�лін�ьких)	по�луг,	механізмі�	реалізації	та	захи�ту	
пра�	і	��обод	громадян	тощо	—	фактично	не	�рахо�ують�я.

Отже,	і�нує	потреба	уточнити	перелік	�у�пільних	�ідно�ин,	що	ут�орю
ють	предмет	адміні�трати�ного	пра�а.

При	цьому,	розглядаючи	�у�пільні	�ідно�ини,	що	є	предметом	адміні�
трати�нопра�о�ого	регулю�ання,	не	можна	обійти	у�агою	коло	можли�их	
уча�никі�	цих	�ідно�ин,	щодо	яких	норми	адміні�трати�ного	пра�а	закріп
люють	пе�ні	пра�а	і	обо�’язки,	а	також	��тано�люють	заходи	юридичної	
�ідпо�ідально�ті.

За�дяки	цьому	означені	уча�ники	набу�ають	�тату�у	суб’єктів адміні
стративного права.	Ними	можуть	бути	громадяни	України,	іноземці	та	ін
ші	фізичні	о�оби,	а	також	органи	�икона�чої	�лади,	інші	держа�ні	органи,	
органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	підприєм�т�а,	у�тано�и,	різні	організа
ції	та	інші	юридичні	о�оби3.

1	Алехин	А.	П.,	Кармолицкий	А.	А.,	Козло�	Ю.	М.	Админи�трати�ное	пра�о	Ро��ий
�кой	Федерации	:	учеб.	/	А.	П.	Алехин,	А.	А.	Кармолицкий,	Ю.	М.	Козло�.	—	М.	:	Зерцало,	
1997.	—	С.	31.

2	�ихомиро�	Ю.	А.	Кур�	админи�трати�ного	пра�а	и	проце��а	/	Ю.	А.	�ихомиро�.	—	
М.	:	Юринкомцентр,	1998.	—	С.	79.

3	Докладніше	�иди	�уб'єкті�	адміні�трати�ного	пра�а	�и��ітлюють�я	у	на�тупному	
підрозділі	цього	по�ібника.
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�кщо	узагальнити	різні	погляди	щодо	предмета	адміні�трати�ного	пра
�а,	то	�тає	оче�идним,	що	його	�кладають	групи	однорідних	�у�пільних	
�ідно�ин,	котрі	�иникають:

у	проце�і	держа�ного	упра�ління	�ферами	економіки,	�оціальнокуль
турної	та	адміні�трати�нополітичної	діяльно�ті;	а	також	у	проце�і	реалі
зації	по�но�ажень	�икона�чої	�лади,	делего�аних	держа�ою	органам	мі�
це�ого	�амо�ряду�ання	та	деяким	іншим	недержа�ним	ін�титуціям;

у	проце�і	діяльно�ті	органі�	�икона�чої	�лади	та	органі�	мі�це�ого	
�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�их	о�іб	щодо	забезпечення	реалізації	та	захи�ту	
�	адміні�трати�ному	порядку	пра�	і	��обод	громадян,	і	надання	їм,	а	та
кож	юридичним	о�обам	різноманітних	адміні�трати�них	(упра�лін�ьких)	
по�луг;

у	проце�і	�нутрішньої	організації	та	діяльно�ті	апараті�	у�іх	держа�
них	органі�,	адміні�трацій	(органі�	упра�ління)	держа�них	підприєм�т�,	
у�тано�	та	організацій,	а	також	у	з�’язку	з	проходженням	держа�ної	�луж
би	або	�лужби	�	органах	мі�це�ого	�амо�ряду�ання;

у	проце�і	за�то�у�ання	заході�	адміні�трати�ного	приму�у,	�ключа
ючи	 адміні�трати�ну	 �ідпо�ідальні�ть	 �то�о�но	 фізичних	 і	 юридичних	
о�іб;

у	з�’язку	з	реалізацією	юри�дикції	адміні�трати�них	�уді�,	поно�лен
ня	порушених	пра�	громадян	та	інших	�уб’єкті�	адміні�трати�ного	пра�а.

На�едений	перелік	�у�пільних	�ідно�ин,	що	перебу�ають	у	�фері	регу
лю�ання	адміні�трати�ного	пра�а,	��ідчить,	що	пе�на	ча�тина	цих	�ідно
�ин	є	�пра�ді	«упра�лін�ькою».

Але	для	того,	щоб	зрозуміти	природу	упра�лін�ьких	�ідно�ин,	їх	�ідмін
ні�ть	�ід	інших	�у�пільних	�ідно�ин,	необхідно	з’я�у�ати	поняття	«упра�лін
ня».	Адже	тільки	здій�нення	упра�ління	надає	�ідно�инам	характер	«упра�
лін�ьких».

У	найбільш	загальному	значенні	«упра�ління»	�изнаєть�я	родо�им	по
няттям,	що	характеризує	�порядку�ання	�заємоз�’язкі�	і	�заємодії	пе�ної	
множини	елементі�	(�кладо�их	ча�тин)	природи,	техніки,	�у�піль�т�а,	що	
здій�нюєть�я	за	уча�тю	�амої	людини.

На	�ідміну	�ід	саморегуляції,	упра�ління	за�жди	передбачає	��ідоме,	
�ольо�е	�тручання	людини	і	здій�нюєть�я	у	�и�темах	«людина—природа»,	
«людина—техніка»,	«людина—людина»	і	тому	подібних.	Упра�ління	у	�ла�
ному	розумінні	починаєть�я	тоді,	коли	�	якихнебудь	я�ищах	і	проце�ах	
мають	мі�це	��ідомі	інтере�и,	цілі	і	�оля,	енергія	і	дії	людини.

Залежно	�ід	об’єкта,	щодо	якого	здій�нюєть�я	упра�ління,	—	керо�а
ного	об’єкта,	прийнято	�иділяти	технічне,	біологічне	і	�оціальне	(�у�пільне)	
упра�ління.

Принципо�а	�ідмінні�ть	�оціального	(�у�пільного)	упра�ління	полягає	
�	тому,	що	тут	і	керуючими	�уб’єктами,	і	керо�аними	об’єктами	�и�тупа
ють	люди	та	їх	ут�орення.	З�ід�и	і	наз�а	такого	упра�ління	—	�оціальне	

•

•

•

•

•
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(�у�пільне),	що	��ідчить	про	належні�ть	цього	я�ища	до	�у�піль�т�а	у	�и
гляді	його	окремих	ча�тин	(органі�,	організацій,	об’єднань	тощо).

Врахо�уючи,	що	докладніша	характери�тика	природи	�оціального	упра�
ління,	його	�иді�,	і,	�	першу	чергу,	держа�ного	упра�ління	на�одить�я	у	
подальшому	�и��ітленні	�ладних	упра�лін�ьких	функцій,	тут	до�татньо	по
�лати�я	на	широко�жи�ане	�изначення	поняття	упра�ління	як владного 
організуючого впливу керуючих суб’єктів на спільну (колективну) діяль
ність людей з метою ефективного досягнення загальних (спільних) резуль
татів відповідно до наявних суспільних потреб.

З’я�у�а�ши	поняття	«упра�ління»	можна	більш	точно	�изначити	ча�т
ку	упра�лін�ьких	�ідно�ин	у	предметі	адміні�трати�ного	пра�а.	Зокрема	
�тає	оче�идним,	що	упра�лін�ькі	�ідно�ини	аж	ніяк	не	домінують	у	змі�ті	
цього	предмета.	Адже	не	можна	��ажати	упра�лін�ькою,	—	з�і�но,	якщо	
�иходити	з	на�еденого	�ище	загальноприйнятного	у	�ітчизняній	науці	ро
зуміння	поняття	«держа�не	упра�ління»,	—	різноманітну	діяльні�ть	органі�	
�икона�чої	�лади	і	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	щодо:

розгляду	і	�ирішення	різного	роду	інди�ідуальних	адміні�трати�них	
�пра�	за	з�ерненнями	при�атних	(фізичних	і	юридичних)	о�іб,	�ключаю
чи	і	надання	багатоманітних	адміні�трати�них	по�луг	у	�игляді	доз�ільно
ліцензійних,	реє�траційних	та	інших	про�аджень;

забезпечення	умо�	для	�иконання	при�атними	о�обами	покладених	
на	них	законода��т�ом	обо�’язкі�	(наприклад	�пра�ляння	податкі�	і	т.	ін.);

прийняття	зобо�’язуючих	рішень	щодо	при�атних	о�іб	у	проце�і	�и
рішення	різного	роду	«публічних»	�пра�	(наприклад,	буді�ницт�о	шляхі�,	
енергетичних	мереж,	�ід�едення	земель	для	будьяких	загальнодержа�них	
потреб	тощо);	натомі�ть	тут	упра�ління	має	мі�це	�то�о�но	праці�никі�	
організацій,	що	зайняті	�иконанням	зазначених	«публічних»	�пра�;

поза�удо�ого	порядку	захи�ту	порушених	пра�	і	��обод	о�іб	(тобто	
адміні�трати�ного	розгляду	�карг);

за�то�у�ання	до	о�іб	заході�	адміні�трати�ного	приму�у	(�	тому	чи
�лі	адміні�трати�них	�тягнень).

Заз�ичай	��і	�у�пільні	�ідно�ини,	що	�кладають�я	у	проце�і	цієї	діяль
но�ті,	здій�нюють�я,	�рештірешт,	у	з�’язку	або	з	ураху�анням	необхідно
�ті	�ирішення	за�дань	і	функцій	держа�ного	упра�ління,	однак	за	��оєю	
�уттю	не	є	упра�лін�ькими.	Причому	�аме	на�едені	напрями	діяльно�ті	за
галом	�кладають	пере�ажний	об�яг	функціону�ання	органі�	�икона�чої	
�лади,	що	потрапляє	�	�феру	регулю�ання	адміні�трати�ного	пра�а.

Цим	підт�ерджуєть�я	принципо�ий	�и�но�ок	про	те,	що	упра�лін�ь
кі	(держа�ноупра�лін�ькі)	�ідно�ини,	��упереч	традиційному	погляду,	не	
можна	��ажати	пере�ажною	�кладо�ою	предмета	адміні�трати�ного	пра�а.

На	жаль,	ця	об�та�ина	дотепер	недо�татньо	�рахо�уєть�я	багатьма	�у
ча�ними	україн�ькими	фахі�цями	з	адміні�трати�ного	пра�а.	Більше	того,	
деякі	з	них	на�тільки	гіпертрофують	упра�лін�ьку	�прямо�ані�ть	адміні
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�трати�ного	пра�а,	що	на�іть	пропонують	�и�е�ти	за	межі	його	предмета	
будьякі	�ідно�ини	тільки	на	тій	під�та�і,	що	�они	не	є	упра�лін�ькими.	
Наприклад,	у	такий	�по�іб	інколи	намагають�я	обґрунту�ати	тезу	про	на
чебто	«штучне»	�ідне�ення	адміні�трати�ноделіктних	�ідно�ин	до	предме
та	адміні�трати�ного	пра�а,	що	є	оче�идним	перебільшенням.

Інша	ж	крайні�ть	полягає	у	тому,	що	��я	�фера	регулю�ання	адміні�т
рати�ного	пра�а	без	до�татніх	під�та�	проголошуєть�я	або	«упра�лінням»,	
або	«�ферою	упра�ління».	Зокрема,	деякі	до�лідники	��ажають,	що	на�іть	
у	ча�тині,	коли	адміні�трати�не	пра�о	регулює	�ідно�ини	між	упра�лін
ням	 і	 громадянами,	�оно	 (пра�о)	 «�изначає	пра�а	 і	обо�’язки	громадян,	
але	тільки	�то�о�но	упра�ління	й	у	�фері	упра�ління»1.

Суперечли�і�ть	тут	у	тому,	що	не	можна	з�е�ти	до	упра�ління	чи	�фери	
упра�ління	будьяку	діяльні�ть	органі�	�икона�чої	�лади	та	органі�	мі�це
�ого	�амо�ряду�ання.	Адже	обо�’язко�а	уча�ть	цих	органі�	у	�ідно�инах	
з	при�оду	реалізації	 чи�ленних	�уб’єкти�них	пра�	 громадян	 (наприклад	
�идача	громадянину	акта	при�атизації	земельної	ділянки)	чи	за�то�у�ан
ня	за�обі�	адміні�трати�ного	приму�у	(наприклад	зняття	номерного	знаку	
з	а�томобіля)	аж	ніяк	не	��ідчить	про	ная�ні�ть	тут	«упра�ління»	чи	«�фе
ри	упра�ління».

У	разі	ж	протилежного	тлумачення	ми	по�ернемо�я	до	по�ної	змі�то�
ної	не�изначено�ті	(тобто	безрозмірно�ті)	поняття	«упра�ління»	і	до�ільно
го	його	�икори�тання	для	характери�тики	будьяких	�ідно�ин	чи	проце�і�	
у	�фері	діяльно�ті	органі�	�икона�чої	�лади	та	органі�	мі�це�ого	�амо�ря
ду�ання.	Відтак	категорія	«упра�лін�ькі	�ідно�ини»	�трачає	�идо�у	�пеци
фіку,	о�кільки	про�то	дублює	�обою	будьякий	�ид	�у�пільних	�ідно�ин,	�	
яких	так	чи	інакше	беруть	уча�ть	зазначені	органи.

На�пра�ді,	теоретично	�и�ажена	оцінка	ролі	упра�лін�ької	�кладо�ої	
у	предметі	адміні�трати�ного	пра�а	по�инна	означати	�ідмо�у	�ід	аб�олю
тизації	(тобто	перебільшення)	цієї	ролі.	Слід	зрозуміти,	що	�фера	регулю
�ання	цієї	пра�о�ої	галузі	набагато	ширша:	�она	далеко	не	�ичерпуєть�я,	
як	було	підт�ерджено	�ище,	одним	тільки	упра�лінням,	а	тим	більше	—	
упра�лінням	держа�ним.

Разом	із	тим,	на�едений	�и�но�ок	закономірно	породжує	принципо�е	
запитання:	якщо	у	предметі	адміні�трати�ного	пра�а	упра�ління	(за	тра
дицією	—	держа�не)	не	є	домінантою,	то	яка	�кладо�а	(чи	�кладо�і)	набу
�ає	пере�ажного	значення	�	доктринальній	оцінці	цього	предмета?

Відпо�ідаючи	на	це	запитання	�лід	�иходити	з	того,	що,	��упереч	по
ширеним	поглядам,	ця	галузь	покликана	пере�ажно	регулю�ати	далеко	не	
тільки	упра�лін�ькі	�ідно�ини	між	публічно�ладними	органами,	з	одного	
боку,	і	під�ладними	керо�аними	об’єктами	—	з	другого	(хоча	упра�лін�ька	
�прямо�ані�ть	адміні�трати�ного	пра�а	зберігає	безперечно	�ажли�е	зна

1	Старило�	Ю.	Н.	Кур�	общего	админи�трати�ного	пра�а	:	�	3	т.	/	Ю.	Н.	Старило�.	—	
М.,	2002.	—	�.	1.	—	С.	313.
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чення).	Адже	не	менш	�агоме	�у�пільне	призначення	адміні�трати�ного	
пра�а	—	у	регулю�анні	чи�ленних	і	різноманітних	�заємо�то�ункі�	між	ци
ми	органами	і	при�атними	(фізичними	і	юридичними)	о�обами	�то�о�но	
забезпечення	згаданими	органами	необхідних	умо�	для	ефекти�ної	реалі
зації,	а	за	необхідно�ті	—	і	захи�ту	належних	при�атним	о�обам	пра�	і	охо
роню�аних	законом	інтере�і�.	�обто	«упра�лін�ька»	(за	загальнозрозумілою	
етимологією	цього	терміна	—	�ла�не	«адміні�трати�на»)	�кладо�а	предме
та	адміні�трати�ного	пра�а	не	є	домінуючою,	а	�и�тупає	лише	однією	з	
о�но�них	�кладо�их,	причому	не	першорядною.

У	�уча�них	умо�ах	людина,	що	потрапляє	у	�феру	дії	адміні�трати�но
го	пра�а,	по�инна	позиціону�ати�ь	не	як	об’єкт	упра�ління	з	боку	держа
�и,	а,	перш	за	��е,	як	голо�ний	адре�ат	�икону�аних	публічною	�ладою	
обо�’язкі�	(у	першу	чергу,	шляхом	надання	адміні�трати�них	по�луг),	тоб
то	як	�уб’єкт,	котрому	по�инна	«�лужити»	держа�а.	Відтак	розгляду�ану	
�кладо�у	предмета	адміні�трати�ного	пра�а	можна	наз�ати	публічносер
вісною	 (�ід	англ.	to	�erve	—	�лужити).	Йдеть�я	про	пра�о�е	регулю�ання	
діяльно�ті	�ідпо�ідних	публічно�ладних	органі�	щодо	��оєрідного	об�лу
го�у�ання	 конкретним	 при�атним	 о�обам	шляхом	 �т�орення	 належних	
умо�	для	ефекти�ної	реалізації	та	захи�ту	о�танніми	��оїх	пра�	і	охороню
�аних	законом	інтере�і�.	Відно�ини,	що	при	цьому	�иникають,	також	мо
жуть	мати	наз�у	«публічно�ер�і�ні».

Прикметно,	що	подібна	характери�тика	адміні�трати�ного	пра�а	не	
�уперечить	й	етимології	наз�и	цієї	галузі.	Адже	одним	із	мо�них	джерел	
даної	наз�и	можна	��ажати	не	тільки	латин�ькі	«ad�ini�tratio»	—	керу�ан
ня,	упра�ління,	а	й	«ad�ini�tro»	—	при�луго�ую,	допомагаю.	Інакше	кажу
чи,	у	наз�і	адміні�трати�ного	пра�а	�же	етимологічно	при�утній	з�’язок	
не	тільки	з	«упра�лінням»,	а	й	зі	«�лужінням»,	«допомогою».

Цілком	природно,	що	пере�ажний	акцент	�	адміні�трати�нопра�о�ій	
доктрині	має	бути	зроблений	на	публічно�ер�і�ній	�кладо�ій	предмета	цієї	
галузі.	З�ід�и	базо�ою	категорією	адміні�трати�ного	пра�а	має	бути	�изна
но	не	«держа�не	упра�ління»,	а	«забезпечення	пріоритету	пра�	людини».	
На	практиці	це	означає,	що	адміні�трати�не	пра�о	по�инне	забезпечити	
�тано�ище	при�атної	о�оби	як	�уб’єкта,	котрий	наділений	конкретними	
пра�ами	щодо	публічної	�лади,	а	о�тання	має	перед	цією	о�обою	так	�амо	
конкретні,	чітко	�изначені	обо�’язки	і	�ідпо�ідальна	за	належне	�иконан
ня	даних	обо�’язкі�.	У	цьому	і	полягає,	зрештою,	публічно�ер�і�на	харак
тери�тика	адміні�трати�ного	пра�а.

Отже,	�иходячи	з	на�еденої	характери�тики	предмета	регулю�ання,	
адміністративне право	(точніше	—	поняття	цієї	пра�о�ої	галузі)	�лід	�и
значити	як	сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, 
що складаються в ході різноманітних взаємостосунків органів виконавчої 
влади і органів місцевого самоврядування з приводу реалізації та захисту 
прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесі дер
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жавного і самоврядного управління в економічній, соціальногуманітарній 
та адміністративнополітичній сферах.

Від�утні�ть	у	даному	�изначенні	згадки	про	адміні�трати�не	�удочин
�т�о	поя�нюєть�я	тим,	що	розгляд	 і	�и�чення	його	на	�ьогодні	у	межах	
предмета	 регулю�ання	 чинного	 адміні�трати�ного	 пра�а	 �лід	 ��ажати	
тимча�о�им	заходом.	Адже	найближчим	ча�ом	має	бути	�т�орена	само
стійна судовопроцесуальна галузь,	яка	матиме	��оїм	окремим	предметом	
регулю�ання	�удочин�т�о	�	адміні�трати�них	�удах,	тобто	галузь	«адміні
�трати�не	�удочин�т�о».

Пропоно�ане	�изначення	адміні�трати�ного	пра�а	має	на	меті	набли
зити	цю	галузь	україн�ького	пра�а	до	�тандарті�	адміні�трати�ного	зако
нода��т�а	країн	Є�ропей�ького	Спі�то�ари�т�а.

метод 
адміністративного права

Адміні�трати�не	пра�о	як	�амо�тійну	галузь	пра�а	характеризує,	по
ряд	з	предметом,	�ідпо�ідний	метод правового регулювання	(загальнопо
ширеним	є	�прощене	�изначення	«метод»).	Метод	адміні�трати�ного	пра�а	
разом	з	його	предметом	дає	цілі�ну	характери�тику	галузі	пра�а	і	доз�о
ляє	�ідмежу�ати	її	�ід	інших	профілюючих	галузей	пра�а	(ци�ільного,	кри
мінального	тощо).

Метод правового регулювання	�изначаєть�я	як	�укупні�ть	пе�них	за
гальних	і	�пецифічних	�по�обі�,	що	�икори�то�ують�я	законода�цем	для	
забезпечення	 регулюючої	 дії	 норм	 �ідпо�ідної	 галузі.	 Вітчизняна	 теорія	
пра�а	�иокремлює	д�а	загальних	методи	пра�о�ого	регулю�ання	—	імпе
рати�ний	(для	галузей	публічного	пра�а)	і	ди�позити�ний	(для	галузей	при
�атного	пра�а).

�радиційний	погляд	на	�утні�ть	методу	адміні�трати�ного	пра�а	харак
теризуєть�я	на�тупними	ри�ами.	Поперше,	�	адміні�трати�ному	пра�і	�и
кори�то�ують�я	�по�оби	регулю�ання,	притаманні	обом	загальним	мето
дам	пра�о�ого	регулю�ання	—	імперати�ному	та	ди�позити�ному.

�акими	уні�ер�альними	�по�обами	адміні�трати�нопра�о�ого	регулю
�ання	�лід	��ажати:	а)	�икори�тання	припи�і�	(��тано�лення	обо�’язкі�);	
б)	��тано�лення	заборон;	�)	надання	доз�олі�.

Використання приписів	�	адміні�трати�ному	пра�і	означає	покладен
ня	обо�’язку	здій�нити	�ідпо�ідні	дії	�	умо�ах,	що	передбачені	адміні�тра
ти�нопра�о�ою	нормою.	Згідно	з	�и�но�ками	�уча�ної	теорії	пра�а,	йдеть
�я	фактично	про	�икори�тання	такої	категорії,	як	«позити�ні	зобо�’язан
ня».	Припи�и	�икори�то�ують�я	�	різних	формах,	а	�аме,	це	може	бути	
��тано�лення	�ідпо�ідних	дій,	порядок	їх	здій�нення,	забезпечення	�ико
нання	обо�’язкі�	тощо.	За	допомогою	припи�і�	��тано�люють�я	також	за
�дання,	функції	та	по�но�аження	органі�	�икона�чої	�лади,	інших	�уб’єк
ті�	адміні�трати�ного	пра�а.
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Встановлення заборон	—	це	покладення	на	�уб’єкта	пра�о�их	�ідно
�ин	прямих	обо�’язкі�	утриму�ати�ь	�ід	�чинення	�	умо�ах,	передбачених	
нормою,	тих	чи	інших	дій	або	утриму�ати�ь	�ід	них	на	��ій	роз�уд.

За	 ча�і�	 пану�ання	 командноадміні�трати�ної	 �и�теми,	 пере�ажно	
за�то�о�у�али�ь	заборони	та	припи�и.	Значно	рідше	�икори�то�у�а��я	та
кий	�по�іб,	як	надання дозволів.

У	демократичному	�у�піль�т�і	по�илюєть�я	у�ага	до	пра�о�их	гаран
тій	реалізації	пра�	і	��обод	людини.	�ому	�	адміні�трати�нопра�о�ому	ре
гулю�анні	�у�пільних	�ідно�ин	має	ширше	за�то�о�у�ати�ь	надання	доз�о
лі�.	Викори�то�уючи	пра�о�і	доз�оли,	громадяни	та	інші	при�атні	о�оби	
мають	змогу	найпо�ніше	кори�ту�ати�я	наданими	їм	пра�ами,	ефекти�ні
ше	захищати	їх	у	разі	порушення.

Подруге,	кла�ичним	для	галузі	адміні�трати�ного	пра�а,	тобто	таким,	
що	найбільше	�ідпо�ідає	її	природі,	��ажаєть�я	імперативний метод	пра
�о�ого	регулю�ання	(або	метод	�ладних	припи�і�).

За�дяки	за�то�у�анню	цього	методу	домінуючим	типом	адміні�трати�
нопра�о�ого	 �ідношення	 �изнаєть�я	 так	 з�ане	 «�ладо�ідношення»,	 яке	
здій�нюєть�я	за	�хемою	«�лада—підпорядку�ання».	�ут	і�нує,	за	у�таленою	
термінологією,	«�ертикаль»	між	�уб’єктом	�ладних	по�но�ажень,	який	на
ділений	пра�ами	здій�ню�ати	одно�торонній	�пли�	на	керо�аний	об’єкт	—	
людину	(або	іншу	при�атну	о�обу),	а	о�тання	зобо�’язана	підкоряти�я	та
кому	�пли�у,	що	ут�орює	пе�ну	«�убординацію»	між	даними	�торонами.	
Не�ипадко�о,	що	подібні	пра�о�ідно�ини	нази�ають�я	«�ертикальними».

Дій�но,	за	такою	�хемою	будуєть�я	значна	ча�тина	адміні�трати�но
пра�о�их	�ідно�ин,	а	�аме	�ідно�ини,	що	�иникають	у	з�’язку	зі	здій�нен
ням	органами	�икона�чої	�лади	�ла�не	упра�лін�ької	та	адміні�трати�но
юри�дикційної	діяльно�ті.	Однак	решта	адміні�трати�нопра�о�их	�ідно�ин	
будуєть�я	за	принципо�о	іншою	�хемою.	�ак,	у�і	так	з�ані	«публічно�ер
�і�ні»	(тобто	об�луго�уючі)	�ідно�ини	передбачають	не	одно�торонній	�пли�	
упо�но�аженого	�уб’єкта	на	керо�аний	об’єкт,	а	їх	д�о�торонню	�заємо
дію:	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	має	пра�о	�имагати	�ід	при�атної	о�о
би	�иконання	конкретно	�изначених	обо�’язкі�,	тобто	її	належної	по�едін
ки,	а	при�атна	о�оба	має	аналогічне	пра�о	�то�о�но	зазначеного	�уб’єкта.

Принагідно	нагадаємо,	що	�аме	за	такою	�хемою	побудо�ані	пошире
ні	зобо�’язальні	пра�о�ідно�ини	у	�фері	регулю�ання	ци�ільного	пра�а	(хоча	
тут	�торони	нази�ають�я	«кредитор»	та	«боржник»).	У	більшо�ті	цих	пра�о
�ідно�ин	кожен	з	уча�никі�	зобо�’язання	є	одноча�но	і	кредитором,	і	борж
ником	(наприклад,	прода�ець	і	покупець	у	дого�орі	купі�ліпродажу,	орен
дода�ець	та	орендар	у	дого�орі	оренди	та	т.	ін.).	Причому	�	подібних	пра�о
�ідно�инах,	які	отримали	наз�у	�заємних	(зу�трічних)	зобо�’язань,	пра�а	та	
обо�’язки	�торін	по�инні	�икону�ати�я,	за	загальним	пра�илом,	одноча�но.

Подібно	до	цього,	�	адміні�трати�нопра�о�их	�ідно�инах	публічно�ер
�і�ного	 типу	кожна	 �торона	наділена,	 зпоміж	 ��оїх	 �уб’єкти�них	пра�,	
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правом вимагати від другої сторони її належної (тобто передбаченої зако
нодавством) поведінки.	Наприклад,	орган	�икона�чої	�лади	має	пра�о	�и
магати	�ід	зая�ника	надання	у�іх	необхідних	для	розгляду	та	�ирішення	
пе�ного	питання	документі�,	а	зая�ник,	зі	��ого	боку,	має	пра�о	�имага
ти	�ід	даного	органу	дотримання	��тано�леного	законода��т�ом	порядку	
та	�троку	для	обґрунто�аної	�ідпо�іді	на	подане	з�ернення.

�акі	�ідно�ини	будують�я	не	за	�хемою	«�лада»,	з	одного	боку,—«підпо
рядку�ання»,	з	іншого	боку,	а	за	�хемою	«�заємного	пра�а	�имоги»,	що	на
лежить	обом	�торонам	пра�о�ідношення.	Інакше	кажучи,	у	принципо�ому	
�игляді	«публічно�ер�і�ні»	�ідно�ини	за	��оєю	�хемою	наближені	до	біль
шо�ті	зобо�’язальних	пра�о�ідно�ин.	Відтак	«�заємне	пра�о	�имоги»	—	це,	
�рештірешт,	не	менш	поширена	ри�а	адміні�трати�нопра�о�их	�ідно
�ин,	аніж	одно�торонні�ть	�пли�у	однієї	�торони	на	іншу	за	�хемою	«�ла
да—підкорення».

З	огляду	на	на�едене,	традиційний	підхід	до	«кла�ичного»	розуміння	
методу	адміні�трати�ного	пра�а,	як	пере�ажно	імперати�ного,	�оче�идь	
потребує	перео�ми�лення.	І	перш	за	��е,	�	ча�тині	заперечення	за�таріло
го	науко�ого	по�тулату,	згідно	з	яким	�икори�тання	елементі�	(ознак)	дру
гого	загального	методу	пра�о�ого	регулю�ання	—	ди�позити�ного	—	��а
жало�ь	другорядним	і	�	цілому	неприродним	для	адміні�трати�ного	пра�а.	
Але	ж	чи	дій�но	це	так?	Адже	�ище	з’я�о�ано,	що	�	�труктурі	адміні�тра
ти�нопра�о�их	�ідно�ин	у�і	�заємоз�’язки,	що	�иникають	на	о�но�і	«�за
ємного	пра�а	�имоги»,	будують�я	(з�і�но,	�	рамках	цих	�заємоз�’язкі�)	за	
�хемою	зобо�’язального	пра�о�ідношення.

Саме	ж	«пра�о	�имоги»,	яким	одноча�но	наділені	обид�і	�торони	адмі
ні�трати�ного	пра�о�ідношення,	має	розглядати�я	з	теоретикопра�о�их	
позицій	як	��оєрідне	«доз�олення»,	що	інтерпретуєть�я	через	поняття	«до
з�олена	по�едінка».	А	подібна	побудо�а	пра�о�ідно�ин,	як	�ідомо,	до�яга
єть�я	за	допомогою	�аме	ди�позити�ного	методу	пра�о�ого	регулю�ання.

Отже,	доходимо	�и�но�ку,	що	�	адміні�трати�нопра�о�ому	регулю
�анні,	на	проти�агу	традиційному	погляду,	домінує	не	один	із	д�ох	�ідо
мих	методі�,	а	�форму�а��я	і	діє	своєрідний метод особливого характеру,	
�	якому	органічно	переплетені	(змішані)	елементи	та	ознаки	як	імперати�
ного,	так	і	ди�позити�ного	методі�	пра�о�ого	регулю�ання.

Саме	через	оно�лення	методу	адміні�трати�ного	пра�а	можна	до�ягти	
�ідпо�ідно	до	проголошеного	у	Кон�титуції	України	(�т.	3)	пріоритету	пра�	
людини	у	�ідно�инах	з	держа�ою,	що	�имагає	принципо�о	но�их	за�обі�	
регуляти�ного	�пли�у	адміні�трати�нопра�о�их	норм.	В	 узагальненому	
�игляді	це	означає,	що	адміні�трати�не	пра�о	має	більше	��тано�лю�ати	
обмеження	—	через	припи�и	і	заборони	—	для	держа�и	(точніше,	для	��і
єї	публічної	�лади),	і	менше	—	для	людей	(так	�амо,	як	і	загалом	для	при
�атних	о�іб)	—	через	доз�оли	і	припи�и.	Саме	ця	позиція	по�инна	�тати	
�изначальною	у	тран�формації	метода	регулю�ання	цієї	пра�о�ої	галузі.
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Але	найголо�ніше	—	у	тому,	щоб	це	знайшло	практичне	підт�ерджен
ня	 у	 но�ій	 яко�ті	 національного	 адміні�трати�ного	 законода��т�а,	 яке	
��ім	��оїм	змі�том	по�инно	��іляко	�прияти	забезпеченню	реалізації	та	за
хи�ту	пра�	людини,	її	законних	інтере�і�,	�имог	та	очіку�ань.

Принципи 
адміністративного права

Найбільш	я�кра�о	природа	галузі	адміні�трати�ного	пра�а,	її	�у�піль
не	призначення	та	мі�це	�	пра�о�ій	�и�темі	�иражаєть�я	�	принципах	цієї	
галузі.	Принципи адміністративного права	�лід	розуміти	як	за�адничі	(о�но
�оположні)	ідеї,	положення,	�имоги,	що	характеризують	�утні�ть,	природу	
адміні�трати�ного	пра�а,	�ідби�ають	і�нуючий	�тан	і	тенденції	його	роз
�итку,	мають	�изначати	напрями	і	за�оби	адміні�трати�нопра�о�ого	ре
гулю�ання	�у�пільних	�ідно�ин.

Принципи	адміні�трати�ного	пра�а	�казують	на	закономірні	ри�и,	��і
тоглядні	характери�тики	і	�у�пільне	призначення	��ієї	галузі	адміні�тра
ти�ного	пра�а.	Вони	�ипли�ають	або	з	окремих	пра�о�их	норм,	або	фор
мулюють�я	на	о�но�і	групи	норм	даної	галузі	пра�а	і	по�’язані	з	іншими	
принципами,	що	регулюють	�у�пільну	по�едінку	людей.

На	жаль,	у	на�,	 за	традицією,	що	�клала�я	ще	у	радян�ький	період,	
принципи	адміні�трати�ного	пра�а	�приймають�я	не	як	кері�ні	на�тано
�и,	положення,	а	як	що�ь	�уто	декларати�не	та	аб�трактне.	На�пра�ді	ж,	
пра�о�і	принципи	загалом	�и�тупають	��оєрідними	«нер�о�ими	центрами	
пра�а»,	�имогам	яких	по�инні	�ідпо�ідати	і	підкоряти�я	у�і	пра�о�і	нор
ми,	щодо	яких	принципи	мають	пріоритет1.

Проте,	��упереч	об’єкти�ній	логіці,	у	радян�ький	період	адміні�тра
ти�не	пра�о	залишало�я	чи	не	єдиною	галуззю	пра�а,	яка	не	мала	�ла�них	
пра�о�их	 принципі�	 як	 таких,	 а	 базу�ала�я	 на	 принципах державного 
управління.	Хоча	зрозуміло,	що	держа�не	упра�ління	та	адміні�трати�не	
пра�о	—	�уть	різні	я�ища,	і	тому	принципи	адміні�трати�ного	пра�а	не	
можуть	підміняти�я	принципами	держа�ного	упра�ління.

Врахо�уючи	те,	що	у	загальноприйнятому	�ен�і	для	держа�ного	упра�
ління	голо�ним	є	до�ягнення	найбільш	раціональним	шляхом	заплано�а
них	результаті�	�ладноорганізуючого	�пли�у	на	керо�ані	об’єкти,	але	аж	
ніяк	не	прагнення	до	��ебічного	забезпечення	пріоритету	пра�	людини,	
�тає	зрозумілим,	чому	�аме	за�дяки	��оїм	принципам	адміні�трати�не	пра
�о	�	Є�ропі	однозначно	зорієнто�ане	на	пра�а	та	інтере�и	людей,	забезпе
чення	гарантій	їх	ефекти�ної	реалізації	та	захи�ту,	тоді	як	у	на�	—	на	по
треби	функціону�ання	держа�ного	апарату	упра�ління,	�т�орення	умо�	
для	«зручного»	(з	точки	зору	чино�никі�)	адміні�тру�ання.

1	Ц�ік	М.	В.	Фундаментальні	проблеми	теорії	пра�а	/	М.	В.	Ц�ік	//	Антологія	україн
�ької	юридичної	думки.	—	�	10	т.	—	К.	:	Юридична	книга,	2005.	—	�.	10.	—	С.	58.
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Серед	принципі�	�уча�ного	адміні�трати�ного	пра�а	можна	�иділити	
загальні	і	спеціальні	принципи.	Перші	мають	на�крізне,	��еохоплююче	зна
чення	для	��ієї	галузі	адміні�трати�ного	пра�а.	�ак	чи	інакше	�они	знахо
дять	��ій	конкретний	проя�	і	деталізацію	�	принципах	�пеціальних,	тобто	
�ла�ти�их	окремим	ін�титутам	адміні�трати�ного	пра�а:	принципах	дер
жа�ної	�лужби;	принципах	адміні�трати�ної	�ідпо�ідально�ті;	принципах	
адміні�трати�ного	�удочин�т�а	і	т.	ін.	У	�	межах	цього	�идання	доцільно	
окремо	зупинити�я	на	загальних	принципах.

Загальні принципи українського адміністративного права	 закріплені	
�	Кон�титуції	України,	конкретизують�я	і	роз�и�ають�я	�	законода�чих	
та	інших	нормати�нопра�о�их	актах.

Серед	цих	принципі�	необхідно	наголо�ити	на	о�но�оположному	зна
ченні	принципу	верховенства права.	При	цьому,	на	�ідміну	�ід	більш	по
ширеного	у	�ітчизняних	джерелах	принципу	�ерхо�ен�т�а	закону	(тобто	
законно�ті),	принцип	�ерхо�ен�т�а	пра�а	доцільно	тлумачити	як	д�оєди
ну	�имогу	щодо:

—	�изнання	пріоритетно�ті	пра�	людини	перед	у�іма	іншими	цінно�
тями	демократичної,	�оціальної,	пра�о�ої	держа�и;

—	підпорядку�ання	діяльно�ті	у�іх	без	�инятку	держа�них	ін�титуті�	
потребам	ефекти�ної	реалізації	та	захи�ту	пра�	людини.

З	огляду	ж	на	потреби	практичного	за�то�у�ання	�	адміні�трати�но
пра�о�ому	регулю�анні	принципу	�ерхо�ен�т�а	пра�а,	у�ага	має	бути	при
�ернута	до	д�ох	�ідно�но	�амо�тійних	а�пекті�	кон�титуційної	формули	
(ч.	3	�т.	3	Кон�титуції	України):	«Утвердження	та	забезпечення	пра�	і	��о
бод	людини	є	голо�ним	обо�’язком	держа�и»	(кур�и�	наш.	—	Авт.).

Пере�ажного	наголо�у	потребує	�аме	а�пект	«забезпечення»	пра�	люди
ни.	Це	поя�нюєть�я	тим,	що	у	�ітчизняній	юридичні	науці	та	практиці	тра
диційно	забагато	го�орить�я	про	�ла�не	ная�ні�ть	пра�,	хоча	�аме	по	�обі	
легальне	�изначення	(тобто	«ут�ердження»)	на�іть	найширшого	кола	пра�	
ще	не	означає,	що	людина	�	змозі	фактично	�кори�тати�я	цими	пра�ами,	
тобто	що	�они	реально	забезпечені.	Це	з	одного	боку.	З	іншого	боку,	не	менш	
поширена	традиція	з�одити	проблематику	пра�	людини	лише	до	можли�о�
тей	�удо�ого	захи�ту	порушених	пра�.

Проте	�лід	бачити,	що	о�но�ний	об�яг	діяльно�ті	держа�и	(як	і	��ієї	пуб
лічної	�лади)	щодо	забезпечення	пра�	людини	з�одить�я	не	�тільки	до	реа
гу�ання	—	через	�удо�ий	розгляд	—	на	аномальні	діяння,	що	порушують	
зазначені	пра�а,	�кільки	до	позити�них	дій	зі	�т�орення	умо�	для	ефекти
�ної	 реалізації	 людьми	 ��оїх	 пра�.	 Це	 якраз	 і	 �кладає	 �пра�жній	 змі�т	
принципу	�ерхо�ен�т�а	пра�а	�	його	практичному	�тіленні	�	публічнопра
�о�ій	�фері.

�ому	єдино	можли�им	шляхом	забезпечення	реалізації	принципу	�ер
хо�ен�т�а	пра�а	�	�фері	адміні�трати�нопра�о�ого	регулю�ання	�лід	�и
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знати	перехід	до	так	з�аної	«людиноцентри�т�ької»	ідеології,	�	о�но�у	якої	
покладено	ін�титут	пра�	людини.

Подальший	перелік	загальних	принципі�	адміні�трати�ного	пра�а	(який,	
до	речі,	тільки	починає	форму�ати�я	у	�ітчизняній	науці1)	�кладають	прин
ципи:	законно�ті;	рі�но�ті	громадян	перед	законом;	демократизму	нормо
т�орчо�ті	і	реалізації	пра�а;	�заємної	�ідпо�ідально�ті	держа�и	і	людини;	
гуманізму	і	�пра�едли�о�ті	у	�заємо�то�унках	між	держа�ою	і	людиною.

Принцип	законності	�лід	розглядати	як	необхідні�ть	додержання	�ер
хо�ен�т�а	�имог	і	положень	Кон�титуції	та	законі�	України	�	ході	адміні
�трати�нопра�о�ого	регулю�ання	�у�пільних	�ідно�ин.

Цей	принцип	не	можна	тлумачити	одно�торонньо	—	тільки	�то�о�но	
держа�них	органі�.	Він	�то�уєть�я	також	і	громадян,	які	щоденно	�тика
ють�я	з	цими	органами.	Щодо	них	громадяни	по�инні	бути	лояльними,	доб
ро�о�і�но	�икону�ати	покладені	на	них	пра�ом	обо�’язки.	І	це	лише	о�но�
ні	елементи	принципу	законно�ті.

Принцип	рівності громадян перед законом	�ия�ляєть�я	�	тому,	що	не	
може	бути	жодних	при�ілеї�	чи	обмежень	за	ознаками	ра�и,	політичних,	
релігійних	переконань,	�оціального	походження,	та	іншими	об�та�инами.	
В�і	громадяни	мають	рі�ні	пра�а	і	обо�’язки	�	�фері	адміні�трати�нопра
�о�их	�ідно�ин:	пра�о	на	держа�ну	�лужбу,	на	о��іту,	обо�’язок	�ідпо�іда
ти	за	адміні�трати�ні	пра�опорушення.

Принцип	демократизму нормотворчості і реалізації права �ия�ляєть
�я	�	можли�о�ті	громадян	як	безпо�ередньо,	так	і	через	��оїх	пред�та�ни
кі�,	через	різного	роду	форму�ання	брати	уча�ть	у	форму�анні	пра�о�ої	
політики,	�	упра�лінні	�пра�ами	держа�и.	Демократизм	проя�ляєть�я	�	
розширенні	по�но�ажень	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.	Його	можна	
��ажати	формою	забезпечення	пра�	і	��обод	громадян	і	одноча�но	мето
дом	упра�ління	та	пошуку	компромі�у,	поєднання	��ободи	і	порядку	�	до
триманні	пра�	і	��обод	громадян.

Принцип	взаємної відповідальності держави і людини	означає,	що	дер
жа�а	і	о�оба	по�’язані	�заємно	коре�пондуючими	пра�ами	і	обо�’язками.	
Порушення	однією	із	�торін	��оїх	адміні�трати�нопра�о�их	обо�’язкі�	тяг
не	за	�обою	юридичну	�ідпо�ідальні�ть.	В	тому	чи�лі	держа�а	зобо�’язана	
�ідшкоду�ати	людині	за�дану	їй	матеріальну	і	моральну	шкоду	(�т.	56	Кон
�титуції	України).

Принцип	 гуманізму і справедливості у взаємостосунках між держа
вою і людиною	по�инен	пронизу�ати	��і	норми	адміні�трати�ного	пра�а,	
які	 закріплюють	�ідно�ини	між	�у�піль�т�ом,	держа�ою	 і	людиною.	Він	
проя�ляєть�я,	переду�ім,	у	�имозі	шанобли�ого	�та�лення	пред�та�никі�	
держа�и	до	люд�ької	гідно�ті.

1	Доцільно	�пирати�я	на	�далу	позицію	(а�тор	—	Г.	Й.	�кач),	на�едену	у	книзі:	Адмі
ні�трати�не	пра�о	України.	Академічний	кур�	:	підруч.	:	у	2	т.	/	ред.	кол.	:	В.	Б.	А�ер’яно�	
(гол.)	та	ін.	—	К.,	2007.	—	�.	1.	Загальна	ча�тина.	—	С.	98—100.



558

Розділ VIII. Основи адміністративного права України…

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Чим	зумо�лена	потреба	�	оно�ленні	�ітчизняної	адміні�трати�нопра�о
�ої	доктрини?

2.	 Дайте	публічно�ер�і�ну	характери�тику	адміні�трати�ного	пра�а.
3.	 �ких	змін	зазнає	метод	регулю�ання	адміні�трати�ного	пра�а	�	�уча�

них	умо�ах?
4.	 У	яких	принципах	�ідображена	природа	і	�утні�ть	адміні�трати�ного	

пра�а?

Глава 2
джеРелА 

АдміністРАтивнОгО ПРАвА 
тА йОгО сУб’Єкти

Поняття джерел 
адміністративного права

В	юридичній	 літературі	поняття	 «джерело	пра�а»	не	 є	 однозначним.	
Проте	найча�тіше	під	ним	розуміють	зовнішню форму виразу загальнообо
в’язкових правил поведінки, насамперед правових норм.

Згідно	з	положеннями	теорії	пра�а	джерелами	пра�а	можуть	�и�тупати	
нормати�нопра�о�і	акти,	пра�о�і	з�ичаї,	�удо�і	прецеденти,	пра�о�і	угоди1.

Суто	адміні�трати�нопра�о�их	нормати�них	акті�	до�олі	мало.	�к	при
клад,	це	—	Кодек�	України	про	адміні�трати�ні	пра�опорушення	(КУпАП),	
Закон	України	«Про	адміні�трати�ний	нагляд	за	о�обами,	з�ільненими	з	
мі�ць	позба�лення	�олі»	і	деякі	інші	закони.

�кщо	нормати�нопра�о�ий	акт	охоплює,	поряд	з	нормами	адміні�тра
ти�ного	пра�а,	норми	інших	галузей	пра�а	(фінан�о�ого,	ци�ільного	тощо)	
то	для	адміні�трати�ного	пра�а	�ін	буде	джерелом	лише	у	тій	ча�тині,	котра	
мі�тить	адміні�трати�нопра�о�і	норми.

Помітне	мі�це	�еред	джерел	адміні�трати�ного	пра�а	по�ідають	акти	
органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	�	тому	чи�лі	так	з�ані	загальнообо�’яз
ко�і	рішення.	Вони	но�ять	локальний	характер	і	�	них	�ирішують�я	(регу
люють�я)	�ажли�і	питання	мі�це�ого	значення.

Судовий прецедент легально	не	�изнаєть�я	джерелом	пра�а	у	пра�о�ій	
�и�темі	України.	Однак	з	пе�ними	за�тереженнями	�лід	�ідне�ти	цю	тезу	
до	рішень	Кон�титуційного	Суду	України.	Адже	�ін	може	приймати	рішен
ня,	які	тягнуть	фактичне	�ка�у�ання	чи	зміну	норм	пра�о�их	акті�	Верхо�

1	При	розгляді	джерел	адміні�трати�ного	пра�а	поділяємо	позиції,	�икладені	у	підруч
нику:	Адміні�трати�не	пра�о	України.	Академічний	кур�	:	у	2	т.	/	ред.	кол.	:	В.	Б.	А�ер’я
но�	(гол.)	та	ін.	—	К.,	2007.	—	�.	1.	Загальна	ча�тина.	—	С.	135—142.
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ної	Ради	України,	Президента	України,	Кабінету	Міні�трі�	України,	Верхо�
ної	Ради	А�тономної	Ре�публіки	Крим.

У	�т.	74	Закону	України	«Про	Кон�титуційний	Суд»	�казано,	що	«Кон
�титуційний	Суд	може	�казати	на	преюдиційні�ть	��ого	рішення	при	роз
гляді	�удами	загальної	юри�дикції	позо�і�	у	з�’язку	з	пра�о�ідно�инами,	
які	�иникли	�на�лідок	дії	некон�титуційного	акту».	Це	означає,	що	рішення	
Кон�титуційного	Суду	має	загальнообо�’язко�у	�илу	при	�ирішенні	необ
меженої	кілько�ті	інди�ідуальних	�порі�,	тобто	фактично	набу�ає	норма
ти�ного	характеру.

Значення	джерела	пра�а	може	мати	і	правовий звичай	—	пра�ило	по
�едінки	людей,	яке	�кладаєть�я	і�торично	і	набу�ає	загального	�изнання	
�на�лідок	багаторазо�ого	по�торення.	Однак	на	�ьогодні	�	Україні	не	зу�трі
чаєть�я	�ипадкі�	прямого	�анкціону�ання	держа�ними	органами	пра�о�их	
з�ичаї�	у	�фері	публічного	(держа�ного	і	�амо�рядного)	упра�ління,	о�кіль
ки	�они	�же	да�но	тран�форму�али�я	у	діюче	адміні�трати�не	пра�о.

�аким	чином,	джерела адміністративного права	треба	розуміти	як	зо�
нішні	форми	��тано�лення	і	�ираження	адміні�трати�нопра�о�их	норм	—	
акти	пра�от�орчо�ті	держа�них	органі�	та	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду
�ання,	прийняті	�	межах	 їх	��тано�леної	 законом	компетенції,	 а	 також	
міжнародні	угоди	(дого�ори)	та	інші	міжнароднопра�о�і	акти,	ратифіко
�ані	Україною.

Нормати�нопра�о�і	акти	—	найбільш	чи�ленна	група	джерел	адміні�
трати�ного	пра�а.	Вони	побудо�ані	�ідпо�ідно	до	принципу	�ерхо�ен�т�а	
закону.	Причому	мі�це	конкретного	джерела	адміні�трати�ного	пра�а	�и
значаєть�я	поняттям	«юридична	�ила».	Вона	характеризує	пе�не	�пі�під
порядку�ання	нормати�нопра�о�их	акті�,	а	�аме:

—	у�і	�они	ґрунтують�я	на	нормах	Кон�титуції	i	законі�	України,	які	
мають	�ищу	юридичну	�илу;

—	нормати�нопра�о�і	акти	�ищих	органі�	�икона�чої	�лади	�лугують	
юридичною	базою	для	акті�,	що	приймають�я	органами	�икона�чої	�лади	
нижчого	рі�ня;

—	акти	центральних	органі�	�икона�чої	�лади	мають	більший	терито
ріальний	ма�штаб	дії,	ніж	аналогічні	акти	нижчих	органі�;

—	нормати�нопра�о�і	акти	галузе�ого	(�ідомчого)	характеру	ґрунту
ють�я	на	джерелах	загальнодержа�ного	характеру.

Основні види нормативно-правових актів 
як джерел адміністративного права

О�но�ними	�идами	нормати�нопра�о�их	акті�	як	джерел	адміні�тра
ти�ного	пра�а,	за	їх	юридичною	�илою,	є	на�тупні.

Закони	як	форма	�ия�лення	�олі	народу	України	закріплюють	i	регу
люють	найбільш	�ажли�і	а�пекти	організації	i	діяльно�ті	органі�	�икона�
чої	�лади,	держа�ної	�лужби,	пра�о�ого	�тату�у	о�оби	у	�фері	держа�ного	
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упра�ління,	��тано�люють	заходи	�ідпо�ідально�ті,	а	також	регламенту
ють	порядок	реалізації	по�но�ажень	органі�	упра�ління,	пра�оохоронних,	
�удо�их	та	інших	органі�.

Кон�титуція	України	як	Основний Закон	має	�ирішальне	значення	у	
��тано�ленні	о�но�	пра�о�ого	регулю�ання	держа�ного	упра�ління,	аку
мулює	голо�ні	за�ади,	задає	адміні�трати�нопра�о�им	�ідно�инам	цільо
�у	�прямо�ані�ть.	В	О�но�ному	Законі	�изначають�я	«параметри»	�и�теми	
органі�	�икона�чої	�лади,	їх	най�ажли�іші	по�но�аження,	організація	ді
яльно�ті,	зо�нішні	форми	пра�о�их	акті�.	Кон�титуційні	положення	��та
но�люють	о�но�и	адміні�трати�нопра�о�ого	�тату�у	громадян,	закріплю
ють	пра�о	на	уча�ть	об’єднань	громадян	i	трудо�их	колекти�і�	�	упра�лін
ні	держа�ними	i	громад�ькими	�пра�ами,	ключо�і	�имоги	до	обо�’язкі�	i	
�ідпо�ідально�ті	органі�	і	по�адо�их	о�іб,	най�ажли�іші	за�оби	забезпечен
ня	законно�ті	у	держа�ному	упра�лінні.

Проте	 за�аднича	 роль	 Кон�титуції	 України	щодо	 адміні�трати�ного	
пра�а	не	може	бути	під�та�ою	для	�изнання	 її	безпо�ереднім	джерелом	
адміні�трати�нопра�о�их	норм.	Натомі�ть	 окремі	 кон�титуційні	 норми	
передбачають	�идання	�пеціальних	(так	з�аних	органічних)	законі�	—	з	
метою	конкретизації	та	деталізації	кон�титуційних	положень,	на	яких	ба
зу�атиметь�я	поточне	адміні�трати�нопра�о�е	регулю�ання	�ідпо�ідних	
�у�пільних	�ідно�ин.

Постанови Верховної Ради	мають	пере�ажно	поточний	характер	i	по
�ідають,	за	юридичною	�илою,	на�тупний	пі�ля	законі�	рі�ень.	Ці	акти	бу
�ають	д�ох	�иді�.

Поперше,	з	їх	допомогою	парламент	може	�ирішу�ати	не�ідкладні	пи
тання	кері�ницт�а	держа�ою,	які	�ідне�ені	до	його	компетенції,	але	не	�ре
гульо�ані	у	законах.

Подруге,	парламент	по�тано�ами	раніше	��оди�	у	дію	но�і	закони,	
�ідміня�	i	зміню�а�	за�тарілі.	Подібні	акти	у	більшо�ті	�ипадкі�	не	мі�тять	
пра�о�их	норм,	є	нормати�нодопоміжними.	Але	з	огляду	на	їх	пра�от�ор
че	значення,	а	також	на	те,	що	�они	діють	неодноразо�о	—	протягом	і�ну
�ання	голо�ного	акта	(закону),	їх	також	�лід	�ідно�ити	до	джерел	пра�а.

Укази Президента України	—	акти	гла�и	держа�и,	що	�идають�я	у	ме
жах	його	по�но�ажень	на	о�но�і	та	на	�иконання	Кон�титуції	 i	 законі�	
України.	На	цей	ча�	об�яг	по�но�ажень	Президента	�	�фері	�икона�чої	�ла
ди,	які	передбачають	�идання	нормати�нопра�о�их	акті�,	значно	зменшено.

�акі	акти	Президента	України,	як	розпорядження,	мають	інди�ідуаль
ний	характер	і	норм	пра�а,	заз�ичай,	не	мі�тять.

Акти Кабінету Міністрів України (Уряду),	що	мають	нормати�ний	ха
рактер,	нази�ають�я	постановами.	По�тано�и	уряду	приймають�я	колегі
ально	на	його	за�іданнях.	Ними,	як	пра�ило,	конкретизують�я	положення	
законі�	України	i	указі�	Президента	України,	�	тому	чи�лі	з	питань,	які	є	
предметом	адміні�трати�нопра�о�ого	регулю�ання.
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По�тано�ами	уряду	зат�ерджують�я	�татути,	положення,	пра�ила,	ін
�трукції	та	деякі	інші	акти,	що	мі�тять	адміні�трати�нопра�о�і	норми.

Статут,	 положення	—	 акт,	 який	 �изначає	 організацію	 та	 діяльні�ть	
окремих	органі�	�икона�чої	�лади,	підприєм�т�,	у�тано�,	організацій,	їх	
�лужбо�ці�	та	інших	о�іб	у	пе�них	�ферах	діяльно�ті	(наприклад	Статут	
про	ди�ципліну	праці�никі�	з�’язку).

Пра�ила	—	акт,	що	конкретизує	норми	пра�а	більш	загального	харак
теру	з	метою	регулю�ання	по�едінки	�уб’єкті�	пра�о�ідно�ин	у	пе�них	�фе
рах	 держа�ного	 упра�ління	 i	 но�ить	 процедурний	 характер	 (наприклад	
Пра�ила	надання	по�луг	з	�одо,	теплопо�тачання	та	�одо�ід�едення).

Ін�трукція	—	акт,	яким	роз’я�нюєть�я	порядок	 за�то�у�ання	 закону	
чи	іншого	акта	більшої	юридичної	�или,	�т�орюєть�я	механізм	їх	реаліза
ції	(наприклад,	Примірна	ін�трукція	з	діло�од�т�а	у	міні�тер�т�ах,	інших	
центральних	органах	�икона�чої	�лади,	Раді	міні�трі�	А�тономної	Ре�пуб
ліки	Крим,	мі�це�их	органах	�икона�чої	�лади).

Окрім	по�тано�,	Кабінет	Міні�трі�	України	�идає	і	такі	акти,	як	розпо
рядження,	котрі	мають,	як	пра�ило,	інди�ідуальний	характер.

Накази міністерств та інших центральних органів виконавчої вла
ди	—	акти	�ідомчого	(галузе�ого)	характеру,	які	�идають�я	міні�тром,	ке
рі�ником	 іншого	центрального	 органу	�икона�чої	 �лади	 у	 одноо�ібному	
порядку.	Накази	можуть	мати	галузе�ий	або	міжгалузе�ий	характер.	Іноді	
центральні	органи	�икона�чої	�лади	�идають	�пільні	акти.

Нормативноправові акти Верховної Ради i Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим (АРК).	Верхо�на	Рада	АРК	приймає	Конституцію АРК,	
яка	зат�ерджуєть�я	Верхо�ною	Радою	України,	та	інші	нормати�нопра
�о�і	акти	у	формі	рішень та постанов.	Актами	Верхо�ної	Ради	АРК	може	
здій�ню�ати�я	 �амо�тійне	 адміні�трати�нопра�о�е	 регулю�ання	 із	 на
лежних	до	її	�ідання	питань:	�іль�ького	го�подар�т�а,	лі�і�;	меліорації	та	
кар’єрі�;	громад�ьких	робіт,	реме�ел	i	проми�лі�	благодійної	діяльно�ті;	ку
рортнорекреаційної	�фери	та	деяких	інших.

Нормати�нопра�о�ими	актами	Ради	міні�трі�	АРК	є	по�тано�и,	які	мо
жуть	приймати�я	з	питань	роз�итку	економіки,	�оціальної	�фери,	фінан�о
�ої,	кредитної	та	ціно�ої	політики,	проми�ло�о�ті,	пали�ноенергетичного	
комплек�у,	�одого�подар�ького	буді�ницт�а	 i	зрошу�аного	землероб�т�а	
та	інших.

Акти місцевих державних адміністрацій — розпорядження їх голів	прий
мають�я	�	одноо�ібному	порядку	i	є	обо�’язко�ими	для	�иконання	на	�ід
по�ідній	території	(обла�ть,	мі�то,	район)	��іма	органами,	підприєм�т�а
ми,	у�тано�ами,	організаціями,	по�адо�ими	о�обами,	громадянами.

Рішення місцевих рад	 (органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання)	також	мо
жуть	мі�тити	норми	адміні�трати�ного	пра�а.	Зокрема	органи	мі�це�ого	
�амо�ряду�ання	��тано�люють	загальнообо�’язко�і	пра�ила	з	питань	бла
гоу�трою	території	на�еленого	пункту,	забезпечення	у	ньому	чи�тоти	i	по
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рядку,	торгі�лі	на	ринках,	додержання	тиші	�	громад�ьких	мі�цях,	бороть
би	зі	�тихійним	лихом,	епідеміями,	епізоотіями	(пункти	44,	45	�т.	26	За
кону	України	 «Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання»,	�т.	5	Кодек�у	України	про	
адміні�трати�ні	пра�опорушення).

Акти органів управління (адміністрацій) державних підприємств, уста
нов, організацій —	накази їх керівників.	Пра�о	цих	кері�никі�	приймати	
так	з�ані	локальні	норми	пра�а	по�’язане	з	необхідні�тю	реалізації	компе
тенції	�ла�ника	майна,	зокрема	держа�и	�	о�обі	її	органі�.	Накази	прийма
ють�я	одноо�обо�о	і	поширюють�я,	як	пра�ило,	на	�труктурні	підрозділи,	
�ідділи,	�лужби,	праці�никі�	�ідпо�ідних	ут�орень.

Крім	нормати�нопра�о�их	акті�,	окремим	�идом	джерел	адміні�тра
ти�ного	пра�а	є	i	міжнародні угоди (договори) України та	міжнароднопра
вові акти,	ратифіко�ані	Верхо�ною	Радою	України.	Відпо�ідно	до	�т.	9	
Кон�титуції	України	�они	є	ча�тиною	національного	законода��т�а.

Міжнароднопра�о�і	акти	регулюють	i	питання,	які	належать	до	адмі
ні�трати�нопра�о�ої	�фери:	захи�т	пра�	i	��обод	людини	i	громадянина;	
пра�о�ий	 �тату�	 іноземці�;	 порядок	 перетинання	 держа�ного	 кордону;	
�заємодія	прикордонних	�ій�ьк	та	митних	�лужб	�у�ідніх	держа�;	міжна
родне	тран�портне	�получення;	�пі�робітницт�о	у	різних	галузях	народно
го	го�подар�т�а;	боротьба	зі	злочинні�тю.

Поняття суб’єктів 
адміністративного права

Норми	кожної	окремої	галузі	пра�а	поширюють�я	на	пе�не	коло	о�іб,	
які,	підпадаючи	під	дію	цих	норм,	�и�тупають	суб’єктами �ідпо�ідної	га
лузі	пра�а.

Суб’єкти адміністративного права	—	це	уча�ники	�у�пільних	�ідно
�ин,	які	мають	�уб’єкти�ні	пра�а	та	�иконують	юридичні	(�уб’єкти�ні)	обо
�’язки,	��тано�лені	адміні�трати�нопра�о�ими	нормами.	Подібне	�тано
�ище	но�ії�	�уб’єкти�них	пра�	і	обо�’язкі�	�изначаєть�я	терміном	адміні
стративна правосуб’єктність.

Адміні�трати�не	пра�о	наділяє	пра�о�уб’єктні�тю	�елике	коло	уча�ни
кі�	�у�пільних	�ідно�ин,	про	що	��ідчить	�еличезна	кількі�ть	подібних	�ід
но�ин	у	різноманітних	�ферах	реалізації	публічної	�лади.	Не�ипадко�о,	що	
перелік	�уб’єкті�	адміні�трати�ного	пра�а	значно	об’ємніший,	ніж	у	будь
якій	іншій	галузі	пра�а.

Найбільш	поширеним	і	практично	�жи�аним	є	�иділення	таких	о�но�
них	�иді�	�уб’єкті�	адміні�трати�ного	пра�а1:	а)	фізичні	о�оби	—	громадя
ни	України,	іноземці,	о�оби	без	громадян�т�а;	б)	юридичні	о�оби	—	орга
ни	�икона�чої	�лади,	будьякі	інші	держа�ні	органи,	органи	мі�це�ого	�а

1	Ди�.:	Адміні�трати�не	пра�о	України.	Академічний	кур�	:	підруч.	:	у	2	т.	/	ред.	
кол.	:	В.	Б.	А�ер’яно�	(гол.)	та	ін.	—	К.,	2004.	—	�.	1.	Загальна	ча�тина.	—	С.	185—196;	
229—241.
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мо�ряду�ання,	об’єднання	громадян,	підприєм�т�а,	у�тано�и,	організації	
(�	 о�обі	 їхніх	 кері�никі�,	 які	 очолюють	 органи	 упра�ління	 цих	 підпри
єм�т�,	у�тано�,	організацій);	�)	пе�ні	колекти�ні	�уб’єкти	(ут�орення),	які	
не	мають	ознак	юридичної	о�оби,	але	тією	чи	іншою	мірою	наділені	нор
мами	адміні�трати�ного	пра�а	пе�ними	пра�ами	і	обо�’язками	—	�трук
турні	підрозділи	держа�них	і	недержа�них	органі�,	підприєм�т�,	у�тано�,	
організацій,	деякі	інші	громадян�ькі	ут�орення	(на	кшталт	загальних	збо
рі�	громадян	за	мі�цем	прожи�ання).

У	 �фері	 адміні�трати�нопра�о�ого	регулю�ання	�уб’єкти�ні	пра�а	 i	
обо�’язки	мають	як	загальні	ознаки,	так	й	ознаки,	що	доз�оляють	їх	розме
жо�у�ати.	Відмінно�ті	полягають	у	тому,	що:	пра�а	реалізують�я	�	інтере
�ах	їх	но�ія,	а	обо�’язки	�	інтере�ах	інших	о�іб;	пра�а	—	це	міра	можли�ої	
(допу�тимої)	по�едінки,	а	обо�’язки	—	міра	належної	по�едінки.

Поняття	адміні�трати�ної	пра�о�уб’єктно�ті	�лід	�изначити	як	здат
ні�ть	 о�оби	мати	 і	 реалізо�у�ати	 (здій�ню�ати)	 безпо�ередньо	або	через	
��ого	пред�та�ника	надані	їй	нормами	пра�а	�уб’єкти�ні	пра�а	і	обо�’яз
ки.	Змі�т	даного	поняття	�кладають	д�а	елементи:

—	здатні�ть	мати	�уб’єкти�ні	пра�а	i	обо�’язки	—	адміністративна пра
воздатність;

—	здатні�ть	реалізо�у�ати	надані	пра�а	i	обо�’язки	—	адміністративна 
дієздатність.

Специфічною	ри�ою	адміні�трати�ної	пра�одієздатно�ті	(пра�о�уб’єкт
но�ті)	є	адміні�трати�на	делiктоздатнiсть,	тобто	здатні�ть	�уб’єкта	не�ти	
за	 порушення	 адміні�трати�нопра�о�их	 норм	юридичну	 (як	 пра�ило,	
адміні�трати�ну)	�ідпо�ідальні�ть.

О�кільки	ная�ні�ть	адміні�трати�ної	пра�о�уб’єктно�ті	пе�ним	чином	
�ипереджає	ная�ні�ть	у	конкретної	о�оби	пе�них	�уб’єкти�них	пра�	і	обо
�’язкі�,	�лід	�ідмітити	�ажли�е	значення,	яке	має	для	характери�тики	�у
б’єкті�	адміні�трати�ного	пра�а	поняття адміністративноправового ста
тусу.	Цим	поняттям	прийнято	�изначати	комплек�	конкретно	�изначених	
�уб’єкти�них	пра�	і	обо�’язкі�,	які	закріплені	за	�ідпо�ідним	�уб’єктом	нор
мами	адміні�трати�ного	пра�а.

Іншими	�ло�ами,	го�орячи,	з	одного	боку,	про	потенційну	здатні�ть	�у
б’єкта	адміні�трати�ного	пра�а	мати	пе�ні	пра�а	і	�икону�ати	обо�’язки,	
наголошуєть�я	на	його	адміні�трати�ній	пра�о�уб’єктно�ті,	а	з	другого	—	
го�орячи	про	ная�ні	у	того	�амого	�уб’єкта	пра�а	і	обо�’язки,	йдеть�я	про	
його	адміні�трати�нопра�о�ий	�тату�.

Адміністративно-правовий 
статус

Людину	�	�и�темі	�у�пільних	з�’язкі�	загальноприйнято	нази�ати	фізич
ною особою. Під	фізичною	о�обою	�	Україні	розуміють�я	громадяни	Украї
ни,	іноземці	та	о�оби	без	громадян�т�а.
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Адміні�трати�нопра�о�ий	 �тату�	 громадян	 �изначаєть�я	 Кон�титу
цією	України,	Законом	України	«Про	громадян�т�о	України»	та	іншими	за
конода�чими	актами.	Сукупні�ть	конкретних	пра�	і	обо�’язкі�,	які	о�оба	
може	мати	�ідпо�ідно	до	закону,	�лід	кла�ифіку�ати	на	три	групи:	1)	о�о
би�ті,	2)	політичні	та	3)	�оціальноекономічні.

Особисті права і свободи громадянина	—	це	можли�о�ті	задо�олення	
їх	о�оби�тих	потреб.	До	о�оби�тих	пра�	належать	пра�о	на	по�агу	до	гід
но�ті,	пра�о	на	��ободу	та	о�оби�ту	недоторканні�ть,	��ободу	пере�у�ан
ня,	пра�о	�ільного	�ибору	мі�ця	прожи�ання,	пра�о	на	таємницю	ли�ту
�ання,	телефонних	розмо�,	телеграфної	та	іншої	коре�понденції	тощо.

Політичні права і свободи громадян	�иражають�я	�	їх	можли�о�тях	ре
алізу�ати	��оє	�оле�ия�лення,	щодо	об’єднання	�	політичні	партії,	пра�о	
на	збори,	мітинги,	походи	і	демон�трації,	про	про�едення	яких	за�ча�но	
�по�іщають�я	органи	�икона�чої	�лади	чи	органи	мі�це�ого	�амо�ряду
�ання,	та	інші	пра�а	і	��ободи.

Соціальноекономічні права громадян	також	�тають	можли�ими	у	з�’яз
ку	із	�икори�танням	норм	адміні�трати�ного	пра�а.	Це	—	забезпечення	
можли�о�ті	 зайняття	 підприємницькою	 діяльні�тю,	 реалізації	 пра�а	 на	
працю,	�ідпочинок,	�оціальний	захи�т,	до�татній	життє�ий	рі�ень,	о��іту	
і	здоро�’я.

До	змі�ту	адміні�трати�нопра�о�ого	�тату�у	�ходять	також	і	обо�’язки.	
Це	—	обо�’язки	захи�ту	незалежно�ті	і	територіальної	цілі�но�ті	України,	
�ідбу�ання	�ій�ько�ої	�лужби,	�плачу�ання	податкі�	і	зборі�	тощо.

Нині	адміні�трати�нопра�о�ий	�тату�	громадян	по�тупо�о	оно�люєть�я	
у	з�’язку	з	реформу�анням	даної	галузі	пра�а	та	про�еденням	адміні�тра
ти�ної	реформи	�	цілому.

Згідно	із	Законом	України	«Про	пра�о�ий	�тату�	іноземці�	та	о�іб	без	
громадян�т�а»	 іноземцями �изнають�я	 іноземні	громадяни,	тобто	о�оби,	
які	належать	до	громадян�т�а	іноземних	держа�	і	не	є	громадянами	Украї
ни.	Особами без громадянства	є	о�оби,	які	не	належать	до	громадян�т�а	
будьякої	держа�и.

Відпо�ідно	до	�т.	26	Кон�титуції	України	іноземці	та	о�оби	без	грома
дян�т�а,	що	перебу�ають	�	Україні	на	законних	під�та�ах,	кори�тують�я	
тими	�амими	пра�ами	і	��ободами,	а	також	не�уть	такі	�амі	обо�’язки	як	
і	громадяни	України.	Передбачаєть�я	також,	що	�инятки	з	цього	пра�ила	
для	іноземці�	можуть	бути	��тано�лені	Кон�титуцію,	законами	чи	міжна
родними	дого�орами	України.

О�но�ою	адміні�трати�нопра�о�ого	�тату�у	іноземці�	і	о�іб	без	грома
дян�т�а	�	Україні	є	Кон�титуція	України,	закони	України	«Про	пра�о�ий	
�тату�	іноземці�	та	о�іб	без	громадян�т�а»,	«Про	імміграцію»,	«Про	біжен
ці�»	тощо.

Іноземці	є	рі�ними	перед	законами	України	незалежно	�ід	походжен
ня,	�оціального	і	майно�ого	�тану,	ра�о�ої	та	національної	належно�ті,	�та
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ті,	мо�и,	�та�лення	до	релігії,	роду	і	характеру	занять,	інших	об�та�ин.	�к
що	 іноземною	держа�ою	��тано�лено	обмеження	щодо	реалізації	пра�	 і	
��обод	громадянина	України,	Кабінет	Міні�трі�	України	може	прийняти	
рішення	про	��тано�лення	�ідпо�ідного	порядку	реалізації	пра�	і	��обод	
громадянами	цієї	держа�и	на	території	України.	Це	рішення	може	бути	
�ка�о�ане,	якщо	зникнуть	під�та�и,	за	яких	�оно	було	прийняте.

Органи виконавчої влади 
як суб’єкти адміністративного права

Органи	�икона�чої	�лади	є	ключо�ими	�уб’єктами	адміні�трати�ного	
пра�а,	о�кільки	їм	належить	про�ідне	мі�це	і	роль	у	�иникненні	і	функціо
ну�анні	�у�пільних	�ідно�ин,	що	�кладають	предмет	адміні�трати�нопра
�о�ого	регулю�ання.

Органи	�икона�чої	�лади	мають	пе�ні	о�обли�і	ознаки,	котрі	обумо�
лені	їх	належні�тю	до	�ідно�но	�амо�тійної	ча�тини	держа�ного	механіз
му	—	�и�теми	органі�	�икона�чої	�лади.	Ця	�и�тема	органі�	має	до�ить	
поширену	наз�у	—	апарат	держа�ного	упра�ління	(або	інакше	—	упра�лін
�ький	апарат).	З�ажаючи	на	це,	термін	«органи	держа�ного	упра�ління»	
є	цілком	прийнятним	для	характери�тики	органі�	�икона�чої	�лади,	і	на	
цей	ча�	дуже	ча�то	�и�тупає	фактично	другою	загальнопоширеною	їх	на
з�ою.

У	той	�амий	ча�	�лід	бачити,	що	не	��і	органи	держа�ного	упра�ління	
можуть	бути	�изначені	як	�ла�не	органи	�икона�чої	�лади.	Зокрема,	до	
органі�	�икона�чої	�лади	не	належать	такі	органи	держа�ного	упра�ління,	
як	адміністрації (органи	упра�ління)	державних підприємств, об’єднань, 
установ,	а	також	будьяких	інших	організацій	держа�ної	форми	�ла�но�
ті.	Ці	керуючі	�уб’єкти	мають	значну	�пецифіку,	яка	по�’язана	лише	з	�нут
рішньою	—	�	межах	�ідпо�ідної	організації	—	�прямо�ані�тю	їх	упра�лін
�ьких	функцій	та	по�но�ажень.	Отже,	�то�о�но	подібних	�уб’єкті�	�лід	за
�то�о�у�ати	тільки	наз�у	«органи	держа�ного	упра�ління»,	але	не	«органи	
�икона�чої	�лади».

До	о�обо�ого	�кладу	органі�	�икона�чої	�лади	�ходять	держа�ні	�луж
бо�ці,	тобто	праці�ники,	які	перебу�ають	на	держа�ній	�лужбі	та	обійма
ють	пе�ні	по�ади	�	органах	�икона�чої	�лади.	Ці	праці�ники	�кладають	
�	кожному	органі	пе�не	організаційне	ут�орення,	яке	прийнято	нази�ати	
«апаратом	органу».	З	огляду	на	на�едене,	необхідно	розрізняти	апарат	дер
жа�ного	упра�ління	у	зазначеному	�ище	розумінні	його	як	�и�теми	орга
ні�	і	«апарат»	окремих	органі�	�икона�чої	�лади.

Види органів виконавчої влади	розмежо�ують�я	за	різними	під�та�ами	
(ознаками).	Зокрема	ці	органи	поділяють�я	на	�иди	залежно	�ід:	характеру 
компетенції	(або	змі�ту	функцій)	—	на	органи	загальної	галузе�ої,	функціо
нальної	або	змішаної	компетенції;	сфери дії — на	органи	упра�ління	еконо
мікою	(народним	го�подар�т�ом),	�оціальнокультурним	роз�итком,	�	адмі
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ні�трати�нополітичній	�фері;	способів прийняття владних рішень	—	на	
колегіальні	та	єдиноначальні	(одноо�обо�і)	і	т.	ін.

Найбільш	�агоме	значення	має	кла�ифікація	�иді�	органі�	�икона�чої	
�лади,	що	мі�тить�я	безпо�ередньо	�	Кон�титуції	України.	Вона	�иділяє,	
за критерієм організаційноправового рівня,	на�тупні	�иди:

1)	�ищий	орган	у	�и�темі	органі�	�икона�чої	�лади	—	Кабінет	Міні�трі�	
України	(Уряд);

2)	центральні	органи	�икона�чої	�лади	(ЦОВВ)	—	міні�тер�т�а	та	інші	
ЦОВВ;

3)	мі�це�і	органи	�икона�чої	�лади	—	обла�ні	(Киї��ька	і	Се�а�тополь
�ька	мі�ькі),	районні	держа�ні	адміні�трації.

Разом	із	тим,	кон�титуційне	�изначення	згаданих	трьох	�иді�	органі�	
означає	лише	те,	що	і�ну�ання	даних	�иді�	є	обо�’язко�им	для	�и�теми	ор
гані�	�икона�чої	�лади	�	Україні.	Водноча�	змі�т	Кон�титуції	аж	ніяк	не	
�иключає	можли�о�тей	і�ну�ання	якихо�ь	додатко�их	(з�ичайно	ж,	за	тим	
�амим	критерієм)	�иді�	органі�	�икона�чої	�лади,	що	по�ідали	б	мі�це	по
ряд	(чи	поміж)	зі	згаданими	�идами.

Отже,	Кон�титуція	не	мі�тить	�ичерпного	�изначення	��іх	елементі�	
�и�теми	органі�	�икона�чої	�лади,	а	�ідно�ить	�ирішення	питання	про	
можли�і�ть	і�ну�ання	у	�и�темі	органі�	�икона�чої	�лади,	поряд	з	на�еде
ними	�идами,	деяких	інших	на	роз�уд	законода�ця	—	шляхом	прийняття	
поточних	законі�.	�ож	�иникнення	будьяких	інших	�иді�	органі�	�ико
на�чої	�лади	—	це	�пра�а	практичного	держа�от�орення.

Зокрема	цей	�и�но�ок	�то�уєть�я	таких	но�о�т�орених	(з	грудня	1999	р.)	
органі�,	що	були	запропоно�ані	Концепцією	адміні�трати�ної	реформи	�	
Україні	як	урядо�і	органи	держа�ного	упра�ління	(департаменти,	�лужби,	
ін�пекції).	Вони	належать	�аме	до	одного	із	додатко�их	�иді�	органі�	�и
кона�чої	�лади.

При	характери�тиці	�и�теми	органі�	�икона�чої	�лади	пе�ні	�кладно
щі	�иникають	у	з�’язку	з	тим,	що	��тано�лена	Кон�титуцією	України	ре�
публікан�ька	форма	держа�ного	пра�ління	змішаного	типу	закономірно	
по�’язана	з	так	з�аним	«дуалізмом»	�икона�чої	�лади.	Він	означає,	що	по�
но�аження	�ищого	�уб’єкта	по�но�ажень	�икона�чої	�лади	пе�ним	чином	
поділені	між	Президентом	України	і	Кабінетом	Міні�трі�	України.	Специ
фіка	зазначеного	�пі��ідношення	полягає	�	тому,	що	Президент	України,	
обіймаючи	по�т	гла�и	держа�и,	Кон�титуцією	не	наділений	ознаками	«орга
ну	�икона�чої	�лади».

Кабінет Міністрів України (Уряд)	є	�ищим	органом	у	�и�темі	органі�	
�икона�чої	�лади	(ч.	1	�т.	113	Кон�титуції	України).	Це	положення	озна
чає,	що	Кабінет	Міні�трі�	 України	 очолює	 �и�тему	 органі�	 �икона�чої	
�лади	і,	отже,	у�і	інші	органи	�икона�чої	�лади	по�инні	бути	підпоряд
ко�аними	Кабінету	Міні�трі�	України,	йому	підконтрольними	 і	підз�іт
ними.
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На�едене	положення	�т.	113	Кон�титуції	є	принципо�им,	о�кільки	до	
прийняття	Кон�титуції	України	1996	р.	Президент	України	бу�	�одноча�	
гла�ою	держа�и	і	гла�ою	�икона�чої	�лади,	тобто	�ін	формально	очолю
�а�	�и�тему	органі�	�икона�чої	�лади.

Стату�	Кабінету	Міні�трі�	України	як	�ищого	�еред	органі�	�икона�чої	
�лади	підт�ерджуєть�я	також	п.	9	�т.	116	Кон�титуції,	згідно	з	яким	Кабі
нет	Міні�трі�	України	«�прямо�ує	і	координує	роботу	міні�тер�т�,	інших	
органі�	�икона�чої	�лади».

Кабінет	Міні�трі�	України	на	о�но�і	та	на	�иконання	Кон�титуції	і	за
коні�	 України,	 указі�	 Президента	 України	 та	 по�тано�	 Верхо�ної	 Ради	
України	�идає	у	межах	��оєї	компетенції	акти	—	по�тано�и	і	розпоряджен
ня,	обо�’язко�і	для	�иконання.	Акти	нормати�ного	характеру	�идають�я	
у	формі	по�тано�	Кабінету	Міні�трі�.	З	організаційнорозпорядчих	та	ін
ших	поточних	питань	акти	�идають�я	у	формі	розпоряджень	Кабінету	Мі
ні�трі�.

Центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ)	є	органи,	котрі	без
по�ередньо	підпорядко�ані	Кабінету	Міні�трі�	України.	До	ЦОВВ	�ідне�е
но:	а)	міні�тер�т�а;	б)	держа�ні	комітети	(держа�ні	�лужби);	�)	центральні	
органи	�икона�чої	�лади	зі	�пеціальним	�тату�ом.

Пра�о�е	регулю�ання	організації	та	діяльно�ті	ЦОВВ	здій�нюєть�я	за	
допомогою	Загального	положення	про	міні�тер�т�о,	 інший	центральний	
орган	 держа�ної	 �икона�чої	 �лади	 (зат�ердженого	 Указом	 Президента	
України	�ід	12	березня	1996	р.),	а	також	конкретних	положень	про	�ідпо
�ідні	міні�тер�т�а	та	інші	центральні	органи	�икона�чої	�лади.

Про�ідне	мі�це	�еред	центральних	органі�	по�ідають	міні�тер�т�а	Украї
ни.	Їх	кері�ники	—	міні�три	—	�ходять	до	�кладу	Кабінету	Міні�трі�	і	без
по�ередньо	беруть	уча�ть	у	форму�анні	держа�ної	політики	�	країні.

Держа�ні	комітети	(держа�ні	�лужби)	—	це	центральні	органи	�ико
на�чої	�лади,	які,	на	�ідміну	�ід	міні�тер�т�,	безпо�ередньо	не	формуючи	
урядо�у	політику,	покликані	�прияти	міні�тер�т�ам	та	уряду	�	цілому	�	
реалізації	цієї	політики	шляхом	�иконання	функцій	держа�ного	упра�лін
ня,	як	пра�ило,	міжгалузе�ого	чи	функціонального	характеру.	Держа�ні	ко
мітети	очолюють�я	голо�ами,	які	не	�ходять	до	�кладу	Кабінету	Міні�трі�	
України.

Центральні	органи	�икона�чої	�лади	зі	�пеціальним	�тату�ом	—	це	�ід
но�но	но�ий	�ид	ЦОВВ,	ут�орений	згідно	з	Концепцією	адміні�трати�ної	
реформи	�	Україні.	Їх	о�обли�і�ть	полягає	�	тому,	що	�они	мають	�изначе
ні	Кон�титуцією	та	законода��т�ом	України	�пецифічні	за�дання	та	по�
но�аження,	щодо	них	може	��тано�лю�ати�я	�пеціальний	порядок	ут�о
рення,	 реорганізації,	 лік�ідації,	 підконтрольно�ті,	 підз�ітно�ті,	 а	 також	
призначення	і	з�ільнення	кері�никі�,	�ирішення	інших	питань.

Кабінет	Міні�трі�	України	�	межах	кошті�,	передбачених	на	утримання	
органі�	�икона�чої	�лади,	може	ут�орю�ати	урядо�і	органи	держа�ного	
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упра�ління	(департаменти,	�лужби,	ін�пекції).	Ці	органи	були	запро�аджені	
Указом	Президента	�ід	15	грудня	1999	р.	«Про	�и�тему	центральних	орга
ні�	�икона�чої	�лади»	для	здій�нення:	а)	упра�ління	окремими	підгалузями	
або	�ферами	діяльно�ті;	б)	контрольнонаглядо�их	функцій;	�)	регуляти�них	
та	доз�ільнореє�траційних	функцій	щодо	фізичних	і	юридичних	о�іб.

Викона�чу	�ладу	на	територіальному	рі�ні	здій�нюють	місцеві органи 
виконавчої влади	—	обла�ні,	районні,	Киї��ька	та	Се�а�тополь�ька	мі�ькі	
держа�ні	адміні�трації,	а	також	мі�це�і	(територіальні)	органи	централь
них	органі�	�икона�чої	�лади.

Мі�це�і	держа�ні	адміні�трації	є	єдиноначальними	органами	�икона�
чої	�лади	загальної	компетенції.

У	межах	�ідпо�ідних	адміні�трати�нотериторіальних	одиниць	функ
ціонують	 також	 територіальні	 органи	 (підрозділи)	 міні�тер�т�	 та	 інших	
центральних	органі�	�икона�чої	�лади.

інші види суб’єктів 
адміністративного права

Суб’єктами	адміні�трати�ного	пра�а	є,	—	крім	органі�	�икона�чої	�ла
ди	—	також	інші державні органи.	Вони	��тупають	у	адміні�трати�нопра
�о�і	�ідно�ини	з	при�оду	�иконання	покладених	на	них	обо�’язкі�	і	реалі
зації	належних	їм	пра�	у	�фері	держа�ного	упра�ління.

За	загальним	пра�илом,	�еред	держа�них	органі�,	які	не	належать	до	
�икона�чої	гілки	�лади,	пере�ажна	більші�ть	бере	уча�ть	�	адміні�трати�
нопра�о�их	�ідно�инах	не	безпо�ередньо,	а	через	апарат	�ідпо�ідних	ор
гані�.	Це	�то�уєть�я,	на�амперед,	органі�	законода�чої	і	�удо�ої	�лади,	а	
також	органі�	прокуратури.

В	той	�амий	ча�	і�нує	низка	�пецифічних	держа�них	органі�,	які	тією	
чи	іншою	мірою	здій�нюють	пра�а	і	обо�’язки	у	�фері	адміні�трати�но
пра�о�ого	регулю�ання	не	 тільки	через	 ��ій	апарат,	 а	й	 безпо�ередньо,	
тобто	як	�ла�не	органи.	До	таких	органі�	належать:	Національний	банк	
України,	Національна	рада	України	з	питань	телебачення	і	радіомо�лення,	
Рада	національної	безпеки	і	оборони	України,	Центральна	�иборча	комі�ія,	
Пред�та�ницт�о	Президента	України	�	А�тономній	Ре�публіці	Крим,	деякі	
інші	органи.

Виходячи	з	на�еденого,	адміні�трати�нопра�о�ий	�тату�	інших	(крім	
органі�	�икона�чої	�лади)	держа�них	органі�	треба	характеризу�ати,	ма
ючи	на	у�азі	д�і	групи	�уб’єкті�	адміні�трати�ного	пра�а,	які	пред�та�ле
ні:	поперше,	апаратом	пе�них	держа�них	органі�;	подруге,	безпо�еред
ньо	�амими	держа�ними	органами,	не	розмежо�уючи	�у�оро	адміні�тра
ти�ну	пра�о�уб’єктні�ть	�ла�не	органу	та	його	апарату.

Апарат Верховної Ради України	(далі	—	Апарат)	є	органом,	який	здій�
нює	пра�о�е,	науко�е,	організаційне,	документальне,	інформаційне,	кадро
�е,	фінан�о�ого�подар�ьке,	матеріальнотехнічне,	�оціальнопобуто�е	та	



569

Глава 2. Джерела адміністративного права та його суб’єкти

інше	забезпечення	діяльно�ті	Верхо�ної	Ради	України,	народних	депутаті�	
України.

До	�кладу	Апарату	�ходять	голо�ні	упра�ління,	упра�ління,	�ідділи,	�ек
ретаріати	Голо�и	Верхо�ної	Ради	України	та	його	за�тупникі�,	�екретаріати	
комітеті�	Верхо�ної	Ради	України,	�екретаріати	зареє�тро�аних	депутат
�ьких	фракцій	та	груп	і	інші	�труктурні	підрозділи.

Серед	найближчих	до	гілки	�икона�чої	�лади	органі�	Національний 
банк України є	особливим органом державного управління.	Його	юридич
ний	�тату�,	за�дання,	функції,	по�но�аження	і	принципи	організації	�и
значають�я	Кон�титуцією	України,	Законом	України	«Про	Національний	
банк	 України»,	 іншими	 законами	 України.	 Він	 підз�ітний	 Президенту	
України	та	Верхо�ній	Раді	України	�	межах	їх	кон�титуційних	по�но�а
жень.

Національний	банк	України	�идає	нормати�нопра�о�і	акти,	які	є	обо
�’язко�ими	для	органі�	держа�ної	�лади	і	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ан
ня,	банкі�,	підприєм�т�,	організацій	та	у�тано�	незалежно	�ід	форм	�ла�
но�ті,	а	також	для	фізичних	о�іб.

До	 �ажли�их	 функцій	 Національного	 банку	 України	 належить	 дер
жа�не	регулю�ання	діяльно�ті	банкі�	(�оно	здій�нюєть�я	як	безпо�еред
ньо,	 так	 і	 через	 �т�орений	 ним	 орган	 банкі��ького	 нагляду);	 зберіган
ня	та	упра�ління	держа�ними	цінними	паперами	й	іншими	цінно�тями;	
упра�ління	у	�фері	�алютних	операцій	(�идання	та	�ідкликання	ліцензій,	
здій�нення	плано�их	 і	позаплано�их	пере�ірок,	 за�то�о�у�ання	мір	�ід
по�ідально�ті	до	банкі�,	юридичних	та	фізичних	о�іб	(резиденті�	та	нере
зиденті�)	за	порушення	пра�ил	�алютного	регулю�ання	і	�алютного	кон
тролю).

Рада національної безпеки і оборони України	(далі	—	Рада)	—	орган	при	
Президенто�і	України.	�к	�амо�тійне	�труктурне	ут�орення,	�она	передба
чена	�т.	107	Кон�титуції	України.	Відпо�ідно	до	неї	Рада	є	�уб’єктом	дер
жа�ноупра�лін�ького	�пли�у	на	органи	�икона�чої	�лади	у	�фері	націо
нальної	безпеки	і	оборони.	Формами	такого	�пли�у	з	боку	Ради	�изначені	
координація	діяльно�ті	органі�	�икона�чої	�лади	у	�фері	національної	без
пеки	і	оборони	та	контроль	за	їх	діяльні�тю	у	зазначеній	�фері.

Голо�ою	 Ради	 є	 Президент	 України.	 За	 Кон�титуцією	 України	 до	 її	
�кладу	�ходять	Прем’єрміні�тр,	Міні�тр	оборони,	Голо�а	Служби	безпеки	
України,	Міні�тр	�нутрішніх	�пра�,	Міні�тр	закордонних	�пра�.	Відпо�ід
но	до	Закону	України	«Про	Раду	національної	безпеки	і	оборони	України»	
її	членами	можуть	бути	кері�ники	інших	центральних	органі�	�икона�чої	
�лади.

Серед	держа�них	органі�,	котрі	не	мають	під�та�	бути	�ідне�еними	до	
�фери	держа�ного	упра�ління,	Центральна виборча комісія (ЦВК)	є	по�тій
но	діючим,	незалежним,	колегіальним	держа�ним	органом,	який	забезпе
чує	організацію	підгото�ки	і	про�едення	�иборі�	Президента	України,	на
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родних	депутаті�	України,	а	також	��еукраїн�ьких	референдумі�.	Члени	
Комі�ії,	кері�ник	та	інші	по�адо�і	о�оби	�екретаріату	Комі�ії	є	держа�ни
ми	�лужбо�цями.

Ознаками	ЦВК	як	�уб’єкта	адміні�трати�ного	пра�а	є	ная�ні�ть	у	неї	
низки	по�но�ажень	�ладнорозпорядчого	характеру.	�ак,	її	рішення	підля
гають	 обо�’язко�ому	 розгляду	 і	 �иконанню	 організаціями	 і	 по�адо�ими	
о�обами,	яких	�они	�то�ують�я,	у	�троки	��тано�лені	ЦВК.

Органи місцевого самоврядування.	Ці	органи	мають	�изначену	норма
ми	адміні�трати�ного	пра�а	компетенцію	—	предмети	�ідання,	 пра�а	 і	
обо�’язки	(по�но�аження),	не�уть	�ідпо�ідальні�ть	за	дії	або	бездіяльні�ть	
у	межах	�ла�ної	чи	делего�аної	компетенції,	�иконують	публічні,	�икона�
чорозпорядчі,	доз�ільнореє�траційні,	контрольні	функції,	беруть	уча�ть	
�	адміні�трати�них	пра�о�ідно�инах	регуляти�ного	чи	пра�оохоронного	
характеру.

Переду�ім	 адміні�трати�на	пра�о�уб’єктні�ть	 �ия�ляєть�я	 у	 органі�	
мі�це�ого	�амо�ряду�ання	при	здій�ненні	функцій,	які	�иконують�я	на	
під�та�і	делегованих	їм	по�но�ажень.	Про	це	йдеть�я	�	п.	5	�т.	3	В�е��іт
ньої	Декларації	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	п.	5	�т.	4	Є�ропей�ької	хартії	
про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	та	має	�ідбиття	�	Кон�титуції	України	(ч.	3	
�т.	143),	законах	України	про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	та	про	мі�це�і	дер
жа�ні	адміні�трації.

Кон�титуція	України	передбачає	можли�і�ть	«надання»	органам	мі�це
�ого	�амо�ряду�ання	по�но�ажень	органі�	�икона�чої	�лади	(ч.	3	�т.	143)	
та	«делегу�ання»	по�но�ажень	районних	та	обла�них	рад	мі�це�им	держа�
ним	адміні�траціям	(ч.	4	�т.	118).	Закон	про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	пе
релічує	�і�імде�ят	таких	по�но�ажень	і	близько	�імде�яти	—	�ла�них	щодо	
органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.

Отже,	окремою	групою	по�но�ажень	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ан
ня	як	�уб’єкті�	адміні�трати�ного	пра�а	є	їх	власні по�но�аження,	за�дя
ки	яким	ці	органи	�иконують	��ої	за�дання	і	функції.

Об’єднання громадян.	Діяльні�ть	об’єднань	громадян	но�ить	найрізно
манітніший	характер.	Вона	може	бути	�прямо�ана	на	уча�ть	у	розроблен
ні	держа�ної	політики,	роз�иток	науки,	культури,	�ідродження	духо�них	
цінно�тей,	роз�’язання	конкретних	�оціальних	проблем	окремих	категорій	
та	груп	громадян,	здій�нення	благодійної	діяльно�ті,	охорону	на�колишньо
го	природного	�ередо�ища,	обумо�лю�ати�я	�пільні�тю	профе�ійних	та	ін
ших	інтере�і�	громадян	тощо.

Одним	з	найпоширеніших	�аріанті�	кла�ифікації	об’єднань	громадян	
є	за�то�о�аний	у	Законі	України	«Про	об’єднання	громадян»	розподіл	об’єд
нань	громадян	на	політичні	партії	та	громад�ькі	організації.

Політичною партією	�изнаєть�я	зареє�тро�ане	згідно	з	законом	доб
ро�ільне	об’єднання	громадян—прихильникі�	пе�ної	загальнонаціональної	
програми	�у�пільного	роз�итку,	що	має	��оєю	метою	�прияння	форму�ан
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ню	і	�ираженню	політичної	�олі	громадян,	бере	уча�ть	у	�иборах	та	інших	
політичних	заходах.

На	�ідміну	�ід	політичної	партії,	громадською організацією	є	об’єднан
ня	громадян,	�т�орене	для	задо�олення	та	захи�ту	��оїх	законних	�оціаль
них,	економічних,	т�орчих,	�іко�их,	національнокультурних,	�порти�них	
та	інших	інтере�і�.

Найбільш	розгорнуту	характери�тику	об’єднань	громадян	доз�оляє	да
ти	їх	кла�ифікація	за	організаційнопра�о�ими	�ла�ти�о�тями,	згідно	з	чим	
�иділяють�я:

ма�о�і	об’єднання	громадян	(політичні	партії,	т�орчі	�пілки,	релігійні	
організації,	добро�ільні	то�ари�т�а,	профе�ійні	�пілки	тощо);

органи	 громад�ької	 �амодіяльно�ті	 (народні	дружини	з	охорони	 гро
мад�ького	порядку);

органи	громад�ького	�амо�ряду�ання	(ради	і	колекти�и	мікрорайоні�,	
домо�і,	�уличні	комітети	тощо).

О�обли�е	мі�це	�еред	об’єднань	громадян	займають	професійні спілки.	
Відпо�ідно	до	Закону	України	«Про	профе�ійні	�пілки,	їх	пра�а	та	гаран
тії	діяльно�ті»	профе�ійна	�пілка	—	це	добро�ільна	неприбутко�а	громад
�ька	організація,	що	об’єднує	громадян,	по�’язаних	�пільними	інтере�ами	
за	родом	їх	профе�ійної	(трудо�ої)	діяльно�ті	(на�чання).

На	�ідміну	�ід	пра�о�ого	регулю�ання	об’єднань	громадян,	о�но�ним	
законода�чим	актом,	який	�изначає	пра�о�е	�тано�ище	релігійних органі
зацій,	а	також	їх	�заємо�то�унки	з	держа�ою,	є	Закон	України	«Про	��обо
ду	�о�і�ті	та	релігійні	організації».

Органи управління підприємствами, установами, організаціями. У	змі�
ті	загальної	пра�о�уб’єктно�ті	підприєм�т�,	у�тано�,	організацій	 (далі	—	
підприєм�т�)	пе�не	мі�це	�ід�едено	і	адміні�трати�ній	пра�о�уб’єктно�ті.	
Її	�пецифіка	полягає	�	тому,	що	�	адміні�трати�нопра�о�их	�ідно�инах	
підприєм�т�о	бере	уча�ть,	як	пра�ило,	�	о�обі	��ого	кері�ника	або	інших	
�уб’єкті�	упра�ління	даного	підприєм�т�а.

Відпо�ідно	до	чинного	законода��т�а	України	суб’єктами управління 
підприємством	можуть	�и�тупати:	а)	�ла�ник	майна	підприєм�т�а:	при�ат
на	о�оба;	загальні	збори	кооперати�у,	трудо�ого	колекти�у	як	колекти�у	
�ла�никі�,	акціонерного	то�ари�т�а,	 іншого	го�подар�ького	то�ари�т�а	
тощо;	б)	упо�но�ажені	�ла�ником	органи	—	пра�ління	кооперати�у,	підпри
єм�т�а,	за�но�аного	на	�ла�но�ті	трудо�ого	колекти�у;	рада	акціонерного	
то�ари�т�а	(�по�тережна	рада);	директор	і	пра�ління	інших	го�подар�ьких	
то�ари�т�	з	обмеженою	(додатко�ою)	�ідпо�ідальні�тю;	органи	упра�ління	
держа�ним	майном,	органи	упра�ління	комунальним	майном;	�)	адміні�тра
ція	(орган	упра�ління),	очолю�ана	кері�ником	підприєм�т�а;	г)	органи,	що	
реалізують	по�но�аження	трудо�ого	колекти�у.

Окрім	зазначених,	�уб’єктом	упра�ління	підприєм�т�ом	можуть	бути	
ще	органи,	яким	пра�о	на	упра�ління	підприєм�т�ом	надане	�ла�ником	
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чи	упо�но�аженим	ним	органом	в порядку делегування.	Але	за	умо�и,	що	
на	і�ну�ання	такого	органу	упра�ління	буде	пряме	по�илання	у	�татуті	під
приєм�т�а	щодо	того,	що	�ін	пред�та�лятиме	�одноча�	інтере�и	як	�ла�
ника,	так	і	трудо�ого	колекти�у.

Адміністрація підприємства	—	це	�пецифічна	ча�тина	трудо�ого	ко
лекти�у,	яка	здій�нює	упра�ління	�	проце�і	профе�ійної	діяльно�ті.	Її	при
рода	 под�ійна:	 з	 одного	 боку,	 через	 неї	 забезпечуєть�я	 уча�ть	 підпри
єм�т�а	як	�уб’єкта	пра�а	у	різного	роду	пра�о�ідно�инах,	з	іншого	—	це	
орган	упра�ління	підприєм�т�ом,	наділений	�ладними	по�но�аженнями	
�то�о�но	трудо�ого	колекти�у	як	керо�аного	об’єкта	і	очолюєть�я	її	кері�
ником.

Адміні�трати�нопра�о�ий	�тату�	кері�ника	підприєм�т�а	охоплює:
а)	�изначення	його	мі�ця	і	ролі	�	�и�темі	упра�ління	підприєм�т�ом,	

які	характеризують	організаційнопра�о�і	�по�оби	заміщення	по�ади,	під
порядку�ання,	�по�оби	реалізації	єдиноначально�ті,	�пі��ідношення	єди
ноначально�ті	кері�ника	із	�амоупра�лінням	трудо�ого	колекти�у;

б)	 компетенцію	 кері�ника,	 необхідні�ть	 �икори�тання	 як	 елементу	
адміні�трати�нопра�о�ого	 �тату�у	 підприєм�т�а	 зумо�лена	 тим,	що	 це	
поняття	 притаманне	 лише	 діяльно�ті	 органі�	 упра�ління	 та	 по�адо�их	
о�іб.	У	загальних	(щодо	різних	форм	�ла�но�ті)	ри�ах	компетенція	кері�ни
ка	підприєм�т�а	окре�люєть�я	держа�ою	з	допомогою	пра�о�их	норм,	які	
регулюють	�ідно�ини:	між	упо�но�аженими	держа�ою	органами	та	кері�
ником	підприєм�т�а;	між	кері�ником	підприєм�т�а	та	об’єктами	упра�лін
ня;	між	кері�ником	підприєм�т�а	та	іншими	органами	упра�ління	підпри
єм�т�ом;

�)	обо�’язок	кері�ника	не�ти	адміні�трати�ну	�ідпо�ідальні�ть	(�	чому	
�иражаєть�я	його	так	з�ана	адміні�трати�на	деліктоздатні�ть)	у	передба
чених	законом	�ипадках	за	неналежне	�иконання	по�но�ажень	чи	пере
більшення	їх	об�ягу.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 �кі	�иди	нормати�нопра�о�их	акті�	�и�тупають	джерелами	адміні�т
рати�ного	пра�а?

2.	 Чи	можна	��ажати	джерелом	адміні�трати�ного	пра�а	рішення	Кон�ти
туційного	Суду	України?

3.	 Наз�іть	о�но�ні	�иди	�уб’єкті�	адміні�трати�ного	пра�а.
4.	 �к	�пі��ідно�ять�я	поняття	адміні�трати�ної	пра�о�уб’єктно�ті	та	адмі

ні�трати�нопра�о�ого	�тату�у?
5.	 �кі	держа�ні	органи	�и�тупають	�уб’єктами	адміні�трати�ного	пра�а?
6.	 У	чому	полягає	�пецифіка	органі�	упра�ління	підприєм�т�	як	�уб’єкті�	

адміні�трати�ного	пра�а?
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Глава 3
влАдні УПРАвлінські 

фУнкції

У	Кодек�і	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	�изначено	обо�’яз
ко�ою	�тороною	публічнопра�о�их	�порі�,	що	розглядають�я	адміні�тра
ти�ними	�удами,	�уб’єкта,	який	здій�нює	владні управлінські функції	на	
о�но�і	 законода��т�а,	�	 тому	чи�лі	на	�иконання	делего�аних	по�но�а
жень	(пункти	1,	7	�т.	3	КАС).	З	огляду	на	те,	що	у	�ітчизняному	законода�
�т�і	немає	чіткої	інтерпретації	поняття	«�ладні	упра�лін�ькі	функції»,	�оно	
потребує	науко�опра�о�ого	тлумачення.

Базо�ою	у	змі�ті	наз�аного	поняття	�и�тупає	формула	 «упра�лін�ькі	
функції».	О�кільки	�она	є	похідною	�ід	категорій	«упра�ління»,	«упра�лін
�ька	діяльні�ть»,	доцільно	почати	із	загального	розуміння	�оціального	(�у
�пільного)	упра�ління,	тобто	такого,	що	здій�нюєть�я	�	�у�піль�т�і	�	його	
�кладо�их	ча�тинах	і	елементах.

Управління в суспільстві 
та його види

У	�уча�ній	�у�пільній	науці	загально�изнано,	що	упра�ління	і�нує	там	
і	тоді,	де	і	коли	�иникає	необхідні�ть	�	об’єднанні	дій	пе�ної	кілько�ті	лю
дей	задля	до�ягнення	єдиної	(�пільної)	мети.	Кожна	окрема	людина	здатна	
�ама	керу�ати	��оїми	�чинками,	але	для	того,	щоб	група	людей	здій�нила	
пе�ні	узгоджені	дії,	необхідно	не	тільки	��тано�ити	загальні,	�пільні	цілі	
(за�дання),	а	й	�изначити	шляхи	їх	реалізації	і	—	голо�не	—	�пряму�ати	і	
�координу�ати	�ідпо�ідно	до	таких	цілей	по�едінку	кожного	члена	�піль
ноти.	В	цьому	полягає	організуюча природа	упра�ління,	яке	здій�нюєть�я	
з	боку	�уб’єкті�	упра�ління	(керуючих	�уб’єкті�)	�то�о�но	об’єкті�	упра�лін
ня	(керо�аних	об’єкті�).

Разом	із	тим,	початко�им	моментом	упра�ління	�и�тупає	ціле встанов
лення,	тобто	у��ідомлення	мети	�пільної	діяльно�ті	людей	та	�изначення	
її	проміжних	і	кінце�их	результаті�,	заради	до�ягнення	яких	і	здій�нюєть
�я	упра�лін�ький	�пли�.	Це	цілком	природно,	о�кільки	і	о�оби�те,	і	колек
ти�не	життя	людей	�кладаєть�я	з	по�тійного	�изначення	цілей	і	�ирішен
ня	за�дань	щодо	їх	до�ягнення.

Спрямо�уючи	�у�пільні	проце�и	на	до�ягнення	пе�них	цілей,	організу
ючи	�	них	�заємодію	людей,	�уб’єкти	упра�ління	по�инні	мати	здатні�ть	
�пли�ати	на	�олю	і	�чинки	решти	уча�никі�	�пільної	діяльно�ті,	а	о�танні	
зобо�’язані	підкоряти�я	такому	�пли�у.	Ця	здатні�ть	керуючих	�уб’єкті�	
��ідчить	про	владний	характер	їх	діяльно�ті,	а	�ам	упра�лін�ький	�пли�	
набу�ає	ознак	�ладноорганізуючого	�пли�у.

Отже,	без	акті�	реалізації	�лади	з	боку	керуючих	�уб’єкті�	упра�лін�ь
ка	діяльні�ть	неможли�а.	Врахо�уючи,	що	у	�оціальному	упра�лінні	задо
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�ольняють�я	загальні	інтере�и	різного	роду	�пільнот	(�ід	�у�піль�т�а	�	ці
лому	до	окремих	локальних	об’єднань	людей),	то	у	пере�ажній	більшо�ті	
�ипадкі�	упра�лін�ький	�пли�	передбачає	реалізацію	публічної влади.	 Її	
голо�ними	джерелами	�и�тупають	або	�ла�не	�у�піль�т�о	(через	дієздат
них	громадян),	або	держа�а	(через	її	органи,	по�адо�их	о�іб,	а	також	будь
яких	упо�но�ажених	�уб’єкті�),	або	територіальна	громада	(через	її	орга
ни,	по�адо�их	о�іб).

Владний	характер	�оціального	упра�ління	�ия�ляєть�я	також	у	здат
но�ті	конкретно	регулю�ати	по�едінку	і	�ідно�ини	уча�никі�	�у�пільних	
проце�і�	за	допомогою	різного	роду	соціальних норм,	які	зобо�’язують	лю
дей	до	пе�них	формально	�изначених	дій.	Пра�о	і	мораль,	традиції	і	з�и
чаї,	релігійні,	технічні,	корпорати�ні	та	інші	�иди	�оціальних	норм	�и�ту
пають	як	регулятори,	які	допомагають	розумніше	 і	 більш	�порядко�ано	
організо�у�ати	�у�пільне	життя.

�аким	чином,	поняття	�оціального	упра�ління	�лід	�изначити	як	здій
�нення	цілевстановлюючого, організуючого і регулюючого владного впливу 
на спільну (колективну) діяльність людей, з метою ефективного досягнен
ня спільних (загальних) результатів відповідно до реальних суспільних по
треб.

Соціальне	упра�ління	є	�кладним	і	багатоа�пектним	я�ищем,	що	охоп
лює	різноманітні	�иди	упра�ління.	Найбільш	поширеною	кла�ифікацією	
видів соціального управління	�и�тупає	його	поділ	за	ознакою	характеру	ді
яльно�ті	�уб’єкті�	упра�ління	на	такі	�иди:

—	держа�не	упра�ління	(�уб’єкти	упра�ління	—	держа�а,	її	органи);
—	�амо�рядне,	або	муніципальне,	упра�ління	(�уб’єкти	упра�ління	—	

органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання);
—	корпорати�не	упра�ління,	яке	�ия�ляєть�я	�	о�но�ному	як:
—	громад�ьке	упра�ління	(�уб’єкти	упра�ління	—	органи	громад�ьких	

організацій,	інших	об’єднань	громадян);
—	 корпорати�не	 упра�ління	 (�уб’єкти	 упра�ління	—	 органи	 підпри

єм�т�,	го�подар�ьких	то�ари�т�	та	об’єднань	підприєм�т�,	інших	органі
зацій).

Про�ідне	мі�це	і	роль	державного управління �еред	�иді�	�оціального	
упра�ління	поя�нюєть�я,	на�амперед,	тим,	що	�оно	по�’язане	із	за�то�у
�анням	по�но�ажень	держа�ної	�лади	з	боку	�ідпо�ідних	органі�	держа
�и	з	метою	�иконання	її	о�но�них	цілей,	за�дань	і	функцій.	�обто	катего
рія	 держа�ного	 упра�ління	 �ідображає	 окремий,	 �ідно�но	 �амо�тійний	
�ид	діяльно�ті	держа�и,	що	його	здій�нює	�ідпо�ідні	держа�ні	органи.

Причому	тут	�ажли�о	�раху�ати,	що	критерії	кла�ифікації	�иді�	дер
жа�ної	діяльно�ті,	зпоміж	яких	�иокремлюєть�я	«держа�не	упра�ління»,	—	
у	порі�нянні	з	колишньою	радян�ькою	традицією,	—	принципо�о	змінили�я.	
Зокрема	за	радян�ьких	ча�і�	держа�не	упра�ління	�изначало�я	як	один	з	
чотирьох	о�но�них	�иді�	діяльно�ті	держа�и	—	поряд	із	такими	її	�идами,	
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як	здій�нення:	а)	�ла�не	держа�ної	�лади	—	це	діяльні�ть	рад	депутаті�	
у�іх	рі�ні�;	б)	пра�о�уддя;	�)	прокурор�ького	нагляду.

Натомі�ть	нині,	із	запро�адженням	�	Україні	кон�титуційного	принци
пу	поділу	держа�ної	�лади,	така	кла�ифікація	�иді�	держа�ної	діяльно�ті	
�тратила	��оє	значення.	О�но�ними	�идами	діяльно�ті	держа�и	тепер	��а
жаєть�я	здій�нення:	1)	законода�чої	�лади;	2)	�икона�чої	�лади;	3)	�удо�ої	
�лади.

Отже,	такий	�ид,	як	«держа�не	упра�ління»	за	но�ою	кла�ифікаційною	
�хемою	не	потрапляє	до	переліку	о�но�них	�иді�	держа�ної	діяльно�ті.	Але	
це	аж	ніяк	не	означає,	що	�ла�не	я�ище	«держа�не	упра�ління»,	а	отже,	і	
�ідпо�ідна	категорія	(поняття)	зникає	зі	змі�ту	держа�ної	діяльно�ті.	На�
паки,	держа�не	упра�ління	у	тому	чи	іншому	об�язі	знаходить	проя�	у	ді
яльно�ті	різних	держа�них	органі�,	котрі	належать	до	у�іх	гілок	держа�ної	
�лади.

З	огляду	на	це,	поняття	держа�ного	упра�ління	потребує	окремого	роз
гляду.

Поняття 
державного управління

Категорія	«держа�не	упра�ління»	по�ідає	не	про�то	надз�ичайно	�аж
ли�е	мі�це	�	теорії	та	практиці	адміні�трати�ного	пра�а.	За	радян�ькою	
науко�опра�о�ою	 традицією	 �она	 ��ажала�я	 базо�ою	 й	 домінуючою.	
Вла�не	кажучи,	загалом	змі�т	�ітчизняної	адміні�трати�нопра�о�ої	нау
ки,	�ключаючи,	на�амперед,	її	понятійнотермінологічний	апарат,	багато	
�	чому	�форму�а��я	з	огляду	на	потреби	�и�чення	побудо�и	і	функціону
�ання	�и�теми	держа�ного	упра�ління	та	її	�кладо�их	елементі�.

С�ого	ча�у	об’єкти�ні	причини	такого	надмірного	«ухилу»	адміні�тра
ти�нопра�о�ої	науки	поя�ню�али�ь	тим,	що	у	період	�ідно�лення	радян
�ької	науки	адміні�трати�ною	(з	1938	р.)	три�алий	ча�	до�лідження	проб
лем	держа�ного	упра�ління	здій�ню�ало�ь	�инятко�о	пред�та�никами	цієї	
науки.	Це	�же	�амо	по	�обі	зму�ило	�иходити	за	її	природні	межі	і	охоплю
�ати	тематику	держа�ного	упра�ління.

Більше	того,	�же	пізніше,	з	початку	60х	рокі�	минулого	�толіття,	коли	
тільки	почала	форму�ати�я	так	з�ана	теорія	держа�ного	упра�ління,	�	ба
гатьох	працях	адміні�трати�і�ті�	з’я�ила�я	тенденція	не�ипра�даного	зо
�ередження	у�аги	на	проблематиці	цієї	теорії	—	замі�ть	того,	щоб	точніше	
�изначити�ь	із	�амо�тійним	предметом	�ла�не	адміні�трати�нопра�о�ої	
науки,	чітко	�ідмежу�а�ши	його	�	необхідних	�ипадках	�ід	но�о�т�орю�а
них	наук	�оціальноупра�лін�ького	циклу.	О�кільки	ж	о�таннього,	на	жаль,	
не	�тало�я,	пере�ажаюча	(хоч	об’єкти�но	і	не	�ипра�дана)	у�ага	�	адміні
�трати�нопра�о�их	до�лідженнях	�тала	приділяти�ь	�аме	з’я�у�анню	по
нятійного	ряду,	�	якому	ключо�ою	�и�тупала	категорія	«держа�не	упра�
ління».
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�им	не	менш,	у	минулий	ча�	зазначена	категорія	так	і	не	отримала	ціл
ком	однозначного	тлумачення.	Зокрема	до�ить	поширеною	була	позиція	
про	розмежу�ання	так	з�аного	широкого	і	�узького	розуміння	держа�но
го	упра�ління1.

Причому	з	ча�ом	дедалі	більшої	пере�аги	набу�ала	тенденція	широко
го	його	розуміння,	тобто	як	такого,	що	здій�нюєть�я	не	лише	�пеціалізо�а
ними	так	з�аними	органами	держа�ного	упра�ління,	а	��іма	�идами	дер
жа�них	органі�	(у	з�’язку	з	цим	іноді	пропону�а��я	і	окремий	термін	—	
«упра�ління	 держа�ними	 �пра�ами»,	 на	 проти�агу	 терміну	 «держа�не	
упра�ління»).

Між	цим	згадана	позиція	була	до�олі	надуманою	і,	голо�не,	як	зреш
тою	з’я�у�ало�я,	безплідною.	Адже	кожний	з	на�едених	�аріанті�	тлума
чення	має	�ен�	лише	на	конкретно	�изначеному	пізна�альному	рі�ні	роз
гляду	упра�ління	�	�у�піль�т�і.

�ак,	широке розуміння державного управління з�одить�я	до	його	�и
значення	як	�укупно�ті	діяльно�ті	у�іх	органі�	держа�и,	тобто	означає	фак
тично	у�і	форми	реалізації	держа�ної	�лади	�	цілому.	Оче�идно,	що	таке	
тлумачення	�ипра�дане	лише	на	рі�ні	розгляду	загально�оціальної	�и�те
ми	упра�ління,	о�кільки	у	даному	�ипадку	категорія	«держа�не	упра�лін
ня»	дає	змогу	�ідмежу�ати	держа�у	як	�уб’єкт	упра�лін�ького	�пли�у	�ід	
�пли�у	з	боку	у�іх	інших,	тобто	недержа�них,	�уб’єкті�.	Фактично	ж	за	тако
го	тлумачення	категорія	«держа�не	упра�ління»	лише	дублює	поняття	«реа
лізація	держа�ної	�лади».

Дещо	�далішим	�иглядає	вузьке розуміння державного управління,	де	
держа�а	розглядаєть�я	�же	не	�	цілому,	а	диференційо�ано	—	як	�укуп
ні�ть	держа�них	органі�,	між	якими	пе�ним	чином	розподілені	різні	�иди	
діяльно�ті	держа�и.	Відтак	категорія	держа�ного	упра�ління	у	�узькому	
значенні	�ідображає	�ідно�но	�амо�тійний	�ид	діяльно�ті	держа�и,	що	його	
здій�нює	пе�на	ча�тина	держа�них	органі�.	У	радян�ький	період	це	були	
органи	держа�ного	упра�ління,	а	нині	�ідпо�ідно	до	Кон�титуції	України	
це	—	органи	�икона�чої	�лади.

Отже,	у	�узькому	значенні	держа�не	упра�ління	розумієть�я	як	�ладно
організуючий	�пли�	з	боку	пе�них	держа�них	органі�	на	�у�пільні	�ідно
�ини	і	проце�и	з	метою	їх	�порядку�ання	шляхом	різного	роду	нормот�ор
чих	(�идання	нормати�нопра�о�их	акті�)	і	розпорядчих	(прийняття	інди
�ідуальних	 рішень)	 дій	 на	 �иконання	 законі�	 та	 інших	 пра�о�их	 акті�	
держа�и.	З�ід�и,	до	речі,	походить	загальнопоширена	характери�тика	дер
жа�ного	упра�ління	як	«�икона�чорозпорядчої»	діяльно�ті.

Не�ажко	помітити,	що	за	такого	тлумачення	держа�не	упра�ління	ото
тожнюєть�я	з	«реалізацією	�икона�чої	�лади»,	тобто	��я	діяльні�ть	органі�	

1	Ди�.:	Адміні�трати�не	пра�о	України.	Академічний	кур�	:	підруч.	:	у	2	т.	/	ред.	
кол.	:	В.	Б.	А�ер’яно�	(гол.)	та	ін.	—	К.,	2004.	—	�.	1.	Загальна	ча�тина.
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�икона�чої	�лади	�изнаєть�я	держа�ним	упра�лінням	(упра�лін�ькою	ді
яльні�тю).	Цим	�изначенням	можна	продо�жу�ати	кори�ту�ати�я	�	адмі
ні�трати�ному	пра�і	—	за	умо�и	збереження	колишньої	радян�ької	науко
�опра�о�ої	традиції.

Разом	із	тим	необхідно	�раху�ати,	що	за�дяки	науко�им	до�ягненням	
кібернетики	і	циклу	�оціальноупра�лін�ьких	наук,	змі�т	поняття	держа�
ного	упра�ління	набу�	до�ить	�у�орої	�изначено�ті.	Адже	тлумачення	цьо
го	 �идо�ого	 поняття	має	 ґрунту�ати�ь	на	 загальнонауко�ому	розумінні	
категорії	«�оціальне	упра�ління».	Йдеть�я	про	ще	одне,	справді наукове, 
розуміння	держа�ного	упра�ління,	а	�аме,	як	�ладноорганізуючого	�пли
�у	керуючих	�уб’єкті�	(держа�них	органі�,	по�адо�их	о�іб)	на	�пільну	ді
яльні�ть	 людей	 з	метою	 її	 �пряму�ання,	 координації	 та	�порядку�ання	
задля	ефекти�ного	до�ягнення	загальних	(�пільних)	цілей	і	за�дань	цієї	ді
яльно�ті.

Виходячи	з	цього	�изначення	у	діяльно�ті	органі�	�икона�чої	�лади,	
беззаперечно,	не	можна	�ідне�ти	до	держа�ного	упра�ління	у�і	дії,	по�’я
зані:

1)	поперше,	із	забезпеченням	реалізації	при�атними	о�обами	їхніх	різ
номанітних	�уб’єкти�них	пра�	(у	тому	чи�лі	шляхом	надання	адміні�тра
ти�них	по�луг),	а	також	обо�’язкі�;

2)	подруге,	із	забезпеченням	захи�ту	порушених	пра�	при�атних	о�іб	
шляхом	розгляду	і	роз�’язання	адміні�трати�нопра�о�их	�порі�;

3)	потретє,	із	за�то�у�анням	до	при�атних	о�іб	заході�	адміні�трати�
ного	приму�у.

�аким	чином,	широко	�жи�ане	«�узьке»	розуміння	держа�ного	упра�
ління	є	ширшим	за	�пра�ді	науко�е	тлумачення	цього	поняття.	Зі	��ого	
боку,	�ла�не	упра�лін�ька	діяльні�ть	як	у	цілому,	так	і	у	�игляді	��оїх	окре
мих	функцій,	у	тому	чи	іншому	об�язі	здій�нюєть�я	��іма	держа�ними	ор
ганами,	що	належать	до	різних	гілок	держа�ної	�лади.	Але	для	органі�	�и
кона�чої	�лади	держа�не	упра�ління	означає	профілюючий	напрям	діяль
но�ті,	хоча	і	далеко	не	��еохоплюючий,	а	тим	більше	не	єдиний.	�оді	як	для	
органі�	інших	гілок	�лади	—	законода�чої	і	�удо�ої,	а	також	решти	дер
жа�них	органі�	(наприклад,	органі�	прокуратури,	Рахунко�ої	палати,	Ви
щої	ради	ю�тиції	тощо)	—	здій�нення	держа�ного	упра�ління	обмежуєть�я	
�инятко�о	�нутрішньоорганізаційними	рамками	�ідпо�ідного	органу,	ма
ючи	допоміжне	значення	�то�о�но	о�но�них	за�дань	і	функцій	органу.	Отже,	
тут	йдеть�я	про	�пецифічний	�ия�	держа�ного	упра�ління	—	так	з�ане	
внутрішньоорганізаційне управління.

Саме	у	поєднанні	зо�нішньої	і	�нутрішньоорганізаційної	�прямо�ано�
ті	держа�ного	упра�ління	полягає	одна	із	�уттє�их	�ідмінно�тей	традицій
ного	підходу	до	його	�изначення	як	�амо�тійного	�иду	діяльно�ті	держа�и	
�ід	�уча�ного	погляду	на	держа�ноупра�лін�ьку	діяльні�ть,	що	�и�тупає,	
поперше,	 �кладо�ою	 ча�тиною	 реалізації	 �икона�чої	 �лади	 і,	 подруге,	
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має	похідне,	об�луго�уюче	значення	щодо	функціону�ання	у�іх	держа�них	
органі�1.

О�кільки	тлумачення	держа�ного	упра�ління	органічно	по�’язане	з	ре
алізацією	�икона�чої	 �лади,	 багатьма	фахі�цями	 опу�каєть�я	пряме	 чи	
опо�ередко�ане	змішу�ання	�ідпо�ідних	понять.	�ому	це	питання	потре
бує	окремого	розгляду.

державне управління 
і виконавча влада

І�нуючу	з�ичку	до	змішу�ання	понять	«держа�не	упра�ління»	і	«�ико
на�ча	�лада»	можна	поя�нити	тим,	що	той	�ид	діяльно�ті	держа�и,	котрий	
�	радян�ький	період	�изнача��я	як	«держа�не	упра�ління»,	�ітчизняні	до
�лідники	почали	механічно	ототожню�ати	з	реалізацією	(здій�ненням)	�и
кона�чої	�лади.	Це	цілком	допу�тимо	�	окремих	�ипадках,	але	аж	ніяк	не	
прийнятно	з	науко�ої	точки	зору.

Дій�но,	пе�не	коло	по�но�ажень	�икона�чої	�лади,	як	підт�ерджено	
у	попередньому	параграфі,	реалізуєть�я	у	формі	держа�ного	упра�ління.	
У	цьому	разі	об�яги	понять	«держа�не	упра�ління»	і	«�икона�ча	�лада»	прак
тично	�пі�падають.	Хоча	за�жди	треба	пам’ятати,	що	�ама	по	�обі	«�лада»	та	
«реалізація	�лади»	—	нетотожні	я�ища:	тут	приблизно	така	ж	залежні�ть,	
як	і	при	�пі��ідне�енні	категорій	«функція»	і	«функціону�ання»,	тобто	�она	
більш	характерна	для	�пі��ідношення	між	«�татикою»	і	«динамікою».

Але	зо��ім	інша	�пра�а,	коли	йдеть�я	про	реалізацію	багатьох	інших	
по�но�ажень	�икона�чої	�лади,	наприклад	у	ча�тині:	а)	надання	адміні
�трати�них	по�луг;	б)	�тягнення	податкі�	чи	 інших	обо�’язко�их	зборі�;	
�)	за�то�у�ання	адміні�трати�них	�тягнень	щодо	пра�опорушникі�	тощо.	
У	��іх	цих	та	аналогічних	�ипадках	у	діяльно�ті	органі�	�икона�чої	�лади	
немає	ознак	держа�ного	упра�ління	—	з�ичайно,	у	�ла�не	науко�ому	тлу
маченні	цього	поняття.

Отже,	 �икона�ча	 �лада	 реалізуєть�я	 не	 тільки	 у	 формі	 держа�ного	
упра�ління,	а	й	�	різноманітних	інших	формах	держа�ної	діяльно�ті.	У	��ою	
чергу,	�фера	держа�ного	упра�ління	не	обмежуєть�я	тільки	діяльні�тю	орга
ні�	�икона�чої	�лади.	�обто	розгляду�ані	я�ища	і	категорії	за	��оїм	змі�
том	не	збігають�я.	Їх	�пі��ідношення	�иглядає	на�тупним	чином.

І. Сфера державного управління	�изначаєть�я	тим,	що	�оно	здій�ню
єть�я:

1)	у межах діяльності	органі�	�икона�чої	�лади,	а	�аме:
�	ході	реалізації	їх	по�но�ажень	�то�о�но	керо�аних	об’єкті�	зо�ніш

нього	�у�пільного	(економічного,	�оціального	тошо)	�ередо�ища;
�	ході	�иконання	мі�це�ими	держа�ними	адміні�траціями	по�но�а

жень	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	делего�аних	�ідпо�ідними	мі�це

1	Ди�.:	Адміні�трати�не	пра�о	України.	Академічний	кур�	:	підруч.	:	у	2	т.	/	ред.	
кол.	:	В.	Б.	А�ер’яно�	(гол.)	та	ін.	—	К.,	2004.	—	�.	1.	Загальна	ча�тина.

•

•
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�ими	радами,	�рахо�уючи,	що	�амій	�икона�чій	�ладі	дані	по�но�аження	
пер�і�но	не	належать;

�	ході	керу�ання	�ищими	органами	�икона�чої	�лади	роботою	ниж
чих	органі�;

�	ході	керу�ання	роботою	держа�них	�лужбо�ці�	��ередині	кожного	
органу	(його	апарату)	�икона�чої	�лади	(о�танні	д�а	напрями	належать	до	
згаду�аного	�ище	«�нутрішньоорганізаційного	упра�ління»);

2)	поза межами діяльності	органів виконавчої влади,	а	�аме:
��ередині	апараті�	будьяких	інших	(крім	органі�	�икона�чої	�лади)	

органі�	держа�ної	�лади:	�	ході	керу�ання	роботою	держа�них	�лужбо�
ці�	(наприклад,	�	апараті	парламенту,	�уді�,	органі�	прокуратури	тощо);

��ередині	держа�них	підприєм�т�,	у�тано�	і	організацій:	�	ході	ке
ру�ання	роботою	пер�оналу	їх	адміні�трацій	(перші	д�а	напрями	належать	
до	згаду�аного	«�нутрішньоорганізаційного	упра�ління»);

з	боку	�ідпо�ідних	упо�но�ажених	держа�ою	�уб’єкті�	у	проце�і	упра�
ління	держа�ними	корпорати�ними	пра�ами;

з	боку	різноманітних	дорадчокон�ультати�них	органі�,	ут�орю�а
них	 держа�ними	 органами	 (наприклад	Президентом	України)	 у	 ча�тині	
�иконання	наданих	їм	організаційнорозпорядчих	по�но�ажень	щодо	ін
ших	органі�	і	по�адо�их	о�іб.

До	того	ж,	�лід	�раху�ати,	що	�ладноорганізуючий	�пли�	у	різних	�фе
рах	�у�пільного	роз�итку	здій�нюєть�я	не	тільки	держа�ними	органами	�и
кона�чої	�лади,	а	й	органами	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	о�таннє	доцільно	
�изначити	терміном	«�амо�рядне	упра�ління».	�к	держа�ному,	так	і	�амо
�рядному	упра�лінню	притаманні	такі	ознаки,	як	публічні�ть,	�ладноорга
нізуюча	�прямо�ані�ть,	�изначені�ть	у	законі	меж	по�но�ажень,	що	��ід
чить	про	змі�то�ну	однорідні�ть	�у�пільних	�ідно�ин,	що	�кладають�я	�	
�ферах	держа�ного	і	�амо�рядного	упра�ління.

ІІ. Сфера виконавчої влади	�изначаєть�я	тим,	що:
1)	поряд	з	тими	напрямами	реалізації	�икона�чої	�лади,	котрі	опо�е

редко�ують�я	у	�игляді	�ла�не	держа�ноупра�лін�ької	діяльно�ті	(тобто	
держа�ного	упра�ління),	значне	мі�це	по�ідають	ті	напрями,	�	яких	від
сутні характерні ознаки поняття «державне управління». А	�аме,	крім	
перелічених	�ище	прикладі�	«неупра�лін�ької	ча�тини»	діяльно�ті	орга
ні�	�икона�чої	�лади,	при	оцінці	будьякого	 іншого	напряму	реалізації	
�икона�чої	�лади	�лід	обо�’язко�о	�иходити	з	його	конкретного	змі�ту,	
а	точніше,	зі	змі�ту	закріплених	за	даними	органами	функцій	і	по�но�а
жень	—	на	предмет	з’я�у�ання	їх	упра�лін�ької	чи	неупра�лін�ької	�пря
мо�ано�ті;

2)	у	�ипадках,	коли	здій�нення	�икона�чої	�лади	�ідбу�аєть�я	у	формі	
�ла�не	упра�лін�ької	діяльно�ті,	�лід	�раху�ати,	що	у	демократичній	дер
жа�і	ця	діяльні�ть	може	здій�ню�ати�ь	не	тільки	�иключно	держа�ними	
органами,	а	й	окремими	недержа�ними	�уб’єктами	—	адже	повноваження 
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виконавчої влади можуть бути делеговані державою іншим	�уб’єктам,	а	
�аме:	а)	органам	мі�це�ого	�амо�ряду�ання;	б)	деяким	іншим	недержа�
ним	ін�титуціям	(наприклад	окремим	громад�ьким	організаціям)	тощо.

Під�умо�уючи	на�едене	залишаєть�я	зробити	�и�но�ок,	що	як	держа�
не	упра�ління	у	пе�ній	��оїй	ча�тині	реалізуєть�я	поза	межами	�икона�
чої	�лади,	так	і	�икона�ча	�лада	у	пе�ній	��оїй	ча�тині	реалізуєть�я	(або	
може	реалізо�у�ати�я)	поза	межами	держа�ного	упра�ління.

Розгляну�ши	�уттє�і	ознаки	держа�ного	упра�ління	�лід	розуміти,	що	
�они	є	�пільними	(окрім	за�обі�	держа�ного	приму�у)	для	��іх	різно�иді�	
�оціального	упра�ління,	які	здій�нюють�я	но�іями	по�но�ажень	публічної	
�лади.	Не�ипадко�о,	що	для	узагальнюючої	характери�тики	згаданих	різ
но�иді�	дедалі	більше	поширюєть�я	термін	«публічне	упра�ління».	Щопра�
да,	ним	найча�тіше	охоплюєть�я	голо�ним	чином	�фери	держа�ного	і	�амо
�рядного	упра�ління.

�кщо	ж	контек�т	«публічно�ті»	не	потребує	додатко�ого	до�едення,	то	
цілком	прийнятно	го�орити	з	аналогічним	значенням	про	 «упра�ління»,	
«упра�лін�ьку	діяльні�ть»,	«упра�лін�ькі	�ідно�ини»	тощо.	Це	�то�уєть�я	і	
формули	 «�ладні	 упра�лін�ькі	 функції»,	 що	 �икори�тана	 у	 тек�ті	 КАС.	
О�кільки	�амі	упра�лін�ькі	функції,	заз�ичай,	по�’язують	із	змі�том	упра�
лін�ької	діяльно�ті,	їх	треба	розглядати	�аме	як	одну	із	�кладо�их	цього	
змі�ту.

функції у змісті 
управлінської діяльності

Упра�лін�ька	діяльні�ть	характеризуєть�я	��оїм	о�обли�им	змі�том	 і	
проя�ляєть�я	у	�ідпо�ідних	формах.

Зміст —	це	�укупні�ть	елементі�,	проце�і�,	з�’язкі�,	�ідно�ин,	що	ут�о
рюють	даний	феномен,	а	форма	—	�по�іб	зо�нішнього	проя�у,	�ираження	
змі�ту	я�ища.

Кожен	об’єкт	має	зо�нішню	і	�нутрішню	форми.	Зовнішня форма	—	це	
зо�нішнє	�ираження	об’єкта,	що	забезпечує	як	його	�ідокремлені�ть,	так	
і	з�’язок	з	іншими	об’єктами.	Під	внутрішньою формою	розуміють	�по�іб	
з�’язку	елементі�	цілого,	що	��ідчить	про	його	�труктуру.	�ому	коли	�пі�
�ідно�ять�я	форма	і	змі�т	будьякого	я�ища,	пере�ажно	йдеть�я	про	зо�
нішню	форму	(форми),	адже	�нутрішня	форма	�коріше	характеризує	його	
змі�т.

В	адміні�трати�нопра�о�ій	науці	немає	єдно�ті	�	розумінні	того,	як	
�пі��ідно�ять�я	елементи	змі�ту	та	форми	упра�лін�ької	діяльно�ті.	На
приклад,	пропонуєть�я	розглядати	проце�	упра�ління	(як	форму	діяльно
�ті	�уб’єкта)	через	єдні�ть	�тадій,	функцій,	методі�	упра�ління	й	упра�лін
�ьких	�ідно�ин.	У	цьому	�ипадку	не�ипра�дано	змішують�я	різні	й	цілком	
�амо�тійні	характери�тики	як	змі�ту,	так	і	форми	держа�ного	упра�ління	
(далі	—	упра�ління).
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На�пра�ді	до	о�но�них	елементі�	змі�ту	упра�лін�ької	діяльно�ті	нале
жать:	а)	цілі	та	за�дання;	б)	функції;	�)	методи.

Щодо	кожного	з	цих	елементі�	у	науко�ій	літературі	�и�ло�лені	неод
нозначні	погляди.	Але	найбільш	точне	і	по�лідо�не,	на	нашу	думку,	їх	тлу
мачення	�иглядає	таким	чином.

Цілі	 та	 за�дання	—	це уявлення про напрями та очікувані наслідки 
управлінської діяльності.	 Відмінні�ть	 між	 �казаними	 однопорядко�ими	
категоріями	полягає	у	�тупені	узагальнено�ті	�ідт�орення	у	них	напрямі�	
та	на�лідкі�,	а	�аме:	у	цілях	�ідт�орюють�я	більш	тривалі та значущі,	ніж	
у	за�даннях,	показники	діяльно�ті.

�аке	тлумачення	�ідрізняєть�я	�ід	і�нуючих	�изначень	мети	як	�ла�не	
кінце�ого	 результату,	 на	 до�ягнення	якого	 �прямо�ане	функціону�ання	
�и�теми.	Адже	результат	як	мета	і�нує	лише	у	�игляді	образу	майбутнього.	
Коли	результат	до�ягнутий,	�ін	�же	не	може	�и�тупати	як	мета.

Окрім	того,	що	принципо�о	�пільною	для	��іх	�уб’єкті�	упра�ління	є	
цільо�а	�прямо�ані�ть	на	задо�олення	�у�пільно	значущих,	тобто	публіч
них	потреб,	кожний	керуючий	�уб’єкт	додатко�о	націлений	на	�пецифічні	
потреби	коре�пондо�аного	йому	керо�аного	об’єкта.

Ці	потреби	надз�ичайно	різноманітні	й	можуть	бути	�труктуро�ані	за	
різними	ознаками,	наприклад,	залежно	�ід	рі�ня	об’єкті�	(потреби	народ
ного	го�подар�т�а,	галузі,	підгалузі,	об’єднання,	підприєм�т�а)	або	�ід	змі
�ту	�амих	потреб	(потреби	у	прогно�тичній	і	плано�ій	інформації,	кадро
�их,	фінан�о�их	та	інших	ре�ур�ах,	у	координації	зу�иль	тощо).	Складний	
характер	потреб	�у�пільного	�ередо�ища	зумо�лює	так	з�ане	«дере�о	ці
лей»,	яке	одержують	шляхом	диференціації	о�танніх	на	підцілі	(за�дання)	
нижчого	рі�ня.	Вони	деталізують	загальні	цілі,	локалізують�я	у	проце�і	роз
поділу	між	�уб’єктами	упра�ління.

Функції	�лід	розуміти	як	�ідно�но	�амо�тійні	�кладо�і	змі�ту	упра�лін
�ької	діяльно�ті.

Методи	упра�ління	безпо�ередньо	характеризують	практичну	реаліза
цію	функцій,	загальноприйняте	їх	тлумачення	як	�по�обі�	здій�нення	ке
руючими	�уб’єктами	�ладноорганізуючого	�пли�у	на	керо�ані	об’єкти.

Форми управлінської діяльності	—	це	�по�оби	зо�нішнього	�иражен
ня	змі�ту	упра�лін�ької	діяльно�ті	�	її	динаміці,	тобто	�	ході	практичного	
функціону�ання	�ідпо�ідних	�уб’єкті�.

Отже,	функції	—	це	�ідно�но	�амо�тійні	та	які�но	однорідні	�кладо�і	
упра�лін�ької	діяльно�ті,	які	характеризують�я	цільо�ою	�прямо�ані�тю.

Цільова спрямованість	функцій	упра�ління	—	най�ажли�іший	аргу
мент	на	кори�ть	�изначення	�амо�тійно�ті	тієї	чи	іншої	функції.	Причому	
�	даному	�ипадку	йдеть�я	не	�загалі	про	будьякі	цілі	(за�дання),	адже	їх	
у	керуючих	�уб’єкті�	багато,	і	��і	�они	різні.	Для	�иокремлення	конкрет
них	функцій	�ідпо�ідних	�уб’єкті�	�ирішальне	значення	має	лише	пе�ний	
�ид	(група)	цілей	(за�дань),	що	�тоять	перед	цими	�уб’єктами.
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Для	точнішого	уя�лення	�аме	про	такі	цілі	(за�дання)	доцільно	розме
жовувати цілі (завдання) управління на кілька типових груп.	Це	групи	ці
лей	(за�дань):

що	�ідображають	найбільш	загальні	потреби	і	тенденції	економічно
го	та	�оціального	роз�итку	�у�піль�т�а,	які	�имагають	акти�ного	�ладно
організуючого	�тручання	з	боку	держа�и.	Це	так	з�ані	�пільно	значущі,	
або	публічні,	цілі	(за�дання);

що	характеризують	адре�ну	�прямо�ані�ть	упра�лін�ької	діяльно�ті	
на	конкретні	керо�ані	об’єкти	—	галузі,	�фери,	регіони,	окремі	підприєм
�т�а	тощо.	Це	так	з�ані	об’єктні	цілі	(за�дання);

що	�ідображають	змі�т	конкретних	потреб	�ідпо�ідних	керо�аних	
об’єкті�.	Саме	ці	потреби	�изначають	�пеціалізацію	упра�лін�ької	діяльно�
ті	щодо	забезпечення	тієї	чи	іншої	потреби	даного	керо�аного	об’єкта.	Це	
�пеціалізо�ані	цілі,	за�дання	(тобто	�ідпо�ідно	до	окремих	потреб);

що	�ипли�ають	із	�нутрішньої	«технології»	упра�лін�ької	діяльно�ті	
(розумієть�я	як	пе�ний	механізм	�икори�тання	методі�	упра�ління)	та	�ід
ображають	�прямо�ані�ть	зу�иль	керуючих	�уб’єкті�	щодо	забезпечення	
як	цієї	технології,	так	і	проце�уальних	форм	діяльно�ті.	Це	так	з�ані	техно
логічні	за�дання	(цілі).

�ака	�ирішальна	ознака	поняття	функцій	упра�ління,	як	цільо�а	�пря
мо�ані�ть,	передбачає	ная�ні�ть	у	кожній	функції	не	будьякої	мети	(за�дан
ня),	а лише мети (завдання) третьої типової групи, тобто спеціалізованої 
мети (завдання).	Лише	на	цій	під�та�і	можна	більшменш	обґрунто�ано	і	
переконли�о	ідентифіку�ати	як самостійні функції до�ить	різноманітні	�пе
ціалізо�ані	та	однорідні	ча�тини	змі�ту	упра�лін�ької	діяльно�ті,	наприклад	
плану�ання	і	контроль	(зау�ажимо,	що	цими	категоріями	можуть	характе
ризу�ати�я	також	�ідпо�ідні	стадії процесу	упра�ління).

У	пра�о�ій	літературі	є	різні	�аріанти	кла�ифікації	функцій	упра�лін
�ької	діяльно�ті.	�радиційним	є	поділ	на	такі	�иди:

а)	загальні (або	о�но�ні)	функції;
б)	спеціальні (або	�пеціалізо�ані)	функції,	які	�ідображають	�пецифіку	

або	конкретного	�уб’єкта	упра�ління,	або	керо�аного	об’єкта;
�)	допоміжні (або	об�луго�уючі)	функції,	які	об�луго�ують	�иконання	

загальних	і	�пеціальних	функцій.
Але	при	цьому	поділі	 не	 �иключаєть�я	�икори�тання	 однако�их	на

ймену�ань	функцій	для	характери�тики	їх	різних	�иді�	(наприклад,	пла
ну�ання,	фінан�у�ання	належать	і	до	загальних,	і	до	�пеціальних	функцій).

�ому	з	метою	уніфіко�аного	�икори�тання	у�талених	термінологічних	
позначень	реально	і�нуючих	функцій,	«плану�ання»,	«фінан�у�ання»,	«ко
ординація»	«�тимулю�ання»	тощо,	—	обґрунто�анішою	�иглядає	кла�ифі
кація	у�іх	цих	функцій	за	кількома	типо�ими	групами	за	найбільш	�изна
чальним	критерієм	—	цільовою спрямованістю функцій �ідпо�ідно	до	жит
тє�о	�ажли�их	потреб	кожного	керо�аного	об’єкта.	Відтак	можна	поділити	
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функції	упра�ління	на	�иди,	які	�ідпо�ідають	цілям	(за�данням)	щодо	за
безпечення	керо�аних	об’єкті�:

ціле��тано�люючою	(цілеорієнтуючою)	інформацією	—	прогнозу�ан
ня,	плану�ання,	програму�ання	тощо.	Це	ціле��тано�люючі	функції;

ре�ур�ами,	необхідними	для	їх	нормальної	діяльно�ті	та	роз�итку,	—	
фінан�у�ання,	�тимулю�ання,	кадро�е	забезпечення	тощо.	Це	ре�ур�оза
безпечу�альні	функції;

належної	�порядко�ано�ті,	узгоджено�ті	�	діяльно�ті	керо�аних	об’єк
ті�	—	кері�ницт�о,	координація,	організація,	регулю�ання,	нагляд,	конт
роль	тощо.	Це	організаційнорозпорядчі	функції;

зу�иллями	щодо	їх	пер�инного	форму�ання	та	на�тупного	удо�кона
лення	(�	органічному	поєднанні	з	такими	ж	заходами	щодо	�амих	керую
чих	�уб’єкті�)	—	організаційне	проекту�ання,	реорганізація,	раціоналіза
ція	тощо.	Це	тран�формаційні	функції.

У	реальному	житті	��і	перелічені	функції	ті�но	�заємоз�’язані.	Водно
ча�	�они	характеризують	найбільш	однорідні	ча�тини	(або	напрями)	діяль
но�ті	керуючих	�уб’єкті�,	які	тією	чи	іншою	мірою	здій�нюють�я	на	кож
ному	рі�ні	їх	�и�теми.	Отже,	для	�изначення	функцій	конкретних	�уб’єк
ті�	цілком	прийнятна	�ищена�едена	термінологія,	поширена	у	�ітчизняній	
науці	й	практиці	упра�ління.

О�таннім	ча�ом	у	літературі	з’я�ляють�я	і	�прощені	підходи	до	розумін
ня	 упра�лін�ьких	функцій	 та	 їх	 кла�ифікації.	 Заз�ичай	 це	 по�’язане	 зі	
�пробою	дохідли�о	проілю�тру�ати	я�ища,	що,	як	кажуть,	лежать	«на	по
�ерхні».	Наприклад,	іноді	пропонуєть�я	�иділяти	такі	групи	упра�лін�ьких	
функцій:	1)	�ироблення	(формулю�ання)	політики;	2)	пра�о�е	регулю�ан
ня;	3)	надання	адміні�трати�них	по�луг;	4)	нагляд	і	контроль1.	Ця	�проба,	
мабуть,	більше	нагадує	типологію	(хоча	критерій	незрозумілий)	о�но�них	
�фер	(�иді�)	діяльно�ті	�уб’єкті�	публічного	упра�ління,	�	яких	пе�не	мі�
це	 можуть	 по�ідати	 упра�лін�ькі	 функції.	 Думаєть�я,	 �	 будьякому	 �и
падку	а�торам	на�іть	популярних	�идань,	�икладаючи	�ла�ну	позицію	за	
упра�лін�ькою	тематикою,	доцільно	було	б	чітко	�и�ло�лю�ати	��оє	�та�
лення	до	базо�ого	поняття	«упра�ління».	Це	допоможе	уникати	можли�их	
ди�ку�ій	і	непорозумінь	у	читачі�.

Управлінські функції 
та компетенція

Маючи	уя�лення	про	упра�лін�ькі	функції,	залишаєть�я	розкрити	та
ку	ознаку,	як	«�ладні�ть».	Ця	ознака	означає	ная�ні�ть	�ладних	по�но�а
жень,	 о�кільки	 здій�ню�ати	упра�ління	керуючі	 �уб’єкти	не	можуть	 без	
�икори�тання	пе�них	пра�	і	�иконання	пе�них	обо�’язкі�,	які	у	�укупно�
ті	забезпечують	�ладноорганізуючий	�пли�	на	керо�ані	об’єкти.

1	Ди�.:	Кодек�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	:	наук.практ.	ком.	:	у	2	т.	/	
за	заг.	ред.	Р.	О.	Куйбіди.	—	К.	:	Книги	для	бізне�у,	2007.	—	�.	1.	—	С.	53.
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Загалом	�арто	нагадати,	що	«�ладні�ть»	—	це	атрибути�на	ри�а	упра�
ління.	Без	�ладних	�ажелі�	здій�ню�ати	упра�ління	неможли�о.	Відтак	у	
формулі	«�ладні	упра�лін�ькі	функції»	�казі�ка	на	«�ладні�ть»	є	про�то	зай
�ою.	В�е,	що	роблять	керуючі	�уб’єкти	у	�фері	публічного	упра�ління,	є	тим	
чи	іншим	�ия�ом	публічної	�лади.

�им	не	менш	з’я�у�ання	«�ладно�ті»	упра�лін�ьких	функцій	необхідно,	
позаяк	пра�а	і	обо�’язки	керуючих	�уб’єкті�	набу�ають	пра�о�ої	форми.	
У	з�’язку	з	цим	нагадаємо,	що	здатні�ть	�уб’єкта	мати	і	реалізо�у�ати	кон
кретні	пра�а	і	обо�’язки	у	�фері	публічного	упра�ління	�изначаєть�я	по
няттям	його	адміні�трати�ної	пра�о�уб’єктно�ті.	Сто�о�но	органі�	держа
�и	і	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	голо�ним	�ия�ом	адміні�трати�ної	пра�о
�уб’єктно�ті	органі�	�и�тупає	їх	компетенція.

Щодо	таких	юридичних	о�іб,	як	підприєм�т�а,	у�тано�и,	організації,	то	
тут	термін	«компетенція»	поширюєть�я	тільки	на	органи	упра�ління	(адмі
ні�трації)	цих	юридичних	о�іб.	Сто�о�но	ж	�амих	юридичних	о�іб	�икори�
то�уєть�я	термін	не	«компетенція»,	а	«адміні�трати�нопра�о�ий	�тату�».

У	з�’язку	з	цим	треба	нагадати,	що	питання	про	�пі��ідношення	функ
цій	і	компетенції	органі�	упра�ління	три�алий	ча�	ди�куту�ало�я	�	радян
�ькій	 адміні�трати�нопра�о�ій	 літературі.	О�но�ними	 були	 д�і	 позиції.	
На	думку	І.	Л.	Бачило,	функції	�ходять	як	�кладо�і	елементи	до	компетен
ції	та	�изначають,	«що»	робить	орган,	�и�тупаючи	�	результаті	цього	пра
�о�им	я�ищем1.	Б.	М.	Лазарє�	�т�ерджу�а�,	що	елементами	компетенції	
органу	упра�ління	�и�тупають	не	�амі	функції	як	такі,	а	покладені	на	ньо
го,	поперше,	загальне	пра�о	(щодо	керо�аного	об’єкта)	та	обо�’язок	(перед	
держа�ою)	�икону�ати	пе�ні	функції,	подруге,	комплек�	конкретних	пра�	
і	обо�’язкі�	(по�но�ажень),	що	необхідні	для	реалізації	цих	функцій2.

У	подальшому	набу�	поширення	�и�но�ок	про	те,	що	функції	не	є	одно
порядко�ими	з	по�но�аженнями	як	елементами	компетенції	органу,	а	�и
ражають�я	у	ній	шляхом	пра�о�ого	закріплення	(регламентації)	о�танніх.

Отже,	за	��оєю	природою	компетенція	керуючих	�уб’єкті�	—	це	юри
дичне	�ідображення	(опо�ередку�ання)	покладених	на	них	функцій	у	�пе
ціальних,	так	з�аних	компетенційних	(або	�тату�них)	нормати�нопра�о
�их	актах	шляхом	закріплення	цілей,	за�дань	і	необхідного	для	їх	реаліза
ції	комплек�у	пра�	і	обо�’язкі�,	тобто	�ладних	по�но�ажень.

�аким	чином,	ная�ні�ть	у	органа	публічного	упра�ління	«�ладних»	упра�
лін�ьких	функцій	означає,	що	�ін	наділений	компетенцією,	яка	означає	
пе�ний	об�яг	конкретних	пра�	і	обо�’язкі�	(по�но�ажень),	необхідних	для	
здій�нення	функцій	упра�лін�ької	діяльно�ті	�	тій	чи	іншій	�фері	публіч
ного	упра�ління.

1	Бачило	И.	Л.	Функции	органо�	упра�ления	(пра�о�ые	проблемы	оформления	и	
реализации)	/	И.	Л.	Бачило.	—	М.,	1976.	—	С.	52—54.

2	Лазаре�	Б.	М.	Компетенция	органо�	упра�ления	/	Б.	М.	Лазаре�.	—	М.,	1971.	—	
С.	101—102.
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Під�умо�уючи	на�едене	 зазначимо,	що	у	формулі	 �т.	3	КАС	 «�ладні	
упра�лін�ькі	функції»	за�то�о�ано	тлумачення	упра�ління	не	у	�пра�ді	нау
ко�ому	�ен�і,	а	у	так	з�аному	�узькому	значенні.	І	це	не	�иглядає	�ипад
ко�им,	а	тільки	до�одить,	що	КАС	�т�орено	під	тягарем	�тарої,	�формо�аної	
і	пануючої	�	колишній	радян�ькій	юридичній	науці	доктрини	адміні�тра
ти�ного	пра�а.	Її	ключо�ою	ри�ою	була	аб�олютизація	(тобто	перебільшен
ня)	ролі	держа�ного	упра�ління	у	�фері	регулю�ання	адміні�трати�ного	
пра�а.

На�пра�ді	ж,	категорія	«упра�ління»	має	�у�оро	�изначений	змі�т	і	не	
може	ототожню�ати�я	з	у�іма	діями,	що	�чиняють	органи	�икона�чої	�ла
ди	і	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.	�им	не	менше	з�ичний	�тереотип	з�одити	
їх	діяльні�ть	�инятко�о	до	«упра�ління»	на�тільки	міцний,	що	�приймаєть�я	
майже	як	ак�іома.

�кщо	б	КАС	�иходи�	зі	�пра�ді	науко�ого	значення	упра�ління,	то	не	
можна	було	б	закріплю�ати	�	ньому	таку	ознаку	�уб’єкта	�ладних	по�но
�ажень,	як	здій�нення	ним	«упра�лін�ьких»	функцій.	Адже	тим	�амим	КАС	
фактично	�ід�ік	би	�ід	�фери	компетенції	адміні�трати�них	�уді�	�еличез
ний	ма�и�	публічнопра�о�их	�порі�,	які	�иникають	при	здій�ненні	�аме	
«неупра�лін�ьких»	функцій	органі�	публічного	упра�ління.	�оді	як	��і	по
дібні	�пори	на�пра�ді	перебу�ають	під	�пли�ом	норм	адміні�трати�ного	
пра�а	і	тому	мали	б,	беззаперечно,	�изна�ати�я	�пра�ами	адміні�трати�
ної	юри�дикції.

Але	проблему	до	кінця	не	�ирішує	і	нинішній	�аріант	норми	КАС.	Адже	
за	умо�	і�нуючої	не�изначено�ті	«упра�лін�ьких»	функцій,	�	науко�ій	літе
ратурі	 і	�	практиці	по�тійно	продукують�я	неоднозначні	оцінки	одних	 і	
тих	�амих	я�ищ.	Приміром,	а�тори	одного	науко�опрактичного	комента
ря	КАС	�ідно�ять	до	органі�	держа�ної	�лади	у	контек�ті	п.	7	�т.	3	КАС	
органи	законода�чої	�лади1.	У	той	�амий	ча�	а�тори	�ищезгаданого	комен
таря	КАС	у	тому	ж	контек�ті	додають	до	цього	переліку	також	Президен
та	України,	органи	прокуратури,	�уди2.

Мабуть,	цей	приклад	не	є	підт�ердженням	належної	науко�ої	чітко�ті	
розгляду�аної	нормати�нопра�о�ої	кон�трукції.	Отже,	�	інтере�ах	єдно�
ті	пра�оза�то�о�чої	практики	уя�ляєть�я	доцільним	на�тупне	удо�конален
ня	тек�ту	КАС,	яке	ґрунту�ало�я	б	на	�уча�них	науко�о	�и�ажених	поло
женнях	і	�и�но�ках.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Наз�іть	�уттє�і	ознаки	�оціального	упра�ління.

1	Кодек�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	:	наук.практ.	ком.	/	за	ред.	С.	В.	Кі
�ало�а,	О.	І.	Харитоно�ої.	—	Х.	:	�ОВ	«Оді��ей»,	2005.	—	С.	28.

2	Кодек�	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	:	наук.практ.	ком.	:	у	2	т.	/	за	заг.	
ред.	Р.	О.	Куйбіди.	—	К.	:	Книги	для	бізне�у,	2007.	—	�.	1.	—	С.	54.
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2.	 У	чому	полягає	про�ідна	роль	держа�ного	упра�ління	�еред	різно�иді�	
�оціального	упра�ління?

3.	 Охарактеризуйте	�пі��ідношення	понять	«держа�не	упра�ління»	і	«�и
кона�ча	�лада».

4.	 Дайте	�изначення	поняття	і	на�едіть	кла�ифікації	упра�лін�ьких	функ
цій.

5.	 У	чому	полягає	пра�о�а	форма	упра�лін�ьких	функцій?

Глава 4
АдміністРАтивний ПРОцес 

і АдміністРАтивні ПРОцедУРи

Реалізація	�ладних	по�но�ажень	з	боку	органі�	публічної	�лади	потре
бує	�ідпо�ідної	процесуальної (процедурної) форми.	Адже	�то�о�но	цих	ор
гані�	діє	пряме	кон�титуційне	за�тереження:	«Органи	держа�ної	�лади	та	
органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�і	о�оби	зобо�’язані	діяти	ли
ше…	у	�по�іб,	що	передбачені	Кон�титуцією	України	та	законами	України»	
(ч.	2	�т.	119	Кон�титуції	України).

�ому	питання	про	«адміні�трати�ні	процедури»	потребує	окремого	�и
��ітлення.	Врахо�уючи,	що	�ітчизняна	пра�о�а	наука	традиційно	по�’язує	
розгляд	 адміні�трати�них	 процедур	 з	 поняттям	 «адміні�трати�ний	 про
це�»,	необхідно	почати	із	загальної	характери�тики	проце�уального	а�пек
ту	адміні�трати�ного	пра�а.

Процесуальний аспект 
адміністративного права

У	даному	а�пекті	треба	�ідмо�ити�я	�ід	і�нуючої	догматизації	поперед
ніх	уя�лень,	що	ще	має,	на	жаль,	мі�це	у	�ітчизняній	науці.

Докорінна	помилка	багатьох	до�лідникі�	полягає	�	тому,	що	пере�а
жає	думка	про	об’єкти�не	і�ну�ання	якого�ь	окремого	пра�о�ого	я�ища	
під	наз�ою	«адміні�трати�ний	проце�».	 І	голо�не	—	що	�ін	коре�пондує	
�ідпо�ідній	галузі	матеріального	пра�а.	�обто	пропонуєть�я	мірку�ати	за	
аналогією	з	кла�ичними	зразками	�иді�	юридичних	проце�і�.	Наприклад:	
ци�ільне	пра�о	—	ци�ільний	проце�;	кримінальне	пра�о	—	кримінальний	
проце�.

Хоча	при	цьому	забу�ають,	що	і�торично	таке	я�ище,	як	«адміні�тра
ти�ний	проце�»,	по�’язане	з	функціону�анням	лише	адміні�трати�ної	ю�
тиції.	І	тільки	�	такому	розумінні	можна	було	б	�	принципі	про�одити	ана
логію	між	«адміні�трати�ним»	проце�ом	і	проце�ами	«ци�ільним»	і	«кримі
нальним».	Але	ж	�	подібному	розумінні	у	на�	«адміні�трати�ного	проце�у»	
до	о�таннього	ча�у	�загалі	не	і�ну�ало,	о�кільки	не	було	як	такої	адміні�тра
ти�ної	ю�тиції,	тобто	�ла�не	адміні�трати�них	�уді�.
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Отже,	�иокремлення	проце�уальної	ча�тини	адміні�трати�ного	пра
�а	принципо�о	не можна розглядати за аналогією	з	галузями	ци�ільного	
і	кримінального	пра�а.	�кщо	�	ци�ільному	і	кримінальному	пра�і,	за	за
гальним	пра�илом,	їх	«проце�уальна	ча�тина»	регулю�анням	деліктних	�ід
но�ин	і	обмежуєть�я	(щопра�да,	�	ци�ільному	пра�і	до	цього	додаєть�я	і	
�удо�ий	розгляд	�порі�),	то	�	адміні�трати�ному	пра�і	регулю�ання	таких	
�ідно�ин	�тано�ить	далеко	не	пере�ажну	ча�тку	�фери	дії	проце�уальних	
норм.

Більше	того,	проце�уальна	форма	—	це	необхідна	умо�а	належного	функ
ціону�ання	будьяких	адміні�трати�них	пра�о�ідно�ин,	тоді	як	у	�ферах	
ци�ільно	і	кримінальнопра�о�ого	регулю�ання	проце�уальна	форма	�ла�
ти�а	лише	пе�ним	групам	�ідно�ин	—	�	�у�оро	�изначених	межах,	�ідпо
�ідно,	ци�ільного	і	кримінального	проце�і�	(�удочин�т�а).	Спра�а	у	тому,	
що	�	адміні�трати�ному	пра�і	�ідпо�ідної	проце�уальної	(процедурної)	фор
ми	потребує	за�то�у�ання	не тільки санкції, а й диспозиції	будьякої	мате
ріальної	норми.

У	протилежному	�ипадку	реалізація	по�но�ажень	з	боку	�уб’єкті�	пуб
лічної	�лади	набу�атиме	ри�	майже	необмеженого	адміні�трати�ного	роз
�уду	(аж	до	��а�ілля)	у	�то�унках	з	іншими	уча�никами	адміні�трати�них	
пра�о�ідно�ин,	чого	допу�тити	не	можна.

У	той	�амий	ча�	немає	під�та�	го�орити	про	яку�ь	окрему процесуаль
ну підгалузь	у	�кладі	адміні�трати�ного	пра�а,	о�кільки	�амо�тійного	од
норідного	предмета	регулю�ання	—	що	об’єкти�но	необхідне	для	�иокрем
лення	підгалузі	пра�а	—	фактично	і�нуюче	розмаїття	проце�уальних	�ід
но�ин	у	�фері	адміні�трати�ного	пра�а	не	ут�орює.

Обґрунто�анішим	і	кори�нішим	�иглядає	�аріант	з	�иокремленням	у	
�труктурі	адміні�трати�ного	пра�а	трьох	�амо�тійних	процесуальних ін
ститутів,	а	�аме:

а)	ін�титуту	«�нутрішньоорганізаційних»	адміні�трати�них	про�аджень	—	
регулює	різноманітні	процедури	і	про�адження	або	операти�норозпоряд
чого	(наприклад	кері�ницт�о	роботою	якого�ь	органу	згідно	з	�ідпо�ідним	
регламентом),	або	�лужбо�ого	(наприклад	про�едення	ате�тації	держа�них	
�лужбо�ці�),	або	пра�от�орчого	(наприклад	підгото�ка	і	�идання	нормати�
них	та	інди�ідуальних	пра�о�их	акті�)	характеру;

б)	ін�титуту	так	з�аних	�ер�і�них	адміні�трати�них	про�аджень	—	ре
гулює	пра�ореалізаційні	і	пра�озахи�ні	про�адження,	які	охоплюють	про
цедури	розгляду	зая�,	�карг	та	інших	з�ернень	при�атних	о�іб,	�	тому	чи
�лі	з	питань	надання	їм	різноманітних	адміні�трати�них	по�луг;

�)	 ін�титуту	 «юри�дикційних»	адміні�трати�них	про�аджень	—	регу
лює	адміні�трати�ноюри�дикційні	про�адження,	які	охоплюють	процеду
ри	за�то�у�ання	заході�	адміні�трати�ного	приму�у,	�ключаючи	за�то�у
�ання	адміні�трати�них	�тягнень,	а	також	заході�	ди�циплінарної	�ідпо
�ідально�ті	щодо	держа�них	�лужбо�ці�.
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Адміністративний процес 
і адміністративні провадження

�к	же	у	��ітлі	на�еденого	�лід	�та�ити�я	до	поняття	«адміні�трати�ний	
проце�»?	На	наш	погляд,	такого	цілі�ного	я�ища	як	«адміні�трати�ний	про
це�»	�	реально�ті	не	і�нує.	Адже	�	найширшому	�игляді	«адміні�трати�ним	
проце�ом»	допу�тимо	��ажати	лише	проце�	за�то�у�ання	норм	адміні�тра
ти�ного	пра�а	як	одну	з	форм	реалізації	цих	норм.	У	подібному	розумінні	
дане	�изначення	нічого	кон�трукти�ного	�	�обі	не	мі�тить,	о�кільки	тільки	
дублює	�ідоме	поняття	—	пра�оза�то�у�ання.

Водноча�	 у�і	 інші	 �аріанти	 тлумачення	 «адміні�трати�ного	проце�у»	
�то�ують�я	конкретних	проце�уальних	проя�і�	діяльно�ті,	�регульо�аних	
нормами	адміні�трати�ного	пра�а.	Фактично	можна	го�орити	про	чотири	
о�но�ні	�фери	за�то�у�ання	поняття	«адміні�трати�ний	проце�».	Це:

порядок	розгляду	�пра�	у	адміні�трати�них	�удах	(тобто	адміні�тра
ти�не	�удочин�т�о);

порядок	реалізації	по�но�ажень	органі�	�икона�чої	�лади	щодо	під
гото�ки	та	прийняття	нормати�них	й	інди�ідуальних	пра�о�их	акті�	(це	
так	з�аний	позити�ний,	адміні�трати�ний	проце�);

порядок	реалізації	по�но�ажень	органі�	�икона�чої	�лади	з	розгляду	
�карг	при�атних	о�іб	(тобто	так	з�аний	к�азіюри�дикційний	адміні�тра
ти�ний	проце�);

порядок	за�то�у�ання	заході�	адміні�трати�ного	приму�у	(тобто	юри�
дикційний	адміні�трати�ний	проце�).

З	 у�іх	перелічених	 �фер	пра�о	нази�ати�ь	�ла�не	адміні�трати�ним	
проце�ом	�лід	�изнати	лише	за	трьома	о�танніми	�ферами.	Адже	адміні
�трати�на	природа	проце�у	полягає	�аме	�	тому,	що	�ін	здій�нюєть�я	�	
адміні�трати�ному	(або	поза�удо�ому)	порядку,	а	�аме	�	межах	діяльно�ті	
органі�	і	по�адо�их	о�іб	публічної	адміні�трації	—	органі�	�икона�чої	�ла
ди	і	органі�	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.

Натомі�ть	�удо�ий	розгляд	�пра�	—	це	аж	ніяк	не	адміні�трати�ний	
порядок.	�ому	адміні�трати�не	�удочин�т�о	можна	лише	дуже	умо�но	�ід
не�ти	до	�иді�	адміні�трати�ного	проце�у,	хоча	і	тільки	при	чіткому	наго
ло�і	на	�удо�ому	характері	проце�у,	наприклад	—	адміні�трати�но�удо
�ий	проце�.

Сто�о�но	ж	решти	�иді�	адміні�трати�ного	проце�у	�лід	розуміти,	що	
перелічені	�ище	�фери	є	цілком неоднорідними	за	які�ними	ознаками	і	тому	
потребують	конкретного	термінологічного	�изначення.	Це	зай�ий	раз	під
т�ерджує	думку,	що	«адміні�трати�ний	проце�»	є	родо�им	поняттям	(тобто	
науко�ою	аб�тракцією),	матеріальне	напо�нення	якого	забезпечуєть�я	�и
нятко�о	у	�игляді	конкретних	адміні�трати�них	про�аджень.

Вони	�ключають	до	��ого	змі�ту	дії,	які	об’єднують�я	�	межах	таких	
основних стадій,	�ла�ти�их	кожному	адміні�трати�ному	про�адженню:

•

•

•

•
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1)	�тадія	аналізу	�итуації,	�	ході	якої	збираєть�я	і	фік�уєть�я	інформа
ція	про	фактичний	�тан	�пра�,	реальні	факти,	оцінюєть�я	пер�пекти�а	
подальшого	розгляду	�пра�и,	ух�алюєть�я	�ідпо�ідне	рішення;

2)	�тадія	�ирішення	�пра�и	і	прийняття	рішення	у	�пра�і;
3)	�тадія	�иконання	(або	з�ернення	до	�иконання)	ух�аленого	рішення;
4)	�тадія	о�карження	(або	опроте�ту�ання)	рішення	у	�пра�і	(має	фа

культати�ний	характер).

важлива роль 
адміністративних процедур

Адміні�трати�ні	 про�адження	 �кладають�я	 із	 множини	 по�лідо�но	
здій�ню�аних	дій,	які	у	�ітчизняній	науці	у�талено	нази�ають�я	«процеду
рами».	�кщо	ці	дії	�прямо�ані	на	розгляд	і	�ирішення	конкретних	адміні
�трати�них	�пра�	і	прийняття	інди�ідуальних	адміні�трати�них	акті�,	ціл
ком	логічно	�икори�то�у�ати	термін	«адміністративні процедури».

У	той	�амий	ча�	 іноді	пропонуєть�я	на	о�но�і	�иокремлення	ма�и�у	
наз�аних	�ище	про�аджень	щодо	розгляду	 і	роз�’язання	 інди�ідуальних	
адміні�трати�них	�пра�	узагальнити	порядок	про�едення	кожного	�иду	
про�адження	єдиним	терміном	«адміні�трати�на	процедура».	Хоча	у	цьо
му	є	пе�на	логіка	і	до	того	ж	це	більше	�ідпо�ідало	би	нормот�орчим	тра
диціям	ряду	є�ропей�ький	країн,	�ирішення	цього	питання,	мабуть,	зали
шаєть�я	на	подальшу	пер�пекти�у.

Ці	процедури	здатні	і�тотно	�прияти	під�ищенню	ефекти�но�ті	реалі
зації	публічної	�лади,	чіткому	�иконанню	функцій	і	по�но�ажень	органі�	
та	по�адо�их	о�іб.	Але	голо�не	—	�они	покликані	забезпечити	необхідну	
по�лідо�ні�ть	у	реалізації	громадянами	��оїх	пра�	і	охороню�аних	законом	
інтере�і�	та	�тати	діє�им	за�обом	протидії	�уб’єкти�ізму	з	боку	�лужбо�ці�	
органі�	�икона�чої	�лади.

Крім	того,	принципо�о	�ажли�им	є	те,	що	за�дяки	адміні�трати�ним	
процедурам	фактично	ніби	«�ирі�нюють�я»	пра�о�і	позиції	�уб’єкті�	�лад
них	по�но�ажень	та	людини	—	на	проти�агу	�ідно�инам	«�убординації»,	
�	яких,	заз�ичай,	перебу�ають	�уб’єкти	упра�лін�ьких	�ідно�ин.

На	жаль,	 у	 чинному	 адміні�трати�ному	 законода��т�і	 України	 �аме	
процедурна	ча�тина	(за	�инятком	хіба	що	традиційно	роз�иненого	регулю
�ання	адміні�трати�ноюри�дикційних	про�аджень)	є	найменш	об’ємною	
та	до�коналою.	За	пануючою	з	радян�ьких	ча�і�	традицією	багатьма	фа
хі�цями	не	�рахо�уєть�я,	що	детальна	регламентація	�	законі	технологічно	
раціональних	та	демократичних	за	��оїм	змі�том	процедур	розгляду	�	адмі
ні�трати�ному	порядку	зая�	та	�карг,	інших	з�ернень	при�атних	о�іб	—	
це	чи	не	�ирішальна	гарантія	дотримання	під	ча�	такого	розгляду	неупе
редженої,	�ідпо�ідальної	та	«прозорої»	по�едінки	�лужбо�ці�	у	�ідно�инах	
зі	згаданими	о�обами.

Не�ипадко�о,	що	�	більшо�ті	є�ропей�ьких	країн	 і�нують	�ідпо�ідні	
кодифіко�ані	акти,	при��ячені	дуже	детальній	регламентації	подібних	про
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цедур.	Причому	такі	закони	�кладають	�ерце�ину	адміні�трати�ного	зако
нода��т�а	 і	 �изначають	 рі�ень	 демократично�ті	 публічного	 упра�ління	
цих	країнах.

У	нашій	країні	за�тарілі	�тереотипи	�прощеного	�та�лення	до	юридич
ної	регламентації	проце�уальних	�ідно�ин	у	діяльно�ті	держа�ного	апарату	
дуже	�тійкі,	на�іть	�	�ередо�ищі	фахі�ці�.	Багато	хто	з	них	й	нині	��ажає,	
що	�имоги	до	законода�чого	�регулю�ання	адміні�трати�них	процедур	по
�инні	бути	значно	«полегшеними»,	порі�няно,	наприклад,	з	пра�илами	�удо
�ого	проце�у.	На	цьому,	зокрема,	іноді	будують	критичне	�та�лення	до	необ
хідно�ті	розробки	проекту	Адміні�трати�нопроцедурного	кодек�у	України.

У	цьому	з�’язку	�арто	наголо�ити,	що	і�ну�ання	можли�их	�кладно�
тей	для	�прийняття	пере�ічним	громадянином	акті�	законода��т�а,	при
��ячених	докладній	регламентації	адміні�трати�них	процедур	—	це	не	при
�ід	для	�ідмо�и,	як	дехто	припу�кає,	�ід	подібної	регламентації,	а	лише	
додатко�ий	чинник,	що	�имагає	�ерйозного	удо�коналення	яко�ті	роботи	
держа�ного	апарату	за	рахунок	значного	зро�тання	к�аліфікації	та	про
фе�іоналізму	держа�них	�лужбо�ці�.

Для	громадян	же	�кладні�ть	формалізо�аних	адміні�трати�них	проце
дур	аж	ніяк	не	по�инна	бути	перешкодою,	о�кільки	для	них	будьяка	про
цедура	має	практичну	цінні�ть,	�рештірешт,	тільки	у	д�ох	значеннях.	З	
одного	боку,	має	бути	забезпечена	до�тупні�ть	 і	про�тота	з�ернення	до	
�уб’єкта	публічно�ладних	по�но�ажень	з	пе�ною	�имогою	або	за	пе�ною	
по�лугою,	а	з	другого	—	громадянино�і	потрібна	операти�ні�ть	(�ча�ні�ть)	
отримання	�пра�едли�ого,	об’єкти�ного	і	законного	результату	розгляду	по
даної	зая�и	чи	�карги.

Європейський досвід 
правового регулювання 

адміністративної процедури
Є�ропей�ькі	до�лідники	�икори�то�ують,	зокрема,	такі	англомо�ні	тер

мінологічні	 з�ороти:	 «ad�ini�trative	 proce��»,	 «ad�ini�trative	 proced�re»,	
«ad�ini�trative	proceeding�».	Етимологічний	аналіз	зазначених	терміні�	за
��ідчує	ная�ні�ть	різних	за	��оїм	змі�том	термінологічних	з�ороті�,	що	�и
кори�то�ують�я	для	позначення	проце�уальних	пра�о�их	я�ищ,	�пільною	
ознакою	яких	�и�тупає	належні�ть	до	�фери	адміні�трати�нопра�о�ого	
регулю�ання.

�ермін	«адміні�трати�на	процедура»1	�	є�ропей�ькій	пра�о�ій	практи
ці	за�то�о�уєть�я	для	позначення	окремої	проце�уальної	дії	або	пе�ної	їх	
�укупно�ті,	об’єднаних	�пільною	проце�уальною	метою.	Адміні�трати�на	
процедура	�и�тупає	�ажли�им	елементом	адміні�трати�них	про�аджень	
та	адміні�трати�ного	проце�у	�	цілому.

1	В	є�ропей�ьких	країнах	здебільшого	цей	термін	�икори�то�уєть�я	�	однині	як	уза
гальнюючий	для	низки	проце�уальних	дій.
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У	західноє�ропей�ьких	країнах	теорія	адміні�трати�ного	проце�у	отри
мала	значний	роз�иток	�продо�ж	о�танніх	п’ятде�яти	рокі�.	До	цього	ча
�у	країни—за�но�ниці	ЄС	традиційно	�изна�али	юридичне	значення	тіль
ки	кінце�ого	акта	або	рішення,	а	підгото�чим	про�адженням	нада�ало�ь	
незначне	значення,	о�кільки	�они	здій�ню�али�ь	більшою	мірою	щодо	кри
терії�	належної	організації,	аніж	щодо	до	пра�о�их	критерії�.	Відпо�ідно,	
проце�уальні	недоліки	мали	значення	тільки	тією	мірою,	на�кільки	�они	
�пли�ають	на	недій�ні�ть	 адміні�трати�ного	акта	або	рішення.	Заходи,	
що	приз�одили	до	прийняття	кінце�ого	адміні�трати�ного	акта	або	рішен
ня,	мали	незначне	�нутрішнє	значення,	і	тому	��ажали�я	не�уттє�ими	у	
�то�унках	між	адміні�трацією	та	громадянами.

В	 о�танні	 де�ятиліття	 �та�лення	 до	 адміні�трати�ної	 процедури,	 як	
�же	згаду�ало�ь,	кардинальним	чином	змінило�я.	�ак,	у	�ідомому	по�ібни
ку	Ради	Є�ропи	«Адміні�трація	і	Ви»	(1996	р.)	�иділено	основні принципи,	
що	мають	за�то�о�у�ати�я	у	�заємо�то�унках	між	громадянами	та	органа
ми	 публічної	 адміні�трації1.	 Зокрема	 при	 унорму�анні	 адміні�трати�ної	
процедури	найбільш	�ажли�ими	є	такі	принципи:

до�туп	до	публічних	по�луг	—	пра�о	кожного	з�ертати�я	до	органі�	
публічної	�лади,	які,	у	��ою	чергу,	зобо�’язані	діяти	у	належний	�по�іб.	На
лежний	�по�іб	розгляду	цих	з�ернень	залежить	�ід	характеру	о�танніх	 і	
�изначаєть�я	законом	країни;

пра�о	бути	почутим	—	заціка�лені	о�оби	мають	пра�о	пода�ати	фак
ти,	аргументи	чи	��ідчення.	В	��ою	чергу,	органи	публічної	�лади	зобо�’я
зані	поінформу�ати	заціка�лену	о�обу	у	�ідпо�ідний	ча�	і	у	�ідпо�ідний	
�по�іб	про	початок	адміні�трати�ного	про�адження,	а	також	про	те,	що	
заціка�лена	о�оба	має	пра�о	надати	факти,	��ідчення	або	докази;

пра�о	бути	пред�та�леним	та	пра�о	на	допомогу	—	заціка�лена	о�о
ба	має	пра�о	бути	пред�та�леною,	а	також	має	пра�о	на	допомогу	протя
гом	у�ього	адміні�трати�ного	про�адження,	�	якому	�она	задіяна;

розумний	�трок	—	обо�’язок	органі�	публічної	�лади	про�одити	адмі
ні�трати�ні	про�адження	та	приймати	за	його	під�умками	кінце�ий	адмі
ні�трати�ний	акт	протягом	розумно	обґрунто�аного	ча�у;

по�ідомлення	про	під�та�и	та	за�оби	о�карження	—	адміні�трати�
ний	акт	має	бути	по�ідомлений	у�ім	заціка�леним	о�обам,	а	також	мі�ти
ти	під�та�и,	на	яких	�ін	бу�	прийнятий,	або	мі�тити	чітке	по�илання	на	
те,	де	�икладені	такі	під�та�и.	Викладення	під�та�	має	бути	�ідпо�ідне,	
чітке	 і	до�татнє.	Акт	по�инен	мі�тити	�казі�ки	на	можли�і	 за�оби	його	
о�карження.	Ці	�казі�ки	мають	�изначати	природу	�ідпо�ідних	за�обі�,	
органи,	перед	якими	ці	за�оби	можуть	бути	здій�нені,	ча�о�і	межі	для	ре
алізації	цих	за�обі�;

1	За	є�ропей�ькою	традицією	цим	терміном	охоплюють�я	органи	�икона�чої	�лади	
та	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання.

•

•

•

•

•
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�иконання	адміні�трати�них	рішень	—	адміні�трати�ні	рішення,	які	
надають	пра�о	чи	захи�т	інтере�у	при�атної	о�оби	по�инен	бути	�икона
ний	�продо�ж	розумного	�троку.	Нездатні�ть	органі�	публічної	�лади	діяти	
�ідпо�ідним	чином	підлягає	�удо�ому	або	поза�удо�ому	розгляду	та	може	
бути	під�та�ою	для	компен�ації.

З	огляду	на	є�роінтеграційні	тенденції	роз�итку	�ітчизняного	адміні
�трати�ного	законода��т�а	нам	необхідно	�же	зараз	по�ною	мірою	�кори�
тати�я	позити�ним	є�ропей�ьким	до��ідом	пра�о�ого	регулю�ання	адмі
ні�трати�ної	процедури.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 У	чому	полягає	�пецифіка	�пі��ідношення	матеріальної	і	проце�уальної	
ча�тин	адміні�трати�ного	пра�а?

2.	 �к	треба	розуміти	змі�т	адміні�трати�ного	проце�у	та	його	�кладо�і	еле
менти?

3.	 �ку	роль	�ідіграють	адміні�трати�ні	процедури	у	�заємо�то�унках	орга
ні�	�икона�чої	�лади	і	людини?

4.	 Наз�іть	о�но�ні	принципи	адміні�трати�ної	процедури	�	є�ропей�ьких	
країнах.

Глава 5
АдміністРАтивнО-ПРАвОві віднОсини. 

АдміністРАтивнО-ПРАвОвий сПіР

Публічно-правове регулювання правовідносин
Категорія	«пра�о�ідно�ини»	��ажаєть�я	однією	з	найбільш	фундамен

тальних	у	кожній	галузі	пра�а.	Вона	прямо	�иходить	на	�пецифіку	пред
мета	регулю�ання,	у	ній	також	найбільш	�иразно	�ідображаєть�я	�пецифі
ка	методу	регулю�ання	тієї	чи	іншої	галузі.

Пра�о�ідно�ини	 є	 безпо�ереднім	 реальним	 на�лідком	 дії	 (реалізації)	
норм	�ідпо�ідної	галузі	пра�а.	�ому	у	�ітчизняній	юридичній	науці	прий
нято	ідентифіку�ати	конкретні	пра�о�ідно�ини	через	зазначення	галузе
�ої	належно�ті	норм,	що	їх	�регульо�ують:	наприклад,	норми	ци�ільного	
пра�а	—	ци�ільнопра�о�і	�ідно�ини;	норми	адміні�трати�ного	пра�а	—	
адміні�трати�нопра�о�і	�ідно�ини	тощо.

Подібно	до	цього	�т�орюють�я	понятійні	кон�трукції	більш	загального	
порядку:	публічноправові відносини	(або	�фери).	Хоча	тут	кла�ифікуючою	
ознакою	�и�тупає	�же	не	належні�ть	норм	до	окремих	галузей	пра�а,	а	ду
алі�тичний	поділ	��ієї	�и�теми	пра�а	на	д�і	ча�тини	—	публічне	пра�о	і	
при�атне	пра�о.

•
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З	таких	позицій	�лід,	зокрема,	розглядати	змі�т	поняття	«публічнопра
�о�і	�ідно�ини»,	яке	�икори�тане	�	Кодек�і	адміні�трати�ного	�удочин
�т�а	України	для	окре�лення	�фери	юри�дикції	адміні�трати�них	�уді�	та	
для	з’я�у�ання	природи	�порі�,	що	�и�тупають	предметом	цієї	юри�дикції	
(�татті	2,	3	КАС).

�к	�ідомо,	�иокремлення	публічного права	—	да�ня	��іто�а	традиція.	
В�ажаєть�я,	що	публічне	пра�о	по�’язане,	на�амперед,	з	реалізацією	пуб
лічної влади.	За	�ітчизняними	традиціями,	її	�уб’єктами	�и�тупають	безпо
�ередньо	народ,	а	також	органи	держа�ної	�лади	та	органи	мі�це�ого	�а
мо�ряду�ання	(ч.	2	�т.	5	Кон�титуції	України).

Визначальною	ри�ою	публічного	пра�а	є	притаманний	лише	йому	ім
перативний метод	пра�о�ого	регулю�ання.	Інакше	�ін	ще	нази�аєть�я	
«методом	 �убординації»,	 о�кільки	 забезпечує	 регулю�ання	 «згори	 �низ»	
шляхом	обо�’язко�их	�ладних	припи�і�.	У	результаті	пра�о�ідно�ини	бу
дують�я	за	�хемою	«�лада—підкорення»,	що	�уттє�о	�ідрізняє	такі	�ідно
�ини	�ід	дого�ірних	(рі�нопра�них),	характерних	для	�фери	при�атного	
пра�а.

Поділ	пра�а	на	публічне	і	при�атне	з�одить�я,	за	�еликим	рахунком,	
до	розмежу�ання	адміні�трати�ного	і	ци�ільного	пра�а.	Адже	�аме	ці	га
лузі	уо�облюють	�утні�ть	юридичних	режимі�,	�ла�ти�их,	�ідпо�ідно,	пуб
лічному	і	при�атному	пра�у.

Разом	із	тим,	до	переліку	галузей	публічного	пра�а	традиційно	�ідно
�ять	такі	фундаментальні	(про�ідні)	галузі,	як	кон�титуційне,	адміні�тра
ти�не,	кримінальне	пра�о,	а	також	�удо�опроце�уальні	галузі.	До	них	при
микають	і	деякі,	так	з�ані	�торинні	(похідні),	галузі	пра�а:	фінан�о�е,	по
датко�е,	митне,	інформаційне	і	т.	ін.

Центральне	ж	мі�це	�еред	галузей	публічного	пра�а	по�ідає	(не	рахую
чи	о�но�оположної	галузі	кон�титуційного	пра�а)	�аме	адміністративне 
право.	Це	означає,	що	ознаки	пра�о�ідно�ин,	�регульо�аних	нормами	адмі
ні�трати�ного	пра�а,	є	найбільш	типо�ими	для	характери�тики	публічно
пра�о�их	�ідно�ин.

В	адміні�трати�нопра�о�ій	формі	можуть	проя�ляти�я	різні	�иди	�у
�пільних	�ідно�ин,	і,	�	першу	чергу,	держа�ноупра�лін�ькі	�ідно�ини,	кот
рі	�кладають	�агому	ча�тку	�	змі�ті	предмета	адміні�трати�нопра�о�ого	
регулю�ання.	Норми	адміні�трати�ного	пра�а	у	необхідних	�ипадках	на
дають	держа�ноупра�лін�ьким	�ідно�инам	форму	адміні�трати�нопра
�о�их.

У	��ою	чергу,	зазначені	�ідно�ини	можуть	і�ну�ати	у	різних	формах,	
і	лише	однією	з	них	є	адміні�трати�нопра�о�і	�ідно�ини.	Пе�на	ча�тина	
держа�ноупра�лін�ьких	�ідно�ин	регулюєть�я	кон�титуційним,	фінан�о
�им,	земельним,	екологічним	та	іншими	галузями	пра�а.	Це	є	закономір
ним,	позаяк	неможли�о	у�і	проя�и	держа�ного	упра�ління	охопити	у	по�
ному	об�язі	адміні�трати�нопра�о�им	регулю�анням.
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Саме	 така	 багатогалузе�і�ть	 пра�о�ого	 регулю�ання	 �поріднених	 за	
��оїм	змі�том	держа�ноупра�лін�ьких	�ідно�ин	доз�оляє	ек�траполю�ати	
ключо�і	ознаки	адміні�трати�них	пра�о�ідно�ин	на	�феру	публічнопра
�о�их	�ідно�ин.

Зміст і види 
адміністративно-правових відносин

Адміністративноправові відносини	—	це	�регульо�ані	нормами	адмі
ні�трати�ного	пра�а	�у�пільні	�ідно�ини,	�	яких	�торони	(�уб’єкти)	�ідно
�ин	�заємоз�’язані	і	�заємодіють	між	�обою	шляхом	здій�нення	�уб’єкти�
них	пра�	і	обо�’язкі�,	��тано�лених	і	гаранто�аних	�ідпо�ідними	адміні�тра
ти�нопра�о�ими	нормами1.

Найтипо�ішою	о�обли�і�тю	адміні�трати�нопра�о�их	�ідно�ин	є	те,	
що	однією	з	їх	�торін	за�жди	є	носій владних повноважень,	якими	його	на
діляють	адміні�трати�нопра�о�і	норми.

Адміні�трати�нопра�о�і	�ідно�ини	�кладають�я	пере�ажною	мірою	�	
о�обли�ій	 �фері	 �у�пільного	життя	—	 �фері	 держа�ного	 і	 �амо�рядного	
упра�ління,	і	перш	за	��е,	у	з�’язку	зі	здій�ненням	�ідпо�ідними	органа
ми	��оїх	�ладнорозпорядчих	функцій.

Адміні�трати�ні	пра�о�ідно�ини	можуть	�иникати	за	ініціати�ою	будь
якої	зі	�торін.	Проте	згода	або	бажання	другої	�торони	не	є	обо�’язко�ою	
умо�ою	їх	�иникнення.	Адміні�трати�ні	пра�о�ідно�ини	можуть	�иника
ти	��упереч	бажанню	другої	�торони.	Наприклад,	у	разі	з�ернення	грома
дянина	до	органу	�икона�чої	�лади	о�танній,	незалежно	�ід	��ого	«бажан
ня»,	зобо�’язаний	на	таке	з�ернення	�ідреагу�ати.

Адміні�трати�ні	 пра�о�ідно�ини	 �иникають	 (рі�но	 як	 змінюють�я	 і	
припиняють�я)	лише	з	на�танням	конкретних	життє�их	об�та�ин,	які	прий
нято	нази�ати	юридичними фактами.	Їх	голо�ною	�ла�ти�і�тю	є	здатні�ть	
�икликати	пра�о�і	на�лідки.	Ці	факти	к�аліфікують�я	як	юридичні,	о�кіль
ки	�они	передбачені	�	адміні�трати�нопра�о�их	нормах	(прямо	—	у	гіпо
тезі,	опо�ередко�ано	—	�	ди�позиції	або	�анкції).

Юридичні	факти	кла�ифікують�я	за	різними	критеріями.
За	на�лідками,	що	на�тали,	юридичні	факти	поділяють�я	на:	пра�о

ут�орюючi;	пра�озмiнюючi;	пра�оприпиняючi.
Правоутворюючi факти	тягнуть	�иникнення	пра�о�ідно�ин.
Правозмiнюючi факти	змінюють	і�нуючі	пра�о�ідно�ини.
Правоприпиняючi	факти	зумо�люють	припинення	пра�о�ідно�ин.	�аки

ми	є	дії	о�оби	щодо	здій�нення	�уб’єкти�ного	пра�а	або	�иконання	юридич
ного	зобо�’язання.

Залежно	�ід	ная�но�ті	або	�ід�утно�ті	з�’язку	факту	з	�олею	�уб’єк
та	їх	поділяють	на	дії	та	події.

1	�ут	і	далі	поділяють�я	позиції	а�торі�	книги	Адміні�трати�не	пра�о	України.	Ака
демічний	кур�	:	підруч.	:	у	2	т.	/	ред.	кол.	:	В.	Б.	А�ер’яно�	(гол.)	та	ін.	—	К.,	2007.	—	
�.	1.	Загальна	ча�тина.	—	С.	177—186.

•

•
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Дії	є	результатом	акти�ного	�оле�ия�лення	�уб’єкта	i	поділяють�я	на:	
дії	пра�омірні;	дії	непра�омірні.

Пра�омірні	дії	за�жди	�ідпо�ідають	�имогам	адміні�трати�нопра�о
�их	норм.

Непра�омірні	дії	порушують	припи�и	адміні�трати�нопра�о�их	норм.	
Для	�фери	держа�ного	упра�ління	найбільш	характерним	�идом	непра�о
мірних	дій	є	різні	пра�опорушення,	котрі	тягнуть	за	�обою	�иникнення	
адміні�трати�ноделіктних	 (юри�дикційних)	�ідно�ин.	Юридичним	фак
том	цієї	ж	категорії	є	неправомірна бездіяльність.

Події,	тобто	я�ища,	що	трапляють�я	незалежно	�ід	�олі	людей,	також	
можуть	у	деяких	�ипадках	�и�тупати	юридичними	фактами,	наприклад	
�тихійне	лихо,	�мерть	тощо.

Кла�ифікація	адміні�трати�них	пра�о�ідно�ин	передбачає	�иділення	
їх	пе�них	видів за	різними	критеріями.

1.	Залежно	�ід	�икону�аних	функцій	зазначені	пра�о�ідно�ини	поді
ляють�я	на:	регуляти�ні	та	пра�оохоронні.

До	регулятивних правовідносин	належать	ті,	що	по�’язані	з	реалізацією	
упра�лін�ької	та	публічно�ер�і�ної	функцій	адміні�трати�ного	пра�а.	Це	—	
організація	роботи	апарату	упра�ління,	упра�ління	нижчими	�труктура
ми,	розгляд	з�ернень	громадян,	надання	по�луг	тощо.

До	правоохоронних правовідносин	належать	ті,	що	по�’язані	з	реаліза
цією	юри�дикційної	функції	адміні�трати�ного	пра�а.	Найбільш	пошире
ний	різно�ид	пра�оохоронних	�ідно�ин	—	адмiнiстративноделiктнi,	до	
яких	 належать	 �ідно�ини,	 що	 �кладають�я	 з	 при�оду	 притягнення	 до	
�iдпо�iдально�тi	за	адміні�трати�ні	про�тупки.

2.	За	�кладом	уча�никі�	�ідно�ини	можуть	бути	д�о�торонні	або	бага
то�торонні.

3.	Залежно	�ід	�фери	�иникнення	�иділяють:	а)	�ідно�ини,	що	�иника
ють	у	�фері	�икона�чої	�лади;	б)	�ідно�ини,	що	�иникають	у	�фері	функ
ціону�ання	держа�них	ут�орень,	що	знаходять�я	за	межами	�икона�чої	�ла
ди;	�)	�ідно�ини,	що	�иникають	у	�фері	недержа�ного	упра�ління	(у	мі�
це�ому	�амо�ряду�анні,	у	діяльно�ті	громад�ьких	організацій).

специфіка горизонтальних 
адміністративних правовідносин

Поширеним	є	поділ	адміні�трати�них	пра�о�ідно�ин	на	так	з�ані	�ер
тикальні	та	горизонтальні.

Вертикальні	пра�о�ідно�ини	найбільшою	мірою	�иражають	�утні�ть	
адміні�трати�нопра�о�ого	регулю�ання	i	характер	з�’язкі�	у	�фері	упра�
ління.	Ці	�ідно�ини	ча�то	нази�ають	владовiдносинами.	Виникають	�они	
між	�пі�підпорядко�аними	у	пра�о�ому	розумінні	�торонами	i	�иражають	
юридичну	залежні�ть	однієї	�торони	�ід	другої.

Горизонтальними	пра�о�ідно�инами	�изнають�я	ті,	�	яких	юридична	
залежні�ть	�ла�ти�а	обом	�торонам,	що	робить	їх	у	пе�ному	значенні	«рі�
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нопра�ними».	О�кільки	це,	ззо�ні,	перебу�ає	у	я�ній	�уперечно�ті	із	�утні�
тю	адміні�трати�нопра�о�ого	методу	регулю�ання,	доцільно	поя�нити	за
значену	�ла�ти�і�ть	�торін	даних	пра�о�ідно�ин.

Йдеть�я,	як	зрозуміло,	не	про	«пра�о�уб’єктну	рі�ні�ть»,	а	про	те,	що	
поряд	з	пра�ом	упо�но�ажених	�уб’єкті�	�имагати	�ід	громадян	�иконання	
покладених	на	них	обо�’язкі�,	громадяни,	зі	��ого	боку,	набу�ають	пра�о	
�имагати	�ід	органі�,	по�адо�их	о�іб	�иконання	їхніх	обо�’язкі�,	що	забез
печують	реалізацію	конкретних	�уб’єкти�них	пра�	громадян.	�им	�амим	
у	нинішніх	умо�ах	роз�итку	україн�ького	�у�піль�т�а	у	�фері	дії	адміні�тра
ти�ного	пра�а	має	�тілю�ати�я	но�ий	режим	пра�о�ого	регулю�ання	�ід
но�ин	між	публічною	�ладою	(її	органами	та	по�адо�ими	о�обами)	і	гро
мадянами.

Зокрема	 �	 горизонтальних	 адміні�трати�нопра�о�их	 �ідно�инах,	
коло	 яких	 нині	 значно	 розширило�ь,	 громадянин	 (або	 інша	 при�атна	
о�оба)	�тає	адре�атом	надання	адміні�трати�них	по�луг	з	боку	�ладних	
�уб’єкті�.

Разом	 із	тим,	�лід	бачити,	що	�ам	термін	 «адміні�трати�ні	по�луги»	
�прямо�аний	 не	 на	 �иокремлення	 якого�ь	 но�ого	 �иду	 �ідно�ин	 між	
�ладними	органами	 і	при�атними	 (фізичними	 і	юридичними)	о�обами,	
а	на	 змістовну переоцінку характеру існуючих взаємостосунків.	Адже	
�ладне	розпорядницт�о	з	боку	органі�,	їх	по�адо�их	о�іб	—	це	один	фор
мат	оцінки	їх	�ідно�ин	з	громадянами	чи	юридичними	о�обами,	а	надан
ня	тими	�амими	�уб’єктами	по�луг	о�таннім	—	зо��ім	 інший.	Саме	це,	
як	переконли�о	��ідчить	��іто�ий	до��ід,	і	�ла�ти�е	демократичним	дер
жа�ам.

Ознаки 
адміністративно-правового спору

Категорія	 «публічнопра�о�ий	�пір»	�и�тупає	ширшою	щодо	поняття	
«адміністративноправовий спір».

Виникнення	адміні�трати�нопра�о�ого	(або	адміні�трати�ного)	�пору	
є	�ідпо�ідною	реакцією	на	конфліктну	�итуацію,	коли	одна	�торона	адмі
ні�трати�нопра�о�их	 �ідно�ин,	 до�ягаючи	 по�та�леної	 мети,	 допу�кає	
�торгнення	у	�феру	реалізації	�уб’єкти�них	пра�	іншої	�торони	або	�т�о
рює	умо�и,	за	яких	�тає	неможли�ою	реалізація	таких	пра�.

Специфіка	адміні�трати�них	�порі�	полягає	�	тому,	що	адміні�трати�
нопра�о�і	�ідно�ини	природно	передбачають	юридично	(або	пра�о�уб’єкт
но)	нері�не	�тано�ище	�торін:	одна	з	них	має	�ладні	по�но�аження,	а	інша	
залежить	�ід	реалізації	цих	по�но�ажень.

Наприклад,	з�ернення	громадянина	до	органа	�икона�чої	�лади	є	юри
дичним	фактом,	що	породжує	адміні�трати�нопра�о�і	�ідно�ини,	змі�том	
яких	є	�уб’єкти�ні	пра�а	та	обо�’язки	�торін.	Порушення	�ладним	органом	
у	цьому	разі	 �уб’єкти�них	пра�	громадян,	рі�но	як	 і	не�иконання	��оїх	
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обо�’язкі�,	є	під�та�ою	для	початку	пра�о�ого	конфлікту.	О�таточно	ж	�ін	
формуєть�я	з	розумінням	громадянином,	що	його	пра�а	порушують�я	або	
�т�орюють�я	перешкоди	для	їх	реалізації,	та,	з	іншого	боку,	зі	�тійким	не
бажанням	органа	публічної	�лади	�изна�ати	�имоги	громадянина	або	не
розумінням	протипра�но�ті	упра�лін�ьких	дій	чи	бездіяльно�ті1.

Факт	і�ну�ання	конфліктної	�итуації	�ам	по	�обі	не	породжує	адміні
�трати�ного	�пору.	Він	є	результатом	реалізації	громадянином	ініціати�и	
щодо	о�карження	упра�лін�ьких	рішень	чи	�житих	до	нього	органами	пуб
лічної	�ади	заході�,	якщо	�ін	��ажає	їх	непра�омірними.	�ож	пра�о�ий	
конфлікт	не	за�жди	може	переро�ти	�	адміні�трати�ний	�пір.	Виникнен
ня	�	адміні�трати�нопра�о�их	�ідно�инах	конфлікту	є	під�та�ою	для	іні
цію�ання	заціка�леною	о�обою	адміні�трати�ного	�пору.

Адміні�трати�ний	�пір	також	може	бути	ініційо�аний	�уб’єктом	публіч
ної	�лади.	А	�аме,	такий	�пір	може	мати	мі�це	�	разі,	коли	громадянин	по
рушує	порядок	упра�ління	або	�чиняє	інші	дії,	що	�причиняють	накладен
ня	адміні�трати�них	�тягнень.	У	цьому	разі	громадянин	не�е	��тано�лену	
адміні�трати�ним	законом	адміні�трати�ну	�ідпо�ідальні�ть.

Хоча	пере�ажна	ча�тина	публічнопра�о�их	�порі�,	що	під�ідомчі	адмі
ні�трати�ним	�удам,	мають	чітко	�иражений	адміні�трати�нопра�о�ий	
характер,	КАС	передбачає	можли�і�ть	адміні�трати�них	�уді�	розглядати	
й	інші публічноправові спори,	котрі	по�’язані	з	реалізацією	не	тільки	орга
нами	�икона�чої	�лади	чи	органами	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	�ладних	
по�но�ажень	(наприклад	�иборчі	�пори).

На	цей	ча�	юри�дикція	адміні�трати�них	�уді�	поширюєть�я	на:
—	�пори	фізичних	чи	юридичних	о�іб	із	�уб’єктом	�ладних	по�но�а

жень	щодо	о�карження	його	рішень	(нормати�нопра�о�их	акті�	чи	пра
�о�их	акті�	інди�ідуальної	дії),	дій	чи	бездіяльно�ті;

—	�пори	з	при�оду	прийняття	громадян	на	публічну	�лужбу,	її	прохо
дження,	з�ільнення	з	публічної	�лужби;

—	�пори	між	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	з	при�оду	реалізації	їх	
компетенції	у	�фері	упра�ління,	у	тому	чи�лі	делего�аних	по�но�ажень,	а	та
кож	�пори,	які	�иникають	з	при�оду	укладання	та	�иконання	адміні�тра
ти�них	дого�орі�;

—	 �пори	 за	 з�ерненням	 �уб’єкта	 �ладних	 по�но�ажень	 у	 �ипадках,	
��тано�лених	законом;

—	�пори	щодо	пра�о�ідно�ин,	по�’язаних	з	�иборчим	проце�ом	чи	про
це�ом	референдуму.

Загалом	же	коло	можли�их	публічнопра�о�их	�порі�	є	значно	шир
шим	за	на�едений	перелік,	позаяк	до	цього	кола	належать	і	�пори,	що	�ла�
ти�і	�у�пільним	�ідно�инам,	�регульо�аним	нормами	у�іх	без	�инятку	га

1	Ди�.:	Адміні�трати�не	пра�о	України.	Академічний	кур�	:	підруч.	:	у	2	т./	ред.	
кол.	:	В.	Б.	А�ер’яно�	(гол.)	та	ін.	—	К.,	2005.	—	�.	2.	О�обли�а	ча�тина.	—	С.	474—475,	
514—515.



598

Розділ VIII. Основи адміністративного права України…

лузей	публічного	пра�а	(�	тому	чи�лі	кримінального).	�ому	для	з’я�у�ання	
предмета	юри�дикції	адміні�трати�них	�уді�	�ажли�о	�ідмежу�ати	�пори,	
що	розглядають�я	за	пра�илами	кон�титуційного,	кримінального,	го�по
дар�ького	�удочин�т�а,	а	також	адміні�трати�ноюриди�дикційного	про
�адження.

Згідно	з	цим	компетенція	адміні�трати�них	�уді�	не поширюється	на	
публічнопра�о�і	 �пори:	 а)	що	�ідне�ені	 до	юри�дикції	Кон�титуційного	
Суду	України;	б)	що	належить	�ирішу�ати	�	порядку	кримінального	�удо
чин�т�а;	�)	про	накладання	адміні�трати�них	�тягнень;	г)	щодо	�ідно�ин,	
які	�ідпо�ідно	до	закону,	�татуту	(положення)	об’єднання	громадян	�ідне
�ені	до	його	�нутрішньої	діяльно�ті	або	�иключно	компетенції	(ч.	2	�т.	17	
КАС).

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Наз�іть	джерела	публічнопра�о�ого	регулю�ання	пра�о�ідно�ин.
2.	 На�едіть	кла�ифікації	адміні�трати�нопра�о�их	�ідно�ин.
3.	 У	чому	полягає	�пецифіка	горизонтальних	адміні�трати�них	пра�о�ід

но�ин?
4.	 Наз�іть	ознаки	адміні�трати�нопра�о�ого	�пору.

Глава 6
АдміністРАтивний Акт 

тА АдміністРАтивний дОгОвіР. 
їх клАсифікАція тА види

Адміні�трати�ні	акти	та	адміні�трати�ні	(публічнопра�о�і)	дого�ори	
є	пра�о�ими	формами	публічного	упра�ління.	�кщо	мі�це	адміні�трати�
них	акті�	�	упра�лін�ькій	практиці	�же	да�но	�изначене	і	не	о�порюєть�я,	
то	за�то�у�ання	адміні�трати�них	дого�орі�	у	діяльно�ті	�уб’єкті�	�ладних	
по�но�ажень	до	неда�нього	ча�у	залишало�я	питанням	�иключно	науко
�ої	ди�ку�ії.

На	�ьогоднішній	день	по�тала	необхідні�ть	поглянути	на	�казані	форми	
упра�ління	під	но�им	кутом	зору,	а	�аме	з	ураху�анням	�уча�них	пріори
теті�	публічного	адміні�тру�ання,	�уть	яких	полягає	у	дотриманні	кон�ти
туційного	принципу	про	чітку	�изначені�ть	і	формалізо�ані�ть	діяльно�ті	
держа�них	органі�,	з	одного	боку,	та	�ия�ленні	гнучко�ті	для	ефекти�ної	
реалізації	публічних	інтере�і�,	з	іншого.	�аким	чином,	акцент	робить�я	на	
тому,	 щоб	 бюрократичний	 механізм	 працю�а�	 на	 кори�ть	 �уб’єкті�	 та	
об’єкті�	упра�ління	і	не	�т�орю�а�	штучних	перешкод	у	здій�ненні	їх	пра�	
та	законних	інтере�і�.
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На	наш	погляд,	�и�ло�лена	�ище	позиція	має	бути	покладена	�	о�но�у	
реформи	адміні�трати�ного	матеріального	пра�а	 і	 одноча�но	�и�тупати	
орієнтиром	 при	 �ідпра�ленні	 пра�о�уддя	 �	 адміні�трати�них	 �пра�ах,	
предметом	яких	є	�пірні	�ідно�ини,	що	�ипли�ають	з	адміні�трати�них	
акті�	або	адміні�трати�них	дого�орі�.

Розглядаючи	на	�уча�ному	етапі	адміні�трати�ний	акт	та	адміні�тра
ти�ний	дого�ір	як	полярні	форми	публічного	упра�ління,	ми	дійдемо	�и�
но�ку	що	загальні	методи	пра�о�ого	регулю�ання	(імперати�ний	та	ди�по
зити�ний)	�	контек�ті	діяльно�ті	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	зазнають	
�уттє�ої	зміни.	Вказане,	зокрема,	проя�ляєть�я	�	тому,	що	��тано�лення	
імперати�у	�	чи�тому	�игляді	�икори�то�уєть�я	дедалі	рідше	не	тільки	що
до	тих	уча�никі�	адміні�трати�них	пра�о�ідно�ин,	які	є	�уб’єктами	при
�атного	пра�а,	а	й	щодо	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень,	які	знаходять�я	
у	�ідно�инах	адміні�трати�ного	підпорядку�ання.

�ак,	 �кажімо,	передача	об’єкта	упра�ління	�ід	центрального	органу	
�икона�чої	�лади	мі�це�ому	на	під�та�і	адміні�трати�ного	акта	чи	дого
�ору	може	здій�ню�ати�ь	із	за�то�у�анням	методу	реординації,	тобто	шля
хом	надання	підпорядко�аному	органу	пра�а	�имагати	�ід	керуючого	орга
ну	�т�орення	необхідних	умо�,	надання	матеріальних	чи	фінан�о�их	ре
�ур�і�.

Критерієм	розмежу�ання	адміні�трати�них	акті�	та	адміні�трати�них	
дого�орі�	�и�тупає	�ідпо�ідно	одно�торонній	та	д�о	(багато)�торонній	ха
рактер	пра�о�ідно�ин,	що	�иникають	на	 їх	під�та�і.	�обто	йдеть�я	про	
�тійку	модель	забезпечення	пра�	та	інтере�і�	уча�никі�	цих	пра�о�ідно
�ин,	яка	полягає	у	тому,	що	�они	можуть	бути	змінені	та	припинені	на	під
�та�і	належним	чином	�и�ло�леної	�олі	�иключно	однієї	(упра�неної)	�то
рони	—	у	�ипадку	з	адміні�трати�ними	актами	або	будьякої	�торони	—	у	
�ипадку	з	адміні�трати�ними	дого�орами.

Не	можна	��ажати	до�татнім	критерієм	розмежу�ання	адміні�трати�
них	акті�	та	адміні�трати�них	дого�орі�	пра�о�ий	характер	на�лідкі�,	які	
�они	породжують.	Слід	також	�зяти	до	у�аги,	що	нормати�ний	чи	інди�і
дуальний	характер	�ідпо�ідно	акта	і	дого�ору	також	не	може	бути	покла
дено	�	о�но�у	їх	розмежу�ання,	о�кільки	обид�і	форми	упра�ління	можуть	
приймати�ь	як	такі,	що	мають	інди�ідуальне	�пряму�ання,	і	такі	що	ма
ють	нормати�не	значення	(адміні�трати�ні	акти	—	положення,	пра�ила,	
порядки,	які	регулюють	аб�тракті	�ідно�ини	і	�то�ують�я	не�изначеного	
кола	о�іб,	та	адміні�трати�ний	дого�ір	нормати�ного	характеру	—	Гене
ральна	угода	між	Кабінетом	Міні�трі�	України	та	об’єднаннями	проф�пі
лок	і	роботода�ці�).

Укладання	адміні�трати�них	дого�орі�	�икликане	переду�ім	потребою	
узгоджу�ати	позиції	уча�никі�	публічних	пра�о�ідно�ин,	що	�ипли�ає	з	
конкретних	об�та�ин	та	цілей	таких	пра�о�ідно�ин.	Разом	з	тим,	�	окре
мих	�ипадках	адміні�трати�ний	акт	та	адміні�трати�ний	дого�ір	мають	
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на�тільки	 подібні	 юридичні	 характери�тики	 (мета	 �идання/укладання;	
�по�іб	формулю�ання	пра�	та	обо�’язкі�	уча�никі�	тощо),	що	їх	�ідокрем
лення	одне	�ід	одного	�тає	нелегким	за�данням.

Проте	адміні�трати�ний	дого�ір	та	адміні�трати�ний	акт	мають	�уттє
�і	�ідмінно�ті.	Д�о�торонній	характер	адміні�трати�ного	дого�ору	�	порі�
нянні	з	адміні�трати�ним	актом	�ия�ляєть�я	�	проце�і	їх	�ідпо�ідно	укла
дання	та	�идання.	Адміні�трати�ні	акти	ча�то	�идають�я	за	клопотанням	
або	пі�ля	перего�орі�	з	адре�атами.	Крім	того,	 і�нують,	так	з�ані	 «акти,	
що	потребують	підтримки»,	які	не	можуть	�ида�ати�ь	без	уча�ті	заціка�
лених	о�іб.	Наприклад,	призначення	на	по�аду	держа�ного	�лужбо�ця	або	
зараху�ання	�тудента	на	на�чання	неможли�е	без	згоди	зазначених	�уб’єк
ті�.	Разом	з	тим,	у	на�едених	прикладах	йдеть�я	�аме	про	адміні�трати�
ні	акти,	а	не	про	дого�ори.	Дого�ори	укладають�я	�	результаті	пропозиції	
однієї	�торони,	яка	приймаєть�я	іншою	�тороною.	Оче�идно,	що	клопотан
ня	про	�идання	передбаченого	законом	адміні�трати�ного	рішення	(напри
клад,	про	призначення	на	по�аду	держа�ного	�лужбо�ця	або	зараху�ання	
�тудента	на	на�чання)	не	є	пропозицією	укла�ти	дого�ір,	хоча	й	�упро�о
джуєть�я	�	на�едених	прикладах	укладанням	о�таннього1.

�аким	чином,	адміні�трати�ний	акт	є	�оле�ия�ленням	одного	�уб’єк
та	—	його	�ида�ника,	�	той	ча�	як	адміні�трати�ний	дого�ір	однако�ою	
мірою	�ідображає	�оле�ия�лення	��іх	його	�торін.

Розглянемо	детальніше	пра�о�у	природу,	о�обли�о�ті	та	кла�ифікацій
ні	ознаки	зазначених	форм	упра�ління.

Адміністративні акти
Законода�че	�изначення	адміні�трати�ного	акта	на	�ьогоднішній	день	

�ід�утнє,	що	�икликає	чимало	�порі�	щодо	того,	чи	можна	�ідно�ити	до	
них,	наприклад,	дії	та	бездіяльні�ть	�уб’єкті�	упра�ління.

На	наш	погляд,	з	теоретичної	точки	зору	доцільно	розрізняти	адміні�
трати�ні	акти	�	широкому	та	�узькому	значеннях.

Адміні�трати�ні	акти	�	широкому	значенні	�ключають	�	�ебе	��і	юри
дично	значимі	а�пекти	упра�лін�ької	діяльно�ті	�уб’єкті�	�ладних	по�но
�ажень:	рішення,	дії	та	бездіяльні�ть,	з	якими	по�’язуєть�я	на�тання	юри
дичних	на�лідкі�.

При	цьому	адміні�трати�ні	акти	у	�узькому	значенні	означають	лише	
документарну	форму	упра�лін�ької	діяльно�ті,	тобто	рішення.

Вказаний	підхід	базуєть�я	на	тому,	що,	поперше,	�ам	термін	«акт»	мо
же	тракту�ати�ь	як	пе�ний	документ	або	інший	належний	�по�іб	�ира
ження	�олі	�уб’єкта	пра�о�ідно�ин,	подруге,	рішення,	дії	та	бездіяльні�ть	
�уб’єкта	 публічного	 упра�ління	 є	формалізо�аними	 та	 �	 будьякому	 �и

1	Докладніше	про	�ідмінно�ті	між	адміні�трати�ним	дого�ором	та	адміні�трати�
ним	актом	ди�.:	Рихтер	И.,	�упперт	Г.	Ф.	Судебная	практика	по	админи�трати�ному	
пра�у	/	И.	Рихтер,	Г.	Ф.	�упперт.	—	М.,	2000.	—	С.	335—336.
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падку	мають	юридичний	змі�т,	тобто	прямо	чи	опо�ередко�ано	регулю
ють�я	нормами	пра�а.

Слід	 зазначити,	 що	широке	 тлумачення	 терміна	 «адміні�трати�ний	
акт»	характерне	для	адміні�трати�ного	пра�а	зарубіжних	країн,	де	з	ним	
по�’язуєть�я	�ираження	�олі	публічних	адміні�трацій	як	у	пра�о�ій	фор
мі,	так	і	у	формі	так	з�аних	«про�тих	адміні�трати�них	дій»1.

З	іншого	боку,	�ітчизняні	та	ро�ій�ькі	науко�ці	більшою	мірою	�хильні	
розділяти	упра�лін�ькі	пра�о�і	актирішення	та	інші	юридично	значущі	дії.

Ми	не	�та�или	перед	�обою	за�дання	до�лідити	науко�і	позиці	з	даної	
проблеми.	Разом	з	тим	��ажаємо	за	потрібне	зазначити,	що,	на	наш	погляд,	
практичного	значення	для	пра�оза�то�о�ної	діяльно�ті	юри�дикційних	орга
ні�	(адміні�трати�них	�уді�)	таке	розмежу�ання	не	має,	о�кільки	за	пра
�илами	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	�ирішують�я	��і	�пра�и	про	о�кар
ження	рішень	(нормати�нопра�о�их	акті�	чи	пра�о�их	акті�	інди�ідуаль
ної	дії),	дій	чи	бездіяльно�ті	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	що	�ипли�ає	з	
п.	1	ч.	1	�т.	17	КАС	України.

Проте,	�иходячи	з	аналізу	пра�о�ої	кон�трукції	п.	1	ч.	1	�т.	17	КАС	
України,	можна	зробити	�и�но�ок,	що	законода�ець	під	адміні�трати�ни
ми	актами	розуміє	рішення	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень.

У	��ою	чергу,	рішення	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	поділяють�я	на	
нормати�нопра�о�і	акти	та	пра�о�і	акти	інди�ідуальної	дії.	�аким	чином,	
законода�чо	закріпленим	критерієм	кла�ифікації	адміні�трати�них	акті�	
є	коло	о�іб,	на	яких	поширюєть�я	їх	дія.

З	проце�уальної	точки	зору	�ажли�о	з�ернути	у�агу,	на	те,	що	згідно	
зі	�т.	171	КАС	України	нормативноправовий	акт	�уб’єкта	�ладних	по�но
�ажень	може	бути	�изнаний	незаконним	або	не�ідпо�ідним	пра�о�ому	
акту	�ищої	юридичної	�или,	а	інше	(інди�ідуального	характеру)	рішення	
�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень,	у	��ою	чергу,	�изнаєть�я	нечинним	і	�ка
�о�уєть�я,	�иходячи	зі	�т.	105	КАС	України.

�обто	�трата	юридичної	�или	адміні�трати�ним	актом	нормати�ного	
характеру	формально	не	по�’язуєть�я	з	його	�ка�у�анням	у	�удо�ому	по
рядку,	о�кільки	�уд	не	наділений	такими	по�но�аженнями.	Натомі�ть	�ід
по�ідно	до	ч.	11	�т.	171	КАС	України	резолюти�на	ча�тина	по�тано�и	�у
ду	про	�изнання	нормати�нопра�о�ого	акта	незаконним	або	таким,	що	
не	�ідпо�ідає	пра�о�ому	акту	�ищої	юридичної	�или,	і	про	�изнання	його	
нечинним	не�ідкладно	публікуєть�я	�ідпо�ідачем	у	�иданні,	�	якому	його	
було	офіційно	оприлюднено,	пі�ля	набрання	по�тано�ою	законної	�или.

Логічно	�т�ерджу�ати,	що	�	момент	набрання	чинно�ті	по�тано�ою	�у
ду	про	�изнання	нормати�нопра�о�ого	акта	незаконним	або	таким,	що	
не	�ідпо�ідає	пра�о�ому	акту	�ищої	юридичної	�или,	Міні�тер�т�о	ю�тиції	
України	зобо�’язане	�ка�у�ати	реє�трацію	цього	акта	по�ні�тю	або	�не�ти	

1	Ned�ati	Z.	M.,	Trice	�.	E.	Engli�h	and	continental	���te��	of	ad�ini�trative	la�	/	
Z.	M.	Ned�ati,	�.	E.	Trice.	—	North�olland,	1978.	—	�.	73—74.
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�ідпо�ідні	зміни	�	нормати�ний	акт,	якщо	розглядало�ь	питання	про	його	
незаконні�ть	або	не�ідпо�ідні�ть	пра�о�ому	акту	�ищої	юридичної	�или	�	
ча�тині.

Слід	нагадати	про	ще	одну	�уттє�у	�ідмінні�ть	у	�ла�ти�о�тях	інди�і
дуальних	 та	нормати�них,	 яка	но�ить	цього	разу	матеріальнопра�о�ий	
характер.	Йдеть�я	про	те,	що	обид�і	групи	адміні�трати�них	акті�	�и�ту
пають	формами	пра�а	—	пра�о�ими	формами	упра�лін�ької	діяльно�ті,	
проте	із	оче�идних	під�та�	джерелами	пра�а	є	лише	нормати�нопра�о�і	
акти.

Щодо	інших	критерії�	кла�ифікації	адміні�трати�них	акті�	пропонує
мо	 з�ернути�ь	 до	 �хеми,	 �	 якій	 на�едено	 �иди	 та	 документарні	форми	
адміні�трати�них	акті�	залежно	�ід	�уб’єкта	�идання,	�иди	нормати�них	
адміні�трати�них	акті�	залежно	�ід	території	поширення	та	�иди	інди�і
дуальних	адміні�трати�них	акті�	залежно	�ід	�уб’єкта	�ия�лення	ініціати
�и	щодо	�идання	акта	(ди�.	�хему	на	�.	585).

Адміністративні договори
Одне	із	о�но�них	за�дань	публічного	упра�ління	полягає	�	підтриман

ні	 балан�у	 між	 публічними	 та	 при�атними	 інтере�ами	 о�іб,	 які	 беруть	
уча�ть	у	реалізації	держа�ної	та	муніципальної	політики.

При�атні	о�оби,	які	беруть	уча�ть	у	публічних	пра�о�ідно�инах,	�ього
дні	є	не	про�то	�икона�цями	розпоряджень	адміні�трати�них	органі�,	а	
по�ноцінними	акти�ними	уча�никами	взаємних	пра�о�ідно�ин,	незалежно	
�ід	того,	чи	діють	�они	�	інди�ідуальних	або	колекти�них	інтере�ах.

Вказані	причини	обґрунто�ують	доцільні�ть	за�то�у�ання	�	упра�лін
�ькій	практиці	кон�трукції	адміні�трати�них	дого�орі�,	об’єктом	регулю
�ання	яких	є	публічні	пра�о�ідно�ини,	поперше,	між	�уб’єктами	�ладних	
по�но�ажень,	подруге,	між	�уб’єктами	�ладних	по�но�ажень	та	�уб’єктами	
при�атного	пра�а.	Разом	з	тим	�лід	зау�ажити,	що	укладання	адміні�тра
ти�них	дого�орі�	�	упра�лін�ькій	діяльно�ті	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	
має	�ідпо�ідати,	поперше,	�имогам	доцільно�ті,	законно�ті	та	пра�опо
рядку;	подруге,	�уті	публічного	(держа�ного	та	муніципального)	упра�лін
ня.	Фактично,	адміні�трати�нодого�ірна	практика	за	будьяких	умо�	не	
може	��ажати�ь	�ільною	�	ци�ілі�тичному	розумінні,	о�кільки	характер	
та	змі�т	�ідпо�ідних	пра�о�ідно�ин	�казує	на	при�утні�ть	у	них	публічного	
інтере�у,	значення	якого	�идаєть�я	до�татнім,	щоб	обмежити	дію	�казано
го	принципу	дого�ірного	пра�а.

Для	адміні�трати�них	дого�орі�	не	�ла�ти�і	ци�ілі�тичні	за�ади,	такі	
як:	1)	принцип	юридичної	рі�но�ті	�торін,	о�кільки	�уб’єкт	�ладних	по�
но�ажень	обо�’язко�о	наділяєть�я	�ладними	контролюючими	функції	та	
пра�ом	 накладати	 �анкції;	 2)	 принцип	 �ільного	 �оле�ия�лення	 �торін,	
о�кільки	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень	обмежений	у	�иборі	контрагента	
чітко	пропи�аною	процедурою	підгото�ки	та	укладання	дого�ору	і	може	
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�ідмо�ити	�	укладанні	дого�ору	�иключно	з	�изначених	законода��т�ом	
під�та�;	3)	принцип	��ободи	дого�ору	�иті�няєть�я	детальним	нормати�
ним	регламенту�анням	його	змі�ту.	До	того	ж	хотіло�я	б	обго�орити,	що	
публічнопра�о�ий	 характер	 адміні�трати�ного	 дого�ору	 цілко�ито	 �и
значає	його	юридичну	природу,	проте	його	умо�и	можуть	мі�тити	й	при
�атнопра�о�і	елементи	і	регламенту�ати�ь,	зокрема,	нормами	ци�ільно
го,	 го�подар�ького	 чи	 трудо�ого	 пра�а	 �ідпо�ідно	 �	 дого�орах	 підряду	
(наприклад,	муніципального	чи	держа�ного	значення),	дого�орах	про	на
дання	�оціальних	по�луг,	дого�орах	про	проходження	держа�ної	�лужби	
(ди�.	табл.).

Таблиця

Критерії розмежування 
публічноправових та приватноправових договорів

Критерії 
розмежування 

Ознаки 
приватноправових 

договорів

Ознаки 
публічно-правових 

договорів

Реалізація принципу 
«вільне волевиявлення 
сторін»

�ільне	�оле�ия�лення	
�торін	на	укладання

�оле�ия�лення	�торін	
формалізо�ане	та	нор
мати�но	�изначене

Реалізація принципу 
«свобода договору»

умо�и	дого�ору	��тано�
люють�я	�торонами	за	
�заємною	згодою

умо�и	дого�ору	норма
ти�но	�изначені	та	�ре
гульо�ані

Реалізація принципу 
«рівність сторін  
договору»

юридична	рі�ні�ть	уча�
никі�	дого�ору

юридична	нері�ні�ть	
�торін	дого�ору

Мета договору реалізація	при�атних	
інтере�і�	�торін	дого
�ору	або	третьої	о�оби	
(якщо	дого�ір	укладено	
�	інтере�ах	третьої	о�о
би)	або	до�ягнення	�о
ціального	ефекту

реалізація	публічного	
інтере�у

Зміст договору пра�а	та	обо�’язки	�то
рін	формують�я	з	ураху
�анням	рі�но�ті	їх	пра�о
�ого	�тату�у	та	обумо�
люєть�я	мета	дого�ору

пра�а	та	обо�’язки	�торін	
�ипли�ають	з	�ладних	
упра�лін�ьких	функцій	
�уб’єкта	�ладних	по�но
�ажень,	який	є	однією	
із	�торін	дого�ору	

Характер  
законодавства,  
що встановлює  
підставу укладання 
договору

при�атне публічне
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�к	�пра�едли�о	зазначає	К.	К.	Афана�ьє�,	адміні�трати�ний	дого�ір	
наділений	уні�ер�альним	характером,	який	розкри�аєть�я	через	регуляти�
ний,	пра�оза�то�о�ний	та	пра�оохоронний	а�пекти1.

У	��ою	чергу,	��ажаємо	за	доцільне	конкретизу�ати,	що	�казані	а�пек
ти	адміні�трати�ного	дого�ору	�ипли�ають	з	того,	що	дана	дого�ірна	кон
�трукція	�кладаєть�я	з	трьох	�заємодопо�нюючих	проя�і�:	форми	регулю
�ання	публічних	пра�о�ідно�ин	(регуляти�ний	а�пект);	форми	реалізації	
упра�лін�ьких	функцій	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	(пра�оза�то�о�ний	
а�пект);	форми	реалізації	публічних	інтере�і�	(пра�оохоронний	а�пект).	Біль
ше	того,	можли�о	го�орити	про	�кладне	поєднання	�	адміні�трати�ному	
дого�орі�	матеріальної,	процедурної	та	проце�уальної	�утно�тей.	В	матері
альному	плані	адміні�трати�ний	дого�ір	є	під�та�ою	�иникнення,	зміни	
та	припинення	публічнопра�о�их	зобо�’язань,	�и�тупаючи	при	цьому	фор
мою	регулю�ання	публічних	пра�о�ідно�ин.	При	цьому	адміні�трати�ний	
дого�ір	за�жди	по�’язаний	з	адміні�трати�ною	процедурою,	а	іншими	�ло
�ами	—	з	діяльні�тю	органі�	публічного	упра�ління.	Слід	зазначити,	що	
термін	«процедура»	�	цьому	контек�ті	розумієть�я	як	комплек�не	поняття,	
яке	�кладаєть�я	з	д�ох	�иді�	пра�оза�то�о�ної	процедури:	процедури ви
конавчоуправлінської діяльності та	квазіюрисдикційної процедури2.	На	на
шу	думку,	�аме	через	діяльні�ть	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень	щодо	укла
дання,	�иконання	і	припинення	адміні�трати�них	дого�орі�,	тобто	через	
адміні�трати�ну	процедуру,	і	проя�ляєть�я	пра�оза�то�очний	а�пект	адмі
ні�трати�ного	дого�ору.	Нарешті,	�	результаті	функціону�ання	механізму	
захи�ту	пра�	�торін	адміні�трати�ного	дого�ору	здій�нюють�я	реалізація	
та	 дотримання	 публічного	 інтере�у.	 Вказаний	 пра�озахи�ний	 механізм	
�кладаєть�я	з	юри�дикційної	діяльно�ті	адміні�трати�них	�уді�	та	к�азі
юри�дикційної	діяльно�ті	адміні�трати�них	органі�.

Доцільно	до�ліджу�ати	адміні�трати�ний	дого�ір	з	ураху�анням	трьох	
зазначених	�ище	а�пекті�,	о�кільки	по�ноцінне	уя�лення	про	його	�кладну	
юридичну	природу	неможли�о	�форму�ати	без	логічного	о�ми�лення	��іх	
її	елементі�.	Необхідно	також	�зяти	до	у�аги	і�торичний	фактор,	який	по
лягає	�	тому,	що	�тано�лення	 ін�титуту	адміні�трати�ного	дого�ору	но
�ить	рамко�ий	характер	і	�ідбу�аєть�я	на	загальному	фоні	реформу�ання	
галузі	адміні�трати�ного	(матеріального	і	проце�уального)	пра�а.	На	наш	
погляд,	адміні�трати�ний	дого�ір	є	збірною	юридичною	категорією,	змі�т	
якої	розкри�аєть�я	через	проце�уальну	та	матеріальну	�утно�ті.	Саме	то
му	 ін�титут	 адміні�трати�ного	 дого�ору	 як	 �кладного	 пра�о�ого	 я�ища	
має	�ідображати	тенденції	роз�итку	матеріального	і	проце�уального	адмі

1	Адміні�трати�ний	дого�ір	як	форма	держа�ного	упра�ління	(теоретикопра�о�ий	
а�пект)	:	а�тореф.	ди�.	на	здобуття	наук.	�тупеня	канд.	юрид.	наук	:	12.00.07	/	К.	К.	Афа
на�ьє�;	Нац.	унт	�нутр.	�пра�.	—	Х.,	2002.	—	С.	1.

2	Ди�.	Марчук	В.	М.,	Ніколає�а	Л.	В.	Нари�и	теорії	пра�а	/	В.	М.	Марчук,	Л.	В.	Ніко
лає�а.	—	К.,	2004.	—	С.	357.



606

Розділ VIII. Основи адміністративного права України…

ні�трати�ного	пра�а,	при	цьому	адміні�трати�ним	�удам	�ід�едено	знач
ну	роль	у	форму�анні	його	концептуальних	за�ад.

Поняття	адміні�трати�ного	дого�ору	закріплене	�	�т.	3	КАС	України,	
�ідпо�ідно	до	якої	адміністративний договір	—	дво або багатостороння 
угода, зміст якої складають права та обов’язки сторін, що випливають 
із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є 
однією із сторін угоди. Відпо�ідно	до	п.	3	�т.	17	КАС	України	�ирішення	
�порі�,	що	�иникають	з	при�оду	укладання	та	�иконання	адміні�трати�
них	дого�орі�,	належить	до	компетенції	адміні�трати�них	�уді�.

Вказане	�изначення	��тано�лює	д�і	к�аліфікаційні	ознаки	адміні�тра
ти�ного	дого�ору:	1)	суб’єктну —	хоча	б	одна	зі	�торін	є	�уб’єктом	�ладних	
по�но�ажень	(орган	держа�ної	�лади,	орган	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	
по�адо�а	чи	�лужбо�а	о�оба,	інший	�уб’єкт	при	здій�ненні	ними	�ладних	
упра�лін�ьких	функцій	на	о�но�і	законода��т�а,	�	тому	чи�лі	на	�иконан
ня	делего�аних	по�но�ажень);	2)	предметну	—	змі�т	угоди	�кладають	пра
�а	та	обо�’язки	�торін,	що	�ипли�ають	із	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	
�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень.

Оче�идно,	що	�изначення,	яке	мі�тить�я	�	п.	14	ч.	1	�т.	3	КАС,	�фор
мульо�ане	мо�ою	проце�уального	акта.	 Іншими	�ло�ами,	дана	дефініція	
не	�изначає	ані	юридичної	природи	адміні�трати�ного	дого�ору,	ані	його	
предмета.	�аким	чином,	на�едене	поняття	��тано�лює	ознаки,	необхідні	для	
к�аліфікації	пе�ної	групи	дого�орі�,	з	яких	�иникають	�пори,	під�ідомчі	
адміні�трати�ним	�удам.	�ому	цілком	�пра�едли�о,	що	дане	�изначення	
терміна	«адміні�трати�ний	дого�ір»	мі�тить�я	�аме	�	проце�уальному	акті1.

Відпо�ідно	до	ч.	2	�т.	19	Кон�титуції	України	органи	держа�ної	�лади	
та	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	їх	по�адо�і	о�оби	зобо�’язані	діяти	
лише	на	під�та�і,	�	межах	по�но�ажень	та	у	�по�іб,	що	передбачені	Кон
�титуцією	та	законами	України.

�аким	чином,	пра�о	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	укла�ти	адміні�т
рати�ний	дого�ір	має	бути	передбачене	�пеціальним	законода��т�ом.

Спеціальне	законода��т�о	України,	що	регулює	�ідно�ини	у	галузі	дер
жа�ного	та	�амо�рядного	упра�ління,	�казує	на	те,	що	кон�трукція	адмі
ні�трати�ного	дого�ору	може	за�то�о�у�ати�ь	для	регулю�ання	�ідно�ин	
у	пе�них	�ферах.

Відно�ини	між	органами	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	щодо	перерозпо
ділу	по�но�ажень	та	�ла�них	бюджетних	кошті�	(ч.	7	�т.	16	Закону	Украї
ни	«Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»).

Відно�ини	територіальних	громад	щодо	об’єднання	на	пра�і	�пільної	
�ла�но�ті	об’єкті�	пра�а	комунальної	�ла�но�ті,	а	також	кошті�	мі�це�их	
бюджеті�	для	�иконання	�пільних	проекті�	або	для	�пільного	фінан�у�ан
ня	комунальних	підприєм�т�,	у�тано�,	організацій,	а	також	щодо	�т�орен

1	Сам�ін	І.,	І�аницька	Н.	Адміні�трати�ний	дого�ір	—	форма	реалізації	публічного	
інтере�у	/	І.	Сам�ін,	Н.	І�аницька	//	Пра�о	України.	—	2006.	—	№	6.	—	С.	115.

•

•
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ня	для	цього	�ідпо�ідних	органі�	і	�лужб	(ч.	3	�т.	60	Закону	України	«Про	
мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»).

Відно�ини	між	�икона�чим	органом	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	та	
підприєм�т�ом,	у�тано�ою,	організацією	щодо	уча�ті	о�танніх	у	комплек�
ному	�оціальноекономічному	роз�итку	�ідпо�ідних	територій,	а	також	що
до	�иробницт�а	продукції,	�иконання	робіт	(по�луг),	необхідних	для	тери
торіальної	громади	(підпункти	7,	8	п.	«а»	ч.	1	�т.	27	Закону	України	«Про	
мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»).

Відно�ини	між	мі�це�им	органом	�икона�чої	�лади	та	органом	мі�це
�ого	�амо�ряду�ання	щодо	здій�нення	�пільних	програм,	�т�орення	�піль
них	органі�	та	організацій	(ч.	5	�т.	35	Закону	України	«Про	мі�це�і	держа�
ні	адміні�трації»).

Відно�ини	між	мі�це�им	органом	�икона�чої	�лади	чи	органом	мі�
це�ого	�амо�ряду�ання,	з	одного	боку,	і	недержа�ним	�уб’єктом,	який	на
дає	�оціальні	по�луги,	щодо	умо�	фінан�у�ання	та	�имог	до	об�ягу,	поряд
ку	і	яко�ті	надання	�оціальних	по�луг	(ча�тини	2	та	4	�т.	13	Закону	Украї
ни	«Про	�оціальні	по�луги»).

Відно�ини	між	центральним	органом	�икона�чої	�лади,	що	здій�нює	
упра�ління	держа�ним	резер�ом,	 та	центральним	чи	мі�це�им	органом	
�икона�чої	�лади	чи	підприєм�т�ом,	у�тано�ою	і	організацією	держа�ної	
форми	�ла�но�ті	про	передачу	функцій	щодо	розміщення	замо�лень	на	по
�та�ку	матеріальних	цінно�тей	до	держа�ного	резер�у	(ч.	5	�т.	8	Закону	
України	«Про	держа�ний	матеріальний	резер�»).

Відно�ини	між	органом	держа�ної	�лади	і	проф�пілками	на	під�та�і	
Закону	України	«Про	колекти�ні	дого�ори	і	угоди».

Інші.
Необхідно	підкре�лити,	що	на�едений	перелік	не	може	��ажати�я	�и

черпним	або	на�іть	наближеним	до	такого.
Більше	того,	цей	перелік	по�тійно	уточнюєть�я,	�иходячи	із	но�ел	за

конода��т�а,	зокрема,	розмежу�ання	дого�орі�	публічних	та	при�атних.
�ак,	наприклад,	Законом	�ід	15	грудня	2006	р.	№	483V	було	�не�ено	

зміни	до	�т.	12	Го�подар�ькопроце�уального	кодек�у	України,	яка	�изна
чає	коло	�пра�,	під�ідомчих	го�подар�ьким	�удам.

Відпо�ідно	до	зазначеного	законода�чого	акта	до	го�подар�ької	юри�
дикції	було	передано	також	�пори,	що	�иникають	при	укладанні,	зміні,	розі
р�анні	й	�иконанні	го�подар�ьких	дого�орі�,	у	тому	чи�лі	щодо	при�ати
зації	майна.

Із	�интак�ичної	кон�трукції	�казаної	норми	чітко	�бачаєть�я,	що	при
�атизаційні	угоди	законода�цем	тепер	розглядають�я	як	го�подар�ькі,	а	
не	адміні�трати�ні.

З	такою	позицією	погодити�я	�ажко,	з	огляду	на	те,	що	�изначальною	
та	 о�но�оположною	ри�ою	при�атизаційного	 проце�у,	 а	 �ідтак	 і	 метою	
укладання	при�атизаційної	угоди,	є	його	�прямо�ані�ть	на	задо�олення	

•

•

•

•

•

•
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публічного	інтере�у.	�акий	�и�но�ок	�ипли�ає	з	аналізу	положень	Закону	
України	«Про	при�атизацію	держа�ного	майна».

�ак,	�ідпо�ідно	до	�т.	1	Закону	України	«Про	при�атизацію	держа�но
го	майна»	метою	при�атизації	є	під�ищення	�оціальноекономічної	ефек
ти�но�ті	 �иробницт�а	 та	 залучення	 кошті�	на структурну перебудову 
економіки України.	�обто	мета	при�атизаційної	угоди,	на	�ідміну	�ід	орди
нарного	го�подар�ького	дого�ору	купі�ліпродажу	полягає	не	�	опо�ередку
�анні	переміщення	об’єкті�	�ла�но�ті	�ід	одного	�уб’єкта	до	іншого.	О�кіль
ки	 укладання	 дого�ору	 купі�ліпродажу	 об’єкта	 при�атизації	 є	 одним	 з	
етапі�	проце�у	при�атизації,	то	�пра�едли�о	поширити	на	нього	дію	�т.	1	
Закону,	якою	�изначаєть�я	мета	при�атизації,	та	ч.	1	�т.	2	Закону,	якою	
�изначають�я	пріоритети	при�атизації,	а	�аме:	під�ищення	ефекти�но�ті	
�иробницт�а	та	моти�ації	до	праці,	при�корення	�труктурної	перебудо�и	
і	роз�итку	економіки	України.

В	о�но�і	при�атизаційного	проце�у	лежать	інші	рушійні	�или,	такі	як	
забезпечення	�талого	економічного	роз�итку,	перебудо�а	економіки,	під
�ищення	�иробницт�а	та	ВВП.	Цими	факторами	поя�нюєть�я	ная�ні�ть	
у	при�атизаційних	угодах	ча�то	не�игідних	та	незручних	для	 ін�е�тора	
(набу�ача)	умо�	про	забезпечення	пе�ного	рі�ня	модернізації	при�атизо
�аних	підприєм�т�,	�оціального	забезпечення	праці�никі�	та	гарантії	про
ти	�и�ільнення	члені�	трудо�ого	колекти�у,	тощо.

Далі,	�иходячи	зі	змі�ту	ч.	1	та	ч.	3	�т.	7	Закону	України	«Про	при�а
тизацію	держа�ного	майна»,	укладання	дого�ору	купі�ліпродажу	об’єкта	
при�атизації	�ипли�ає	з	�ладних	упра�лін�ьких	функцій	Фонду	держа�но
го	майна	України,	а	тому	�аме	реалізація	�казаних	по�но�ажень	і	�т�орює	
пра�а	та	обо�’язки	�торін	при�атизаційного	дого�ору.

В�і	ці	ознаки	�казують	на	те,	що	при�атизаційні	дого�ори	регулюють�я	
окремим	ін�титутом	законода��т�а	—	при�атизаційним	законода��т�ом,	
яке	за	��оєю	�уттю	є	публічним.

В�ажаємо	за	доцільне	�и�ло�ити	мірку�ання	на	теоретичному	рі�ні,	
що	�ідне�ення	при�атизаційних	угод	до	го�подар�ьких	і	�иключення	�ід
по�ідних	�порі�	ізпід	юри�дикції	адміні�трати�них	�уді�	було	передча�
ним	кроком.

Проце�уальний	а�пект	даної	проблеми	не�ажко	про�лідку�ати	на	�ут
тє�их	�ідмінно�тях	го�подар�ького	та	адміні�трати�ного	�удочин�т�а,	од
на	з	яких	�ия�ляєть�я	у	покладенні	тягаря	до�едення	пра�омірно�ті	дій	
та,	рішень	на	�уб’єкта	�ладних	по�но�ажень	у	адміні�трати�ному	проце
�і,	та	�ідпо�ідно,	непра�о�імірно�ті	дій	�ідпо�ідача	—	на	пози�ача	у	го�
подар�ькому	проце�у	незалежно	�ід	належно�ті	о�таннього	до	при�атних	
чи	публічних	о�іб	пра�а.

Одноча�но	потрібно	підкре�лити,	що	�ище�икладена	думка	є	о�оби�
тою	позицією	а�тора,	деякі	�чені	на�іть	до	�не�ення	змін	до	�т.	12	ГПК	
України	�и�ло�лю�али	протилежні	погляди	на	аналізо�ану	проблему.
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�к	бачимо,	пра�о�а	дій�ні�ть	�икликає	плюралізм	думок	�еред	�удді�	
та	інших	пред�та�никі�	юридичної	профе�ії.	На	наш	погляд,	можли�і�ть	
�и�ло�ити	та	здатні�ть	до�е�ти	�ла�ну	пра�о�у	позицію	щодо	конкретної	
�пра�и	та	науко�і	погляди	на	проблему	�	цілому,	�ід�утні�ть	�траху	перед	
ди�ку�ією	з	колегами	безперечно	��ідчить	про	�и�окий	рі�ень	пра�о�ої	куль
тури,	яка	має	�ихо�у�ати�ь	у	кожного	пред�та�ника	юридичної	профе�ії.

�аким	чином,	на	�ьогоднішній	день	з	ураху�анням	положень	чинного	
законода��т�а	дого�ори	щодо	при�атизації	держа�ного	майна	до	адміні�
трати�них	не	належать,	 і	тому	�пори,	що	з	них	�ипли�ають,	не	по�инні	
розглядати�я	�	порядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а.

При	цьому	потрібно	з�ернути	у�агу	на	те,	що	адміні�трати�ні	акти,	
які	�то�ують�я	при�атизаційного	проце�у,	можуть	бути	предметом	о�кар
ження	до	адміні�трати�ного	�уду,	�иходячи	зі	змі�ту	п.	1	ч.	1	�т.	17	КАС	
України.

Аналізуючи	�фери	за�то�у�ання	адміні�трати�них	дого�орі�,	а	також	
характер	пра�о�ідно�ин,	 які	 �иникають	на	 їх	 під�та�і,	 можна	 зробити	
�и�но�ок	про	ная�ні�ть	д�ох	о�но�них	груп	адміні�трати�них	дого�орі�:	
ті,	що	�иконують	координаційні	функції,	і	ті,	що	мають	ознаки	�уборди
нації.

�ак,	наприклад,	�ідпо�ідно	до	ч.	7	�т.	16	Закону	України	«Про	мі�це�е	
�амо�ряду�ання	�	Україні»1	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	з	ураху�ан
ням	мі�це�их	умо�	і	о�обли�о�тей	можуть	перерозподіляти	між	�обою	на	
під�та�і	дого�орі�	окремі	по�но�аження	та	�ла�ні	бюджетні	кошти.	�аким	
чином,	у	�казаному	�ипадку	органи	мі�це�ого	�амо�ряду�ання	укладають	
між	�обою	адміні�трати�ні	дого�ори	про	перерозподіл	по�но�ажень	з	ме
тою	 забезпечення	 ��ебічної	 реалізації	 інтере�і�	 територіальних	 громад.	
Відпо�ідно	до	ч.	1	�т.	1	на�еденого	Закону	територіальна громада	—	жи
телі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що 
є самостійними адміністративнотериторіальними одиницями, або доб
ровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністра
тивний центр.	Виходячи	зі	змі�ту	ч.	1	�т.	2	даного	Закону	призначення	
ін�титуту	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	а	отже,	і	органі�,	що	його	�кладають,	
полягає	 у	 ефекти�ному	 �ирішенні	 питань	мі�це�ого	 значення	 �	межах	
Кон�титуції	і	законі�	України.

Вбачаєть�я,	що	таким	питанням	мі�це�ого	значення,	яке	може	�тати	
предметом	регулю�ання	адміні�трати�ного	дого�ору,	укладеного	�	поряд
ку	ч.	7	�т.	16	Закону	України	«Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні»,	є,	
наприклад,	�ідбудо�а	чи	ремонт	мі�це�ої	школи,	про�едення	ма�о�их	за
ході�	та	ін.

Що	�то�уєть�я	�убординаційних	адміні�трати�них	дого�орі�,	то	їх	за
�дання	по�’язані	пере�ажно	з	таким	а�пектом	упра�лін�ької	діяльно�ті	�у

1	Про	мі�це�е	�амо�ряду�ання	�	Україні	:	Закон	України	�ід	21	тра�ня	1997	р.	
№	280/97	[Електронний	ре�ур�].	—	Режим	до�тупу	:	���.na�.��iev.�a
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б’єкті�	�ладних	по�но�ажень,	як	здій�нення	контрольнонаглядо�их	або	
розпорядчих	функцій.	Іншими	�ло�ами,	�	�убординаційному	адміні�тра
ти�ному	дого�орі	за�жди	при�утня	�торона	(далі	—	упра�нена	�торона),	
яка	наділена	ширшими	по�но�аженнями	щодо	контрагента.	�акі	по�но
�аження	не	�ичерпують�я	лише	�ладнорозпорядчою	функцією.	Важли�о	
те,	що	упра�нена	�торона	наділена	контролюючими	функціями,	які	а�то
матично	надають	дого�ірним	�ідно�инам	пе�ного	�убординаційного	харак
теру.	Оче�идно,	що	упра�неною	�тороною	�	�убординаційному	адміні�тра
ти�ному	дого�орі	є	неодмінно	�уб’єкт	�ладних	по�но�ажень.	Поряд	із	цим,	
іншою	�тороною	можуть	бути	як	�уб’єкт	публічного	пра�а	(�уб’єкт	�ладних	
по�но�ажень),	так	і	�уб’єкт	при�атного	пра�а	(юридичні	та	фізичні	о�оби).	
Прикладом	�убординаційного	адміні�трати�ного	дого�ору	з	різноманітним	
�уб’єктним	�кладом	є	дого�ір	(контракт),	передбачений	ч.	5	�т.	8	Закону	
України	«Про	держа�ний	матеріальний	резер�»1.	Відпо�ідно	до	зазначеної	
норми,	центральний	орган	�икона�чої	�лади,	що	здій�нює	упра�ління	дер
жа�ним	резер�ом,	має	пра�о	на	контрактній	(дого�ірній)	о�но�і	переда�а
ти	центральним	та	мі�це�им	органам	�икона�чої	�лади,	а	також	підпри
єм�т�ам,	 у�тано�ам	 і	 організаціям	 держа�ної	форми	 �ла�но�ті	 ча�тину	
��оїх	функцій	щодо	розміщення	замо�лень	на	по�та�ку	матеріальних	цін
но�тей	до	держа�ного	резер�у.

�еорія	і	практика	публічного	упра�ління	зазнала	значних	змін	о�тан
нім	ча�ом.	З	одного	боку,	можна	кон�тату�ати	�ідмо�у	�ід	аб�олютиза
ції	та	нео�порю�ано�ті	рішень	�уб’єкті�	�ладних	по�но�ажень,	а	з	іншо
го	—	 �по�терігаєть�я	 подальша	 формалізація	 діяльно�ті	 упра�лін�ьких	
�труктур.

У	цьому	контек�ті	по�тає	питання	про	перео�ми�лення	пра�о�ої	�у
ті	форм	та	методі�	упра�лін�ької	діяльно�ті	 з	точки	зору	забезпечення	
ефекти�ного	захи�ту	пра�	та	інтере�і�	��іх	уча�никі�	публічних	пра�о�ід
но�ин.

Ефекти�ні�ть	 захи�ту	 пра�	 та	 інтере�і�	 уча�никі�	 публічних	 пра�о
�ідно�ин	 має	 д�а	 а�пекти:	 матеріальнопра�о�ий	 та	 проце�уальнопра
�о�ий.

Матеріальнопра�о�ий	а�пект	полягає	у	тому,	щоб	обрати	найбільш	до
цільне	та	�ідпо�ідне	оформлення	упра�лін�ьким	рішенням.	У	��ою	чергу,	
проце�уальнопра�о�ий	а�пект,	безпо�ередньо	по�’язаний	зі	змі�том	упра�
лін�ького	рішення,	�изначає	процедуру	роз�’язання	публічного	�пору.

На	�ьогоднішній	день	�клала�ь	парадок�альна	для	�ітчизняної	пра�о
�ої	�и�теми	�итуація,	коли	проце�уальна	діяльні�ть	�уді�,	а	інколи	й	адмі
ні�трати�них	органі�,	�ідіграє	більш	значну	роль	у	розумінні	окремих	ма
теріальнопра�о�их	 ін�титуті�	 адміні�трати�ного	 пра�а,	 ніж	 традиційні	
нормати�ні	джерела.

1	Про	держа�ний	матеріальний	резер�:	Закон	України	�ід	24	�ічня	1997	р.	№	51/97	
[Електронний	ре�ур�].	—	Режим	до�тупу	:	���.na�.��iev.�a
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Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 �ка	ознака	має	бути	притаманна	адміні�трати�ному	акту	для	того,	щоб	
адміні�трати�ний	 �пір,	 який	 з	 нього	 �ипли�ає,	 бу�	 розглянутий	 �	 порядку	
�т.	171	КАС	України?

2.	 У	чому	полягає	концептуальна	�ідмінні�ть	між	адміні�трати�ним	актом	
та	адміні�трати�ним	дого�ором?

3.	 На�едіть	приклади	за�то�у�ання	�	упра�лін�ькій	практиці	адміні�тра
ти�ного	дого�ору.

4.	 До	юри�дикції	яких	�уді�	належать	�пори,	що	�ипли�ають	із	дого�орі�	
щодо	при�атизації	держа�ного	майна?

5.	 Змоделюйте	 �итуацію,	 за	якої	 �пір,	що	�ипли�ає	 з	при�атизаційного	
проце�у,	буде	належати	до	адміні�трати�ної	юри�дикції.

6.	 �кі	і�нують	критерії	розмежу�ання	публічних	дого�орі�	�ід	при�атно
пра�о�их	дого�орі�?
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Розділ IX

РОль ЄвРОПейськОгО сУдУ 
З ПРАв людини в ПитАннях 
АдміністРАтивнОї юстиції

У	2007	та	2008	роках	згідно	з	по�ідомленнями	Є�ропей�ького	�уду	з	
пра�	людини	(далі	—	ЄСПЛ,	або	Суд),	Україна	перебу�ала	(разом	з	�уреч
чиною,	Ро�ією,	Польщею	та	Румунією)	�	першій	п’ятірці	країн,	щодо	яких	
ух�алю�али�я	рішення	у	з�’язку	з	принаймні	одним	порушенням	Є�ропей
�ької	кон�енції	про	захи�т	пра�	людини	та	о�но�оположних	��обод	(далі	—	
Кон�енція,	або	Кон�енція	з	пра�	людини)1.	108	рішень	у	2007	р.	та	110	
у	2008	р.	за��ідчують	зро�тання	�пли�у	Суду	на	питання	пра�о�уддя	�	
Україні.	ЄСПЛ	ще	не	�ідіграє	значної	ролі	�	адміні�трати�ному	�удочин
�т�і	країни,	однак	і�торія	його	ролі	�	інших	країнах	та	об�яг	його	�пли�у	
на	їх	адміні�трати�не	пра�о	�казують,	що	�ін,	імо�ірно,	по�яде	�ажли�е	
мі�це	�	майбутньому	�	�и�темі	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України.

У	цьому	розділі	йтиметь�я	про	е�олюцію	ролі	Суду	�	царині	адміні�тра
ти�ної	ю�тиції,	про	його	нинішній	широкий	�пли�,	про	нещода�ні	�ажли
�і	рішення,	ух�алені	щодо	громадян�ьких	та	політичних	пра�,	гаранто�а
них	Кон�енцією	(�татті	8—11),	та	про	його	по�но�аження	щодо	забезпечен
ня	�иконання	��оїх	рішень	у	країнах,	які	є	�торонами	Кон�енції	з	пра�	
людини.	Метою	є	пред�та�лення	�	загальних	ри�ах	ролі	Суду	та	розкриття	
його	потенційного	�пли�у	на	адміні�трати�не	�удочин�т�о	�	Україні.

Глава 1
Рішення ЄвРОПейськОгО сУдУ 

З ПРАв людини З ПитАнь 
АдміністРАтивнОї юстиції

Розвиток судової практики. Коли	у	1950	р.	було	прийнято	Кон�ен
цію,	не	плану�ало�я,	що	її	положення	будуть	за�то�о�у�ати�ь	до	адміні
�трати�них	рішень	Ви�оких	Дого�ірних	Сторін	або	що	юри�дикція	Суду	
поширю�атиметь�я	і	на	адміні�трати�ні	�пра�и.	Стаття	6	(«Пра�о	на	�пра

1	«Скорочений	огляд	о�но�них	ух�ал	та	рішень,	�ине�ених	Судом	у	2007	р.»,	�.	63;	
«Скорочений	огляд	о�но�них	ух�ал	та	рішень,	�ине�ених	Судом	у	2008	р.»,	�.	67,	�еб
�айт	ЄСПЛ.
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�едли�ий	�удо�ий	розгляд»)	була	�формульо�ана	для	її	за�то�у�ання	до	ци
�ільних	�порі�	між	при�атними	�торонами,	а	також	кримінальних	про�а
джень	у�ередині	країн.	В	і�торії	Кон�енції	не	зафік�о�ано	обго�орення	за
�то�у�ання	зазначеного	положення	про	�пра�едли�ий	�удо�ий	розгляд	або	
«належний	�удо�ий	проце�»	до	адміні�трати�них	рішень	національних	�у
ді�	або	адміні�трати�них	органі�.

Проте	у	1971	р.	Суд	по�тано�и�,	що	до	�фери	за�то�у�ання	п.	1	�т.	6	
належать	 адміні�трати�ні	 рішення,	 які	 �то�ують�я	 «�ирішення	питання	
щодо...	ци�ільних	пра�	та	обо�’язкі�»1.	У	низці	рішень,	 ух�алених	упро
до�ж	кількох	на�тупних	рокі�,	Суд	за�то�у�а�	принципи,	�икладені	�	п.	1	
�т.	6	до	різних	адміні�трати�них	питань,	розшири�ши	діапазон	за�то�у
�ання	�татті	на�тільки,	що	нею	було	охоплено	якнайширше	коло	адміні
�трати�них	рішень,	що	приймають�я	 у	держа�ахчленах.	Водноча�	Суд	
поча�	�изначати	ті	дії,	які	порушу�али	закріплене	�	п.	1	�т.	6	пра�о	на	
�пра�едли�ий	�удо�ий	розгляд	�	адміні�трати�них	про�адженнях.	Слід	за
у�ажити,	що	�удо�а	практика	Суду	з	адміні�трати�них	�пра�	була	за�но
�ана	 його	 рішеннями	 і	 не	 є	 кодифіко�аною.	Відпо�ідно,	 більші�ть	 дер
жа�—уча�ниць	Кон�енції	попри	те,	що	�они	мають	континентальні	�и�те
ми	пра�а,	опиняють�я	у	 �тано�ищі	�имушеного	�изнання	прецедентної	
практики	Суду.

Пункт	1	�т.	6	і	�ідпо�ідна	ча�тина	�удо�ої	практики	Суду	�то�ують�я	
процедурних	�имог	Кон�енції,	покликаних	гаранту�ати,	що	�пра�и	грома
дян	будуть	розглянуті	у	�пра�едли�ому	�удо�ому	проце�і,	перш	ніж	 їхні	
пра�а	зазнають	негати�ного	�пли�у.	Саме	до	цього	положення	найча�тіше	
апелюють	при	о�карженні	адміні�трати�них	рішень.	Проте	 інші	 �уттє�і	
положення	Кон�енції	 також	можуть	по�’язу�ати�я	 з	 адміні�трати�ними	
рішеннями,	тож	Суд	бере	до	у�аги	також	і	порушення	передбачених	ци
ми	положеннями	пра�,	які	допущені	�	адміні�трати�них	про�адженнях.	
В	адміні�трати�них	�пра�ах,	які	розглядає	Суд,	ча�то	мі�тять�я	т�ерджен
ня	про	порушення	�т.	5	(«Пра�о	на	��ободу	та	о�оби�ту	недоторканні�ть»)	
та	�т.	8	(«Пра�о	на	по�агу	до	при�атного	і	�імейного	життя»),	які	оцінюють
�я	Судом.

Нижче	на�едено	короткий	�иклад	деяких	з	найбільш	значущих	�пра�	
ЄСПЛ,	у	яких	�изначено	й	розширено	діапазон	адміні�трати�них	�пра�,	
до	яких	за�то�о�уєть�я	п.	1	�т.	6.

У	�пра�і	«Рінґайзен	проти	А��трії»	1971	р.	(Ringeisen v. Austria)2	Суд	по
�тано�и�,	що	рішення	Регіональної	комі�ії	з	питань	операцій	з	нерухомі�
тю,	яким	було	�ідхилено	клопотання	Рінґайзена,	належало	до	�фери	«�ирі
шення	питання»	щодо	ци�ільних	пра�	та	обо�’язкі�,	про	яку	йдеть�я	у	п.	1	
�т.	6,	а	тому	Рінґайзен	ма�	пра�о	на	�пра�едли�ий	�удо�ий	розгляд.	Його	
конкретним	пра�ом	була	можли�і�ть	придбати	землю,	і	це	пра�о	було	об

1	Стаття	6	«Пра�о	на	�пра�едли�ий	�удо�ий	розгляд»,	п.	1.
2	Рішення	�ід	16	липня	1971	р.,	�ерія	�	№	13.



614

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

межене	рішенням	комі�ії.	У	рішенні	Суду	�изначало�я,	що	ця	�пра�а	не	
належала	до	категорії	 �порі�	між	д�ома	при�атними	�торонами,	 тобто	
�порі�,	щодо	яких,	як	��ажало�я	до	того,	за�то�о�уєть�я	дія	п.	1	�т.	6,	і	
що	йшло�я	про	про�адження	не	�	�уді,	а	�	адміні�трати�ному	органі.	Суд	
дійшо�	�и�но�ку,	що	п.	1	�т.	6	за�то�о�уєть�я	до	про�аджень	�	у�іх	орга
нах	�лади,	по�’язаних	з	регулю�анням	пра�	чи	обо�’язкі�	громадян,	і	той	
факт,	що	однією	зі	�торін	�пору	є	уряд,	не	має	значення.	�акож	не�уттє
�им	було	�изнано	те,	що	закон,	яким	�изначають�я	пра�а	чи	обо�’язки,	
має	адміні�трати�ний	характер,	і	те,	що	орган,	який	приймає	рішення,	є	
адміні�трати�ною	ін�танцією,	а	не	�удом.	Однак	при	цьому	Суд	��тано
�и�,	що	т�ердження	Рінґайзена	про	упереджені�ть	комі�ії	було	необґрун
то�аним.

У	1978	р.	ЄСПЛ	розгляну�	з�ернення	за	п.	1	�т.	6	з	при�оду	�ка�у�ан
ня	регуляторним	органом	Німеччини	ліцензії	медичної	клініки.	У	�пра�і	
«Кеніґ	проти	Німеччини»	(Konig v. Germany)1	Суд	�иріши�,	що	пра�о	ліка
ря	керу�ати	клінікою	і	займати�я	медичною	практикою	було	«ци�ільним	
пра�ом»	�ідпо�ідно	до	Кон�енції	і,	зокрема,	п.	1	�т.	6,	а	тому	розгляд	да
ного	питання	належа�	до	компетенції	Суду.	У	зазначеній	�пра�і,	попри	те,	
що	німецькі	адміні�трати�ні	�уди	залишили	рішення	про	�ка�у�ання	ліцен
зії	без	змін,	ЄСПЛ	по�тано�и�,	що	неприйняття	�удами	рішень	упродо�ж	
розумного	 �троку	 �тано�ило	порушення	пра�	Кеніґа,	передбачених	п.	1	
�т.	6.	Пі�ля	ух�алення	Судом	цього	рішення,	не�моти�о�ана	затримка	�и
не�ення	рішення	�тала	найпоширенішою	під�та�ою	�изнання	порушення	
п.	1	�т.	6.

Суд	за�то�у�а�	п.	1	�т.	6	у	рішенні	�ід	1979	р.,	яке	�то�у�ало�я	приму
�о�ого	зобо�’язання	і	позба�лення	о�оби	пра�а	розпоряджати�я	�ла�ним	
майном.	У	�пра�і	«Вінтер�ерп	проти	Нідерланді�»	(Winterwerp v. Netherlands)2	
Суд	по�тано�и�,	що	уряд	допу�ти�	порушення	п.	1	�т.	6,	о�кільки	у	про�а
дженні	щодо	 зобо�’язання	 окремо	 не	 розглядала�я	 ци�ільна	 пра�оздат
ні�ть	Вінтер�ерпа	щодо	розпорядження	�ла�ним	майном.	�аким	чином,	
його	було	позба�лено	пра�а	на	�пра�едли�ий	�удо�ий	розгляд,	закріплено
го	�	п.	1	�т.	6.	В	1982	р.	�	іншій	�пра�і,	по�’язаній	з	майно�ими	пра�ами,	
Суд	�изна�,	що	передбачені	ш�ед�ькою	�и�темою	мі�ького	плану�ання	до
з�оли	та	приму�о�е	�ідчуження	�уперечили	п.	1	�т.	6	з	огляду	на	�ід�ут
ні�ть	реальної	можли�о�ті	добити�я	�лухання	�пра�и	у	�уді,	�	якому	були	
б	�рахо�ані	��і	елементи	про�адження.	У	�пра�і	«Спорронґ	і	Лоннрот	про
ти	��еції»	(Sporrong and Lonnroth v. Sweden)3	ЄСПЛ	по�тано�и�,	що	хоча	
й	і�ну�ала	процедура	перегляду	у	Верхо�ному	адміні�трати�ному	�уді,	про
те	�она	не	передбачала	перегляду	�пра�и	по	�уті,	а	тому	не	забезпечу�ала	
необхідного	«�пра�едли�ого	�удо�ого	розгляду».

1	Рішення	�ід	28	чер�ня	1978	р.,	�ерія	�	№	27.
2	Рішення	�ід	24	жо�тня	1979	р.,	�ерія	�	№	33.
3	Рішення	�ід	23	�ере�ня	1982	р.,	�ерія	�	№	52.
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Діапазон	�удо�ої	практики	Суду	�	�фері	адміні�трати�ного	пра�а,	по
�’язаної	з	п.	1	�т.	6,	значно	розшири��я	за�дяки	його	рішенню	у	�пра�і	
«Фельдебрюґґе	проти	Нідерланді�»	(Feldebrugge v. the Netherlands)1	у	1986	р.	
У	зазначеній	�пра�і	йшло�я	про	припинення	надання	медичних	пільг	па
ні	Фельдебрюґґе,	і	це	бу�	перший	�ипадок	розгляду	ЄСПЛ	�пра�и	у	�фері	
�оціального	�траху�ання.	Суд	�початку	�изначи�,	що	за	��оїм	характером	
медичні	пільги,	зокрема	ті,	що	були	передбачені	нідерланд�ькою	�и�темою	
охорони	здоро�’я,	були	ци�ільним	пра�ом,	на	яке	поширю�али�я	�имоги	
п.	1	�т.	6.	У	зазначеній	�пра�і	проце�	припинення	надання	медичних	пільг	
не	забезпечу�а�	по�ної	уча�ті	�торін,	яких	�то�у�ало�я	�ідпо�ідне	рішен
ня,	що	�тано�ило	порушення	�имог	Кон�енції	щодо	�пра�едли�ого	�удо�ого	
розгляду.	Вказане	рішення	значно	розширило	�феру	�удо�ої	практики	Су
ду,	�ключи�ши	до	нього	методи,	що	за�то�о�ують�я	країнами—уча�ницями	
Кон�енції	для	реалізації	програм	надання	�оціальних	пільг.

О�танній	з	прикладі�	�тано�лення	й	роз�итку	ролі	Суду	�	адміні�тра
ти�ному	пра�о�удді	—	�пра�а	1987	р.	«О.,	Г.,	В.,	Б.	і	Р.	проти	Сполученого	
Королі��т�а»	(O., H.,W.,B. and R. v. United Kingdom)2,	�	якій	ішло�я	про	на
лежні	процедури	прийняття	рішення	щодо	��тано�лення	опіки	над	дітьми.	
Суд	��тано�и�,	що	англій�ькі	�уди	не	були	належним	чином	упо�но�аже
ні	розглядати	по	�уті	�пори	про	опіку	і	що	процедура	�ирішення	питань,	
по�’язаних	з	опікою,	була	неприйнятно	до�гою,	—	обид�а	ці	моменти	�та
но�или	порушення	п.	1	�т.	6.	Ця	�пра�а	ілю�трує,	на�кільки	ширшим	�та�	
підхід	Суду	щодо	�ла�них	по�но�ажень	та	характеру	питань,	які	належать	
до	його	компетенції,	з	моменту	ух�алення	ним	рішення	у	�пра�і	Рінґайзе
на.	У	на�тупних	гла�ах	йтиметь�я	про	рішення	Суду	�	�фері	адміні�трати�
ної	ю�тиції	та	про	най�ажли�іші	а�пекти	їх	за�то�у�ання.

Прийнятність заяв — вичерпання 
національних засобів правового захисту

Важли�им	елементом	�удо�ої	практики	Суду	з	адміні�трати�них	питань	
є	�имога	�ичерпання	зая�ником	національних	за�обі�	пра�о�ого	захи�ту	до	
з�ернення	з	�ідпо�ідною	зая�ою	до	ЄСПЛ.	Пункт	1	�т.	35	Кон�енції	(«Кри
терії	прийнятно�ті»)	передбачає,	що	«…�уд	може	прийняти	питання	до	роз
гляду	тільки	пі�ля	того,	як	було	�ичерпано	��і	національні	за�оби	пра�о�ого	
захи�ту	—	�ідпо�ідно	до	загально�изнаних	норм	міжнародного	пра�а	…»3.	
Це	�то�уєть�я	передбачених	національним	пра�ом	дій	у	межах	адміні�тра
ти�ної	�и�теми	та	�уді�,	необхідних	для	того,	щоб	держа�а	мала	змогу	�амо
�тійно	�ирішити	�пра�у,	тож	ЄСПЛ	по�инен	розглядати	лише	ті	�пра�и,	�	
яких	 �торона�каржник	 залишила�я	 незадо�оленою	 результатом	 по�ного	
розгляду	�пра�и	національними	адміні�трати�ними	та	�удо�ими	органами.

1	Рішення	�ід	29	тра�ня	1986	р.,	�ерія	�	№	99.
2	Рішення	�ід	8	липня	1987	р.,	�ерія	�	№	120�	і	B	та	121�	і	C.
3	Пункт	1	�т.	35	Кон�енції	з	попра�ками,	�не�еними	згідно	з	Протоколом	№	11	

(2007).
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Ця	�имога	не	є	формальноюридичною,	хоча	може	бути	�икори�тана	
для	уникнення	розгляду	Судом	�пору	по	�уті.	У	кількох	�пра�ах	Суд	дійшо�	
�и�но�ку,	що	�торона�каржник	не	зобо�’язана	�да�ати�ь	до	�оче�идь	мар
них	або	даремних	крокі�.	Наприклад,	д�ом	турецьким	зая�никам	не	було	
потрібно	з�ертати�я	до	адміні�трати�них	�уді�	�уреччини	з	позо�ами	про	
�ідшкоду�ання	збиткі�,	коли	�они	подали	зая�у	щодо	�ерйозних	і,	за	їхні
ми	т�ердженнями,	незаконних	порушень	по�адо�их	обо�’язкі�	пред�та�
никами	держа�них	органі�	 безпеки1.	Метою	�карги	було	добити�я,	щоб	
уряд	��тано�и�	і	притягну�	до	ди�циплінарної	�ідпо�ідально�ті	по�адо�их	
о�іб,	�инних	у	порушеннях,	і	зая�ники	здій�нили	по�не	о�карження	�	�у
реччині.	Суд	�ідхили�	аргумент	уряду	про	те,	що,	перш	ніж	з�ертати�я	до	
ЄСПЛ,	зая�ники	по�инні	були	подати	ще	й	додатко�ий	позо�	про	�ідшко
ду�ання	збиткі�.

У	ще	одній	неда�ній	�пра�і2	Суд	�ідхили�	заперечення	Німеччини	що
до	неподання	зая�ником	�карги	до	Бранденбурзького	кон�титуційного	�у
ду	з	при�оду	затримки	розгляду	��оєї	зая�и	регіональними	�удами	з	�ирі
шення	трудо�их	�порі�	та	Федеральним	кон�титуційним	�удом.	ЄСПЛ	по
�тано�и�,	що,	о�кільки	ніщо	не	�казу�ало	на	те,	що	Бранденбурзький	�уд	
міг	�ида�ати	ух�али	щодо	при�корення	проце�у	або	прийняти	рішення	
щодо	компен�ації	збиткі�,	за�даних	�на�лідок	не�ипра�дано	до�гих	затри
мок,	той	факт,	що	до	нього	можна	було	подати	�каргу,	не	означа�,	що	за
я�ник	не	�ичерпа�	національних	за�обі�	пра�о�ого	захи�ту.

Отже,	�имоги	п.	1	�т.	35	�коріше	практичні,	ніж	юридичні,	і	не	�лугу
�атимуть	для	штучного	позба�лення	ЄСПЛ	�удо�ої	практики.	Про	це	��ід
чить	і	�пра�а	«Глухар	проти	Сло�енії»	 (Gluhar v. Slovenia)3,	у	якій	Суд	не	
погоди��я	з	аргументом,	що	зая�ник,	перш	ніж	з�ертати�я	до	ЄСПЛ,	по
�инен	бу�	дочекати�я	закінчення	про�адження	щодо	��ого	пра�а	на	дена
ціоналізо�ане	 майно,	 яке	 �ідбу�ало�я	 з	 �еликими	 затримками.	 По�ла�
ши�ь	на	кілька	попередніх	�пра�	Суд	по�тано�и�,	що	з	огляду	на	характер	
затримок	той	факт,	що	про�адження	ще	не	було	за�ершене,	не	ма�	зна
чення	для	цілей	�ичерпання	за�обі�	пра�о�ого	захи�ту.

Адміністративні порушення п. 1 ст. 6 конвенції
У	значній	кілько�ті	рішень	ЄСПЛ	деталізо�ано	типи	порушень	положен

ня	п.	1	�т.	6	про	«�пра�едли�ий	�удо�ий	розгляд».	Далі	ми	зо�ередимо	у�а
гу	на	найпоширеніших	практиках	держа�них	органі�,	які	приз�одять	до	
�изнання	порушень.	Голо�ним	чином	це	проблеми,	по�’язані	з	затримкою	
�ирішення	�пра�,	хоча	�иникають	і	питання	щодо	без�торонно�ті	та	фун
даментальної	�пра�едли�о�ті.	На	 їхньому	прикладі	буде	також	показано	

1	Спра�а	«Акпінар	та	ще	одна	о�оба	проти	�уреччини»	(Akpinar and Another v. Tur
key),	[2007]	EC�R	56760/00.

2	Спра�а	«Кір�тен	проти	Німеччини»	(Kirsten v. Germany),	[2007]	EC�R	19124/02.
3	[2006]	EC�R	14852/03.
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діапазон	 адміні�трати�ної	 діяльно�ті,	що	 знаходить�я	 �	 �фері	 по�но�а
жень	Суду.	 Це	 не	 менш	 �ажли�ий	 а�пект,	 о�кільки	 �ін	 підкре�лює	 той	
факт,	що	практично	кожна	адміні�трати�на	дія	держа�них	органі�	може	
�тати	предметом	розгляду	�	ЄСПЛ	у	�ипадку,	коли	�она	по�’язана	з	�уттє
�им	порушенням	процедурних	пра�	�торін.

Затримки у провадженні.	Найча�тіше	у	зая�ах,	що	розглядають�я	
ЄСПЛ,	йдеть�я	про	те,	що	держа�а	не	розглянула	�каргу	зая�ника	�ча�но.	
У	2003	і	2004	роках	такі	�пра�и	�тано�или	третину	тих,	у	яких	Суд	по�та
но�и�	рішення,	проте	�	2005	р.	їх	ча�тка	знизила�я	приблизно	до	25%1.	
Спра�и,	�	яких	фігурує	таке	порушення,	можна	зу�тріти	�	будьякій	�фе
рі	держа�ної	діяльно�ті.	Суд	�и�чає	питання	про	причини	затримки	—	на
�кільки	�она	�причинена	�кладні�тю	про�адження	(або	її	�ід�утні�тю),	а	та
кож	те,	яким	чином	на	затримку	�плинули	по�едінка	зая�ника	та	�лади.

У	багатьох	�пра�ах	ідеть�я	про	майно�і	пра�а,	�	тому	чи�лі	про	�регу
лю�ання	�порі�	та	�иконання	рішень,	по�’язаних	з	урегульо�аними	�пора
ми.	В	�каргах,	які	було	задо�олено,	ча�то	по�торюєть�я	такий	елемент,	як	
по�илання	 на	 не�ипра�дану	 бездіяльні�ть	 �уді�	 або	 держа�них	 органі�	
упродо�ж	три�алого	періоду.	Надз�ичайним	прикладом	цього	є	зая�а,	по
дана	�на�лідок	не�пра�но�ті	німецьких	�уді�,	які	�ирішу�али	�пір	щодо	
майна	�арті�тю	понад	100	мільйоні�	є�ро	�продо�ж	29	рокі�2.	Де�ятиріч
на	затримка	у	�пра�і	щодо	у�падку�ання	майна3	й	одинадцятирічна	за
тримка	з	�ирішенням	питання,	по�’язаного	з	ек�пропріацією	майна	дер
жа�ою4,	 також	фігурують	 �еред	 �изнаних	Судом	 порушень,	 допущених	
при	�регулю�анні	майно�их	питань.	Водноча�	у	�ипадку,	коли	загальна	
три�алі�ть	розгляду	держа�ними	органами	�пору	зая�ника	�клала	де�’ять	
рокі�,	Суд	по�тано�и�,	що	з	огляду	на	об�та�ини,	у	тому	чи�лі	на	�ід�ут
ні�ть	затримок	з	�ини	держа�них	органі�	і	на	той	факт,	що	о�тання	�та
дія	процедури	ек�пропріації	три�ала	лише	д�а	роки	і	д�а	мі�яці,	порушен
ня	п.	1	�т.	6	не	було5.

Адміні�трати�ні	рішення	у	�пра�ах,	по�’язаних	з	го�подар�ькою	діяль
ні�тю	та	праце�лашту�анням,	по�ні�тю	належать	до	�фери	за�то�у�ання	
Кон�енції	та	юри�дикції	ЄСПЛ.	Питання	затримки	з	�идачею	ліцензій	на	
�едення	комерційної	діяльно�ті	або	інших	урядо�их	доз�олі�	або	докумен
ті�	доз�ільного	характеру,	які	�идають�я	органами	�лади,	також	є	предме
том	рішень	Суду.	У	�пра�і	«ҐС	проти	А��трії»	 (GS v. Austria)6	Суд	дійшо�	
�и�но�ку,	що	більш	ніж	п’ятирічний	�трок	розгляду	зая�и	про	�идачу	ліцен

1	 «Скорочений	огляд	�пра�,	розглянутих	Судом	у	2005	році»,	�.	1—2,	�еб�айт	
ЄСПЛ.

2	Спра�а	«Ґра��ер	проти	Німеччини»	(Grasser v. Germany),	[2006]	EC�R	66491/02.
3	Спра�а	«Ґрабін�кі	проти	Польщі»	(Grabinski v. Poland),	[2006]	EC�R	43702/02.
4	Спра�а	«Оржехо��кі	проти	Польщі»	(Orzechowski v. Poland),	[2006]	EC�R	77795/01.
5	Спра�а	«Сааренпаан	Лома	Кі	проти	Фінляндії»	(Saarenpaan Loma Ky v. Finland),	

[2007]	EC�R	54508/00
6	[1999]	EC�R	26297/95
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зії	на	фармаце�тичну	діяльні�ть	бу�	не�ипра�дано	до�гим.	Адже	�пра�а	
перебу�ала	�	Адміні�трати�ному	�уді	А��трії	більше	чотирьох	рокі�,	з	них	
три	з	поло�иною	роки	�уд	не	�чиня�	дії	щодо	розгляду	цієї	�пра�и.	�е�ти
річний	�трок	було	�изнано	занадто	до�гим	для	розгляду	�карги	зая�ника,	
по�’язаної	з	питанням	праце�лашту�ання1,	так	�амо,	як	і	�карги	з�ільне
ного	держа�ного	�лужбо�ця2.	Було	�изнано	надто	до�гим	і	про�адження	
три�алі�тю	понад	�і�ім	рокі�,	яке	�то�у�ало�я	�ідмо�и	у	�идачі	доз�олу	на	
роботу	та	�ине�ення	�удо�ого	рішення	з	при�оду	об�ину�ачення	у	неза
конному	праце�лашту�анні3.

Ная�ні�ть	затримок,	до�татньо	до�гих	для	�изнання	порушенням	по
ложення	Кон�енції	про	�пра�едли�ий	�удо�ий	розгляд,	також	ча�то	��та
но�люєть�я	і	�	податко�их	�пра�ах,	зокрема	�	тих,	які	по�’язані	з	кримі
нальним	пере�ліду�анням.	Нещода�но	було	�изнано,	що	де�’ять	рокі�4	 і	
більше	�еми	рокі�5	є	не�ипра�дано	до�гими	�троками	для	прийняття	рі
шення	щодо	�карг	та	апеляцій	з	питань	оподатку�ання.	У	�пра�ах,	�	яких	
кримінальне	про�адження	не	могло	бути	�ідкрите	до	прийняття	рішень	
адміні�трати�ними	органами,	Суд	�изна�,	що	три	роки6	і	п’ять	рокі�7	—	
надто	до�гі	�троки	для	розгляду	адміні�трати�них	а�пекті�	�пра�и	 і	що	
�они	�причинили	зая�никам	шкоду.

У	�пра�і	2007	р.	Суд	з�ерну��я	до	іншого	а�пекту	питання	�трокі�	та	
затримок.	Він	по�тано�и�,	що	Кон�енція	не	�имагає	�ід	держа�и	��тано�
лення	граничних	�трокі�	для	подання	до	національних	�уді�	апеляцій	на	
адміні�трати�ні	рішення.	Відхили�ши	аргумент	щодо	пра�о�ої	�изначено�
ті	Суд	�изна�,	що	рішення	Держа�ної	Ради	Франції	(Conseil d’Etat)	доз�о
лити	перегляд	�пра�и	через	де�’ять	рокі�	не	�уперечить	�т.	6	чи	будьяко
му	іншому	положенню	Кон�енції8.

Безсторонність. Суд	 ��ажає	 до�едені	 т�ердження	 про	 упередже
ні�ть	або	без�торонні�ть	такими,	що	��ідчать	про	порушення	положення	
п.	1	�т.	6	про	�пра�едли�ий	�удо�ий	розгляд.	У	нещода�ній	�пра�і	«Вар
�іцка	проти	Польщі»	(Warsicka v. Poland)9	Суд	за�то�у�а�	�уб’єкти�ну	пере
�ірку	без�торонно�ті,	яка	за�но�ана	на	презумпції	об’єкти�но�ті	�удді,	та	
об’єкти�ну	пере�ірку,	за	допомогою	якої	до�ліджують�я	факти	та	об�та�и
ни,	що	могли	б	приз�е�ти	до	�трати	громадянами	�пе�нено�ті	у	без�торон
но�ті	�удо�ої	�лади,	наприклад	коли	один	і	той	�амий	�уддя	бере	уча�ть	у	

1	Спра�а	«Єнґін	проти	�уреччини»	(Yengin v. Turkey),	[2007]	EC�R	4209/02.
2	Спра�а	«Кіліч	проти	�уреччини»	(Kilic v. Turkey),	[2006]	EC�R	38473/02.
3	Спра�а	«Мюллер	проти	А��трії»	(Muller v. Austria),	[2006]	EC�R	1255/03.
4	Спра�а	«Ва��даль	проти	��еції»	 (Wassdahl v. Sweden),	 [2007]	EC�R	36619/03,	

і	Спра�а	«Фрікман	проти	Фінляндії»	(Fryckman v. Finland),	[2006]	EC�R	36288/97.
5	Спра�а	«Лілья	проти	��еції»	(Lilja v. Sweden),	[2007]	EC�R	36689/02.
6	Спра�а	«ХаузерСпорн	проти	А��трії»	(HauserSporn v. Austria),	[2006]	EC�R	37301/03.
7	Спра�а	«Селек	проти	�уреччини»	(Selek v. Turkey),	[2006]	EC�R	43379/02.
8	Спра�а	«Мійон	проти	Франції»	(Millon v. France)	(№	1),	[2007]	EC�R	6051/06.
9	[2007]	EC�R	2065/03.
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проце�і	на	д�ох	різних	�тадіях	про�адження.	У	згаданій	�пра�і	Суд	дійшо�	
�и�но�ку,	що	функції,	які	�икону�а�	�уддя	під	ча�	розгляду	�пра�и	у	пер
шій	ін�танції,	не	��тупали	�	конфлікт	з	функціями,	які	�ін	�икону�а�	піз
ніше,	на	�ідміну	�ід	інших	�пра�,	у	яких	�уддя	�ідігра�а�	�уттє�у	роль	у	
д�ох	про�адженнях1.	Ще	�	одній	�пра�і	Суд	��тано�и�	�ід�утні�ть	неупе
реджено�ті,	коли	�уддя	Кон�титуційного	�уду	пред�та�ля�	пози�ача	кіль
кома	роками	раніше	�	тому	�амому	проце�і2.	Суд	��тано�и�	�ід�утні�ть	
неупереджено�ті	у	кількох	турецьких	�пра�ах,	�	яких	колишні	�ій�ько�і	
�удді	брали	уча�ть	у	 за�іданнях	ци�ільних	�уді�	у	�пра�ах	національної	
безпеки3.	Суд	дійшо�	�и�но�ку,	що	при�утні�ть	�ій�ько�их	�удді�	могла	
�плинути	на	рішення,	о�кільки	могли	бути	�зяті	до	у�аги	мірку�ання,	які	
�иходили	за	межі	об�та�ин	�пра�и.	Відреагу�а�ши	на	це	рішення	та	інші,	
по�’язані	з	ним,	�уреччина	�початку	�и�ела	�ій�ько�их	�удді�	зі	�кладу	
�уді�,	а	нещода�но	припинила	діяльні�ть	�уді�	у	�пра�ах	національної	без
пеки;	обид�а	рішення	—	приклади	заході�	загального	характеру,	до	яких	
�дають�я	держа�и	з	метою	при�едення	��оєї	діяльно�ті	у	�ідпо�ідні�ть	до	
рішень	Суду,	про	що	йтиметь�я	далі.

У	�пра�і	проти	України	�	2006	р.4	Суд	�изначи�,	що	о�каржу�ане	рі
шення	не	�ідпо�ідає	об’єкти�ній	пере�ірці	без�торонно�ті,	о�кільки	голо�а	
�уду,	який	розгляда�	�пра�у	�	першій	ін�танції,	наполегли�о	про�и�	і	отри
ма�	но�і	�ікна	та	комп’ютер	для	�уду	�ід	�ідпо�ідача	у	�пра�і,	що	перебу
�ала	�	його	про�адженні.	Відхилення	зая�и	пози�ача	щодо	упереджено�ті	
�уду	першої	або	другої	ін�танцій	було	�изнано	порушенням	Кон�енції.

Інші питання щодо справедливості.	 Спра�едли�і�ть	 у	 контек�ті	
адміні�трати�нопра�о�их	рішень	має	чимало	характерних	ри�,	притаман
них	концепції	�пра�едли�о�ті	�	кримінальних	та	ци�ільних	про�адженнях.	
У	той	�амий	ча�	і�нує	чимало	�удо�их	рішень,	�	яких	розглядають�я	пи
тання,	які	є	більш	характерними	для	адміні�трати�них	�пра�.	Наприклад,	
�карги	щодо	не�пра�едли�о�ті	про�аджень	у	Ка�аційному	�уді	та	Держа�
ній	Раді	є	�уто	адміні�трати�ними	�каргами5;	те	�аме	�то�уєть�я	«непря
мих	ек�пропріацій	майна»6	та	не�иконання	рішень	щодо	�и�елення7.	В	од
ній	�пра�і	проти	Франції	йшло�я	про	�ідмо�у	уряду	оприлюднити	у	про�а
дженні	�	Ка�аційному	�уді	з�іт,	ная�ний	у	юри�ті�,	які	пред�та�ляли	уряд8.	

1	Спра�а	«Обершлік	проти	А��трії»	(Oberschlick v. Austria)	(№	1),	[1991]	EC�R	11662/85,	
і	Спра�а	«Індра	проти	Сло�аччини»	(Indra v. Slovakia),	[2005]	EC�R	46845/99.

2	Спра�а	«Мезнаріч	проти	Хор�атії»	(Meznaric v. Croatia),	[2005]	71615/01.
3	Спра�а	«Оджалан	проти	�уреччини»	(Ocalan v. Turkey),	[2005]	46221/99	та	інші	

цито�ані	�	ній	�пра�и.
4	Спра�а	«Бєлуха	проти	України»	(Belukha v. Ukraine),	[2006]	EC�R	33949/02.
5	У	2005	р.	було	прийнято	17	рішень	щодо	таких	�карг.	«Скорочений	огляд	�пра�,	

розглянутих	Судом	у	2005	році»,	�.	2,	�еб�айт	ЄСПЛ.
6	37	рішень	у	2005	р.	�то�о�но	Італії.	�ам	�амо.
7	16	рішень	�то�о�но	Італії.	�ам	�амо.
8	Спра�а	«Сібо	проти	Франції»	(Sibaud v. France),	[2005]	EC�R	51069/99.
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Суто	проце�уальним	питанням	було	�изнання	факту	порушення	�	адміні
�трати�ній	�пра�і,	�	якій	було	�ідхилено	клопотання	зая�ника	про	у�не	
про�адження	у	�пра�і,	яка	розглядала�я	лише	�	одній	ін�танції1.	У	�пра
�ах	про	не�иконання	�удо�их	рішень	порушу�али�я	деякі	адміні�трати�
нопра�о�і	 питання,	 такі	 як	 не�иконання	 адміні�трати�ними	 органами	
�уреччини	�удо�их	рішень	про	закриття	трьох	електро�танцій2.	Порушен
ням	Кон�енції	було	також	�изнано	�ипадок	у	Польщі,	коли	щодо	ад�окат
�ького	об’єднання	було	прийнято	кілька	�удо�их	рішень,	які	зобо�’язу�али	
його	�изначити	мі�це,	за	яким	зая�ник	міг	здій�ню�ати	ад�окат�ьку	діяль
ні�ть,	що	так	і	не	були	�иконані3.	Ще	більш	кричущим	�ипадком	була	�ід
мо�а	Бо�нії	та	Герцего�ини	�иконати	рішення	Палати	з	пра�	людини	цієї	
країни	щодо	у�унення	ди�кримінації	щодо	громадян	Ре�публіки	Серб�ької	
у	�фері	пен�ійного	забезпечення4.	Суд	окремо	зазначи�,	що	така	�ідмо�а	
за�уджуєть�я,	та	нада�	конкретні	рекомендації	�то�о�но	заході�	щодо	�и
пра�лення	�итуації.

Д�і	нещода�ні	�пра�и	проти	Ро�ій�ької	Федерації	ілю�трують	питання	
�пра�едли�о�ті,	що	�то�ують�я	будьяких	�удо�их	про�аджень,	проте	ма
ють	о�обли�е	значення	для	адміні�трати�них	�пра�.	В	одній	�пра�і	Суд	
�изна�,	що	неналежне	призначення	�удді�	(які	не	є	профе�ійними	юри�
тами)	�тано�ило	порушення	п.	1	�т.	65;	�	іншій	�пра�і	порушенням	були	
�изнані	�ідмо�а	�удді	оприлюднити	рішення	у	�пра�і	�	по�ному	об�язі	та	
оголошення	 лише	 резолюти�ної	 ча�тини6.	Ці	 �пра�и	 поя�нюють	 �ажли
�і�ть	по�’язаних	з	ух�аленням	рішення	питань,	які	можуть	�идати�я	�уто	
процедурними	чи	проце�уальними.	Однак	такі	пра�ила,	що	мають	на	ме
ті	гаранту�ати	�пра�едли�ий	�удо�ий	розгляд	згідно	зі	�т.	6	Кон�енції,	на
�пра�ді	мають	�уттє�е	значення	для	захи�ту	пра�	при�атних	о�іб	у	�ідно
�инах	із	держа�ою.

У	2007	р.	Суд	розгляну�	�пра�у,	яка	мала	�ажли�і	на�лідки	щодо	пере
гляду	�удами	�ищих	ін�танцій	рішень	�уді�	нижчих	ін�танцій.	Йшло�я	про	
нездатні�ть	Верхо�ного	�уду	Румунії	у�у�ати	�уперечно�ті	між	рішеннями	
�	�удо�ій	практиці.	Від�утні�ть	механізму	у�унення	�уперечно�тей	між	рі
шеннями,	ух�аленими	різними	колегіями	�уду,	була	�изнана	порушенням	
�имог	п.	1	�т.	6	щодо	�пра�едли�о�ті,	о�кільки	�т�орю�ала	пра�о�у	не�и
значені�ть7.	В	Україні	Верхо�ний	Суд	упо�но�ажений	�ирішу�ати	�упере
чно�ті	�	�удо�ій	практиці	�уді�	нижчих	 ін�танцій,	у	тому	чи�лі	Вищого	

1	Спра�а	«Міллер	проти	��еції»	(Miller v. Sweden),	[2005]	55853/00.
2	Спра�а	«Ок’яй	та	інші	проти	�уреччини»	(Okyay and Others v. Turkey),	[2005]	EC�R	

36220/97.
3	Спра�а	«�урчанік	проти	Польщі»	(Turczanik v. Poland),	[2005]	EC�R	38064/97.
4	Спра�а	«Карано�іч	проти	Бо�нії	та	Герцего�ини»	(Karanovic v. Bosnia and Herze

govina),	[2008]	EC�R	39462/03.
5	Спра�а	«Федото�а	проти	Ро�ії»	(Fedotova v. Russia),	[2006]	EC�R	73225/01.
6	Спра�а	«Рякіб	Бірюко�	проти	Ро�ії»	(Ryakib Biryukov v. Russia),	[2008]	EC�R	14810/02.
7	Спра�а	«Беян	проти	Румунії»	(Beian v. Romania)	(№	1),	[2007]	EC�R	30658/05.
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адміні�трати�ного	�уду,	однак	рі�ень	ефекти�но�ті	реалізації	цього	по�но
�аження	може	�тати	під�та�ою	для	подання	зая�и	до	ЄСПЛ.

Зі	�казаного	�ище	зрозуміло,	що	не�иконання	по�адо�ими	о�обами	�у
до�их	рішень,	не�ипра�дана	затримка	з	боку	�уді�	та	адміні�трати�них	
органі�	у	прийнятті	рішень	та	упереджена	або	неналежна	уча�ть	�удді�	у	
�ине�енні	рішень	—	��е	це	може	�тати	під�та�ою	для	�изнання	захище
них	пра�	людини	порушеними.	�ирокі	пра�ила	ЄСПЛ	щодо	прийнятно�ті	
зая�	і	діапазон	практики	Суду,	по�’язаної	з	положенням	п.	1	�т.	6	про	�пра
�едли�ий	�удо�ий	розгляд,	на�одять	на	думку,	що	�ін	�ідігра�атиме	деда
лі	більшу	роль	у	перегляді	адміні�трати�них	рішень	держа�уча�ниць.	Га
рантії	захи�ту	фундаментальних	пра�	громадян	�ід	порушень	з	боку	дер
жа�и,	 які	мі�тять�я	 у	Кон�енції,	 передбачають	 здій�нення	контролю	 за	
широким	колом	діяльно�ті	органі�	�лади.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Наз�іть	положення	Кон�енції,	що	�то�ують�я	адміні�трати�ної	ю�тиції.
2.	Що	�тало	під�та�ою	початку	розгляду	Судом	питань	адміні�трати�ної	

ю�тиції?
3.	 У	чому	полягає	�ажли�і�ть	рішень	Суду	у	їх	порі�нянні	з	�икладеними	

�	Кон�енції	положеннями?
4.	 �ким	є	о�но�не	порушення	положень	п.	1	�т.	6	Кон�енції	у	контек�ті	

адміні�трати�ного	�удочин�т�а?
5.	 На	якому	етапі	розгляду	�пору	з	урядом	при�атна	о�оба	може	з�ерну

ти�я	із	зая�ою	до	ЄСПЛ?
6.	 �ка	різниця	між	об’єкти�ною	та	�уб’єкти�ною	пере�ірками	без�торон

но�ті,	які	здій�нюють�я	Судом	з	метою	оцінки	неупереджено�ті	�удді�?
7.	 �ким	чином	принцип	«пра�о�ої	�изначено�ті»	по�’язаний	з	�имогою	п.	1	

�т.	6	щодо	�пра�едли�ого	�удо�ого	розгляду?

Глава 2
Рішення ЄвРОПейськОгО сУдУ З ПРАв людини 

ЗА стАттями 8—11 ЄвРОПейськОї кОнвенції 
ПРО ЗАхист ПРАв людини тА ОснОвОПОлОжних 

свОбОд, щО стОсУються ЗАхистУ 
гРОмАдянських тА ПОлітичних ПРАв

Фундаментальні	громадян�ькі	та	політичні	пра�а,	які	захищає	Кон�ен
ція,	закріплені	�	�таттях	8—11.	Стаття	8	захищає	пра�о	кожного	на	по
�агу	до	при�атного	життя,	�ключаючи	пра�о	на	по�агу	до	житла	та	коре�
понденції.	Стаття	9	захищає	��ободу	думки,	�о�і�ті	й	�іро�по�ідання;	�тат
тя	10	—	��ободу	�ираження	погляді�,	у	тому	чи�лі	��ободу	�ло�а	та	пре�и.	
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Стаття	11	захищає	��ободу	зібрань,	об’єднання	та	�т�орення	профе�ійних	
�пілок.	Ці	захи�ні	положення	�заємодіють	з	іншими	положеннями	Кон�ен
ції,	зокрема	пра�ами	�	юридичному	проце�і,	гаранто�аними	�т.	6,	накла
даючи	на	держа�иуча�ниці	обмеження	і	зобо�’язання,	необхідні	для	здій
�нення	позити�ного	захи�ту	пра�	фізичних	та	юридичних	о�іб	у	держа�і.

Зазначені	чотири	�татті	мають	багато	�пільного,	і	для	їх	аналізу	та	тлу
мачення	Суд	�икори�то�ує	�хожі	підходи1.	Суттє�им	для	розуміння	по�но
го	�пли�у	цих	пра�	та	їх	захи�ту	Судом	є	той	факт,	що	�они	�ідображають	
як	пра�о	о�оби	бути	�ільною	�ід	�тручання	держа�и	у	ці	�фери,	так	і	по
зити�не	зобо�’язання	уряду	забезпечу�ати	ефекти�ну	реалізацію	цих	пра�	
громадянами,	у	тому	чи�лі	шляхом	захи�ту	їх	�ід	інших	при�атних	о�іб,	
які	можуть	намагати�я	�тручати�я	�	реалізацію	ними	таких	пра�.	Зокре
ма	��обода	об’єднання	з	іншими	о�обами	�ідпо�ідно	до	�т.	11	означає	не	
тільки	доз�іл	збирати�я	з	метою	�и�ло�лення	мирного	проте�ту,	а	й	зобо
�’язання	уряду	захищати	уча�никі�	зібрання	�ід	інших	о�іб,	які	могли	б	
перешкоджати	їхній	діяльно�ті2.

�акож	�ажли�о	зазначити,	що	ці	пра�а	не	є	аб�олютними	і	що	у	кож
ній	�татті	чітко	�казуєть�я,	що	уряди	можуть	накладати	пе�ні	обмеження	
або	«�тручати�ь»	у	здій�нення	цих	пра�	за	пе�них	чітко	�изначених	об�та
�ин.	Наприклад,	у	п.	2	�т.	8	�изначено:	«Органи	держа�ної	�лади	не	мо
жуть	�тручати�я	у	здій�нення	цього	пра�а	інакше	ніж	згідно	із	законом	і	
коли	це	необхідно	�	демократичному	�у�піль�т�і	�	інтере�ах	національної	
і	громад�ької	безпеки	або	економічного	добробуту	країни,	з	метою	запобі
гання	за�орушенням	чи	злочинам,	для	захи�ту	здоро�’я	чи	моралі	або	з	ме
тою	захи�ту	пра�	і	��обод	інших	о�іб».

Суд	тлумачить	ці	обмеження	у	�узькому	�ен�і,	і	значна	ча�тина	�пра�,	
що	розглядають�я	ЄСПЛ,	�то�уєть�я	�проб	держа�и	�ипра�дати	обмежен
ня	або	�тручання	�	реалізацію	перелічених	�ище	пра�.

Перш	ніж	розглядати	рішення	Суду	�	�пра�ах	за	кожною	з	чотирьох	�та
тей,	�арто	під�уму�ати	підхід,	який	за�то�о�уєть�я	Судом	у	��оєму	аналі
зі.	Британ�ькі	профе�ори	Д.	Дж.	Гаррі�	(D.	�.	�arri�),	М.	О’Бойл	(M.	O’Bo�le)	
та	К.	Ворбрік	(C.	War�ric��)	�изначили	п’ять	крокі�	у	проце�і	розгляду	Су
дом	�пра�	за	цими	�таттями.

1.	 В�тано�лення	 конкретного	 пра�а,	 про	 яке	 йдеть�я,	 у	 тому	 чи�лі	
будьякого	зобо�’язання	держа�и	щодо	захи�ту	цього	пра�а.

2.	В�тано�лення	характеру	 та	об�ягу	�тручання	�	 здій�нення	цього	
пра�а,	а	також	того,	хто	�аме	є	джерелом	такого	�тручання	—	держа�а	чи	
при�атні	о�оби.

1	Харрі�,	О’Бойл	та	Ворбрік,	«Пра�о	Є�ропей�ької	Кон�енції	з	пра�	людини»,	(Бат
тер�ор�	1995)	(�arri�,	O’Bo�le	&	War�ric��,	«�a�	of	the	E�ropean	Convention	on	���an	
Right�»	(B�tter�orth�	1995),	розд.	8	(�.	283—434).

2	Спра�а	«Об’єднана	македон�ька	організація	«Ілінден	та	І�ано�»	проти	Болгарії»	
(The United Macedonian Organization Ilinden and Ivanov v. Bulgaria),	[2005]	EC�R	44079/98.
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3.	Визначення	того,	чи	заборонене	таке	�тручання	національним	або	
міжнародним	пра�ом,	як	це	розумієть�я	держа�ою	або	Кон�енцією	з	пра�	
людини.

4.	Аналіз	мети	або	за�дання	�тручання,	тобто	того,	чим	�аме	обґрунто�ує	
держа�а	обмеження	конкретного	пра�а	або	��ою	�ідмо�у	захищати	його.

5.	Оцінка	запропоно�аного	держа�ою	обґрунту�ання	�	��ітлі	крите
рії�,	закріплених	у	�ідпо�ідній	�татті,	таких	як	«необхідні�ть	у	демократич
ному	�у�піль�т�і»,	«охорона	публічного	порядку»,	«захи�т	здоро�’я	чи	мора
лі»	або	«пра�а	інших	о�іб».

Ці	кроки	дають	Суду	змогу	�рі�но�ажити	інтере�и	держа�и	при	�ико
нанні	її	обо�’язкі�	та	захищені	пра�а	її	громадян.	Суд	�изначає	таку	рі�
но�агу	�	кожному	зі	��оїх	рішень,	��тано�люючи	�	кожній	�пра�і	пе�ні	
орієнтири	для	держа�	і	роз�и�аючи	��ою	практику,	що	допомагає	йому	
до�ягати	належного	балан�у	�	на�тупних	�пра�ах.

Роль	Кон�енції	та	рішень	Суду	за	цими	�таттями	є	о�обли�о	�ажли�ою	
для	адміні�трати�ного	 �удочин�т�а	�	Україні.	�к	 буде	показано	нижче,	
значна	кількі�ть	�ипадкі�	держа�ного	�тручання	�	здій�нення	цих	пра�	
�ідбу�аєть�я	у	формі	адміні�трати�них	чи	бюрократичних	дій	�лади.	О�о
би,	на	яких	�плинули	ці	дії,	�початку	по�инні	о�каржити	їх	�	адміні�тра
ти�них	органах	або	адміні�трати�них	�удах,	і	�каржник	по�инен	пройти	
��і	ін�танції	адміні�трати�них	�уді�,	перш	ніж	здобуде	пра�о	з�ернути�я	
до	ЄСПЛ.	Це	означає,	що	україн�ькі	адміні�трати�ні	�уди	матимуть	мож
ли�і�ть	на	будьякому	з	трьох	рі�ні�	по�та�ити�я	до	захищеного	пра�а	на
лежним	чином	і	або	задо�ольнити	�имоги,	які	�и�у�ають�я	�каржником,	
або	у	�по�іб,	що	�ідпо�ідає	�тандартам	ЄСПЛ,	конкретно	�казати	на	дер
жа�ний	інтере�,	якому	надано	пере�агу.

Далі	йтиметь�я	про	діапазон	пра�,	захищених	цими	чотирма	�таттями,	
про	�тандарти,	що	��тано�люють�я	Судом	�то�о�но	�тручання	держа�и	
або	захи�ту	нею	цих	пра�,	а	також	про	деякі	з	най��іжіших	рішень,	�	яких	
�ідображено	нинішній	підхід	Суду.	Цей	огляд	покликаний	забезпечити	за
гальне	розуміння	захищених	пра�	та	їх	�ідношення	до	адміні�трати�ного	
�удочин�т�а	�	Україні,	�	о�обли�о�ті	тих	більш	широких	пра�,	��тано�ле
них	Кон�енцією,	які	можуть	�иходити	за	межі	пра�,	закріплених	у	Кон�ти
туції	та	законах	України.

Стаття 8. Право на повагу до приватного і сімейного життя
1. Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, 

до житла і до таємниці кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього 

права інакше ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному 
суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки або економіч
ного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших 
осіб.
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Пра�а,	зафік�о�ані	�	цій	�татті,	належать	до	чи�ла	найінтимніших	о�о
би�тих	пра�,	які	може	мати	людина,	 і	 з	рішень	ЄСПЛ	�идно,	на�кільки	
�ажко	держа�і	обґрунту�ати	��оє	�тручання	�	здій�нення	цих	пра�.	О�тан
німи	роками	о�но�ну	у�агу	Суд	приділя�	�аме	цим	пра�ам,	на	підт�ер
дження	чого	можна	на�е�ти	той	факт,	що	у	2003	р.	п’ять	із	д�анадцяти	
рішень,	�ине�ених	Великою	палатою	Суду	�то�у�али�я	з�ернень	за	�т.	81.	
Ця	�таття	захищає	діапазон	о�оби�тих	пра�,	які	Суд	тлумачить	до�олі	ши
роко,	і	кількі�ть	яких	по�тійно	зро�тає.	Що	�то�уєть�я	конкретно	цих	пра�,	
Суд	дійшо�	�и�но�ку,	що	держа�а	має	як	зобо�’язання	утриму�ати�я	�ід	
необґрунто�аного	�тручання	�	їх	здій�нення,	так	і	обо�’язок	позити�но	за
хищати	ці	пра�а	та	інтере�и.	Нижче	йтиметь�я	про	�пра�и	за	п.	1	�т.	8,	які	
належать	до	чотирьох	широких	категорій,	при	цьому	у�агу	буде	зо�ередже
но	на	най��іжіших	рішеннях	ЄСПЛ.

Приватне	життя. �акі	питання,	як	пра�о	на	фізичну	недоторкан
ні�ть,	конфіденційні�ть	інформації	про	о�обу,	її	�ек�уальні	уподобання	та	
орієнтація,	батькі��т�о,	пере�у�ання	та	інші	—	��і	�они	захищені	�	рам
ках	тлумачення	Судом	пра�а	на	при�атне	життя.	У	�пра�і	«�торк	проти	
Німеччини»	(Storck v. Germany)	2	Суд	�изна�	порушенням	ліку�ання	�	при
�атній	клініці	пацієнтки	��упереч	її	�ла�ній	�олі.	Закон	�имага�	прийнят
тя	рішення	мі�ького	�уду	про	затримання	о�оби,	проте	попри	�ід�утні�ть	
такого	рішення	поліція	до�та�ила	зая�ницю	до	клініки.	Суд	��тано�и�,	що	
держа�а	мала	зобо�’язання	по�ажати	її	пра�а,	дотримуючи�ь	закону,	а	та
кож	здій�нюючи	нагляд	за	при�атною	клінікою	з	метою	захи�ту	пра�	па
цієнтки	під	ча�	її	перебу�ання	у	клініці.	Недо�татні�ть	захи�ту	пра�	жерт
�и	�	законах	про	зґ�алту�ання3,	приму�о�е	гінекологічне	об�теження	під	
ча�	утримання	під	�артою4	та	неодноразо�і	п�ихіатричні	об�теження5	—	
��е	це	було	�изнано	порушеннями	�т.	8.	Було	�изначено,	що	держа�ний	
�лужбо�ець	ма�	�ипра�дані	очіку�ання	на	забезпечення	при�атно�ті	��о
го	робочого	�толу	та	шафи	для	зберігання	документі�	у	�ла�ному	кабінеті,	
де	�ін	трима�	о�оби�ті	речі,	та	бу�	захищений	�ід	держа�ного	�тручання	
�	його	«при�атне	життя»6.	У	�хожій	�пра�і	було	�изнано,	що	�то�о�но	теле
фонних	розмо�	держа�ного	�лужбо�ця,	її	дій	�	мережі	Інтернет	та	елек
тронних	пошто�их	�ідпра�лень	з	її	кабінету,	не	по�инен	бу�	здій�ню�ати
�я	моніторинг,	о�кільки	її	не	попереджали	про	його	здій�нення7.

1	«Аналіз	�удо�ої	практики:	�корочений	огляд	�пра�,	розглянутих	Судом	у	2003	р.»,	
�.	8,	�еб�айт	ЄСПЛ	(���.echr.coe.int).

2	[2005]	EC�R	61603/00	No.76.
3	Спра�а	«М.	К.	проти	Болгарії»	(M. C. v. Bulgaria),	[2003]	EC�R	39272/98.
4	Спра�а	«Ю.	Ф.	проти	�уреччини»	(Y. F. v. Turkey),	[2003]	EC�R	24209/94.
5	Спра�а	«Вор�а	проти	Польщі»	(Worwa v. Poland),	[2003]	EC�R	26624/95.
6	Спра�а	«Пєє�	проти	Болгарії»	(Peev v. Bulgaria),	[2007]	EC�R	64209/01.
7	Спра�а	«Копленд	проти	Сполученого	Королі��т�а»	(Copland v. United Kingdom),	

[2007]	EC�R	62617/00.
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У	кількох	�пра�ах	було	�изнано	пра�а	о�іб	з	нетрадиційною	�ек�уаль
ною	орієнтацією,	�	тому	чи�лі	забезпечено	ширший	захи�т	пра�	тран��ек
�уалі�,	ніж	це	передбачено	британ�ьким1	та	німецьким2	законода��т�ом.	
У	�пра�ах,	про	які	йдеть�я,	Суд	чітко	�каза�,	що	при	оцінці	юридичних	
обмежень	щодо	тран��ек�уалі�	держа�и	зобо�’язані	керу�ати�я	ширшими	
міжнародними	нормами	пра�	людини.	Були	захищені	пра�а	гомо�ек�уа
лі�ті�	у	їх	�заємо�ідно�инах	з	�ій�ько�им	�ідом�т�ом3	та	при	розгляді	їх	
житло�их	пра�4,	але	не	�ия�лено	порушень	пра�	у	з�’язку	з	обмеженнями,	
передбаченими	законами	про	у�ино�лення/удочеріння5.

Що	�то�уєть�я	інформації	про	о�іб,	то,	розглядаючи	нещода�но	�пра
�у	проти	України,	Суд	�изна�	порушенням	�т.	8	розголошення	п�ихіат
ричної	інформації6,	порушенням	було	�изнано	і	зберігання	з	1960х	ро
кі�	до�ьє	�лужби	безпеки	щодо	політичної	діяльно�ті	о�іб7.	Проте	не	було	
�изнано	порушенням	зберігання	до�ьє	�лужби	безпеки	�ід	1990	р.	що
до	загроз	здій�нення	�ибухі�8.	Д�а	інші	різно�иди	інформації	щодо	при
�атних	о�іб	�ключають	рішення	Великої	палати	Суду	щодо	позити�ного	
зобо�’язання	Великобританії	надати	о�обі	за	її	�имогою	інформацію	що
до	про�едених	над	нею	до�ліджень	нер�о�опаралітичним	газом	під	ча�	
�лужби	 �	 армії9,	 та	 рішення	Суду	 �то�о�но	 пра�а	 на	 при�атне	життя	
принце�и	Монако	Кароліни10.	В	о�танній	�пра�і	ЄСПЛ	не	погоди��я	з	рі
шенням	німецького	�уду,	який	�изна�	�ідмінні�ть	між	фото	принце�и,	
зробленими	під	ча�	її	перебу�ання	на	при�атній	території,	та	фото,	зроб
леними	під	ча�	її	перебу�ання	«�	неізольо�аному	мі�ці»;	Суд	дійшо�	�и
�но�ку,	що	принце�а	не	�и�тупала	як	публічна	о�оба	та	не	 займала�я	
офіційними	�пра�ами	�ід	імені	Монако,	а	фотознімки	не	мали	будьякої	
кори�ної	�у�пільної	мети,	тож	Німеччина	не	захи�тила	пра�а	зая�ниці	
на	при�атне	життя.	У	нещода�ній	�пра�і	проти	А��трії	Суд	�изна�,	що	
репутація	о�оби	�тано�ить	ча�тину	її	пра�а	на	при�атне	життя,	на�іть	

1	Спра�а	«Крі�тін	Ґуд�ін	проти	Сполученого	Королі��т�а»	(Christine Goodwin v. the 
United Kingdom),	[2002]	EC�RGC	28957/95;	Спра�а	«І.	проти	Сполученого	Королі��т�а»	
(I. v. the United Kingdom),	[2002]	EC�RGC	25680/94.

2	Спра�а	«Ван	Кук	проти	Німеччини»	(Van Kuck v. Germany),	[2003]	EC�R	35968/97.
3	Спра�а	«Перкін�	та	Р.	проти	Сполученого	Королі��т�а»	(Perkins & R. v. the United 

Kingdom),	[2002]	EC�R	43208/98	&	44875/98.
4	Спра�а	«Карнер	проти	А��трії»	(Karner v. Austria),	[2003]	EC�R	35968/97.
5	Спра�а	«Фрет	проти	Франції»	(Frette v. France),	[2002]	EC�R	36515/97.
6	Спра�а	«Пантелеєнко	проти	України»	(Pantelyenko v. Ukraine),	[2006]	EC�R	11901/02	

No.	87.
7	Спра�а	«ЗеґерштедтВіберґ	та	інші	проти	��еції»	(SegerstedtWiberg and Others 

v. Sweden),	[2006]	EC�R	62332/00.
8	�ам	�амо.
9	Спра�а	«Роч	проти	Сполученого	Королі��т�а»	(Roche v. the United Kingdom),	[2005]	

EC�RGC	3255/96.
10	Спра�а	«Фон	Ганно�ер	проти	Німеччини»	(Von Hannover v. Germany),	[2004]	EC�R	

59320/00.
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попри	те,	що	критика	о�оби	пролунала	�	контек�ті	публічного	обго�о
рення1.

Рішення	Суду	 за	 �т.	8	 �то�ують�я	також	��ободи	пере�у�ання,	 хоча	
про	неї	конкретно	йдеть�я	�	�т.	2	Протоколу	№	4.	У	�пра�і	«Ілетмі�	проти	
�уреччини»	(Iletmis v. Turkey)2	Суд	�изна�,	що	конфі�кація	па�порта	та	�ід
мо�а	по�ернути	його	під	ча�	кримінального	про�адження	три�алі�тю	�ім	
рокі�,	яке	закінчило�я	�ипра�данням	під�удного,	�тано�или	порушення	
пра�а	зая�ника	на	по�агу	до	його	при�атного	життя.	�ак	�амо	було	�изна
но	порушенням	обмеження	пра�а	на	пере�у�ання	у	з�’язку	з	не�платою	
податкі�3.	З	іншого	боку,	у	�пра�ах	про	��ободу	пере�у�ання	проти	Ро�ій
�ької	Федерації4	 та	України5,	порушених	на	під�та�і	Протоколу	№	4	до	
Кон�енції,	�	якому	йдеть�я	про	��ободу	пере�у�ання,	Суд	дійшо�	�и�но�
ку,	що	обмеження,	за�то�о�ані	до	під�удних	у	кримінальній	�пра�і	були	
розумними	й	до�татньо	гнучкими.

Сімейне життя. Захи�т	пра�,	по�’язаних	із	�імейним	життям,	�прямо
�ує	Суд	до	питань	�імейного	пра�а,	що	традиційно	��ажало�я	�ферою	кож
ної	окремої	держа�и.	Однак	ЄСПЛ	дедалі	ча�тіше	розглядає	питання	шлю
бу,	розлучення,	батькі��т�а,	опіки	над	дітьми	та	у�ино�лення/удочеріння,	
оцінюючи	закони	та	�удо�і	рішення	держа�уча�ниць6.	Суд	ча�то	�изнає	
порушеннями	незабезпечення	пра�	батькі�,	по�’язаних	із	�ід�іду�анням	
дитини	та	питаннями	опіки7,	а	також	зі	�пробами	��тано�лення	батькі�
�т�а8.	Крім	того,	порушенням	було	�изнано	�ідхилення	клопотання	у�’яз
неного	щодо	�прияння	у	здій�ненні	штучного	запліднення	його	дружини9.

Декілька	нещода�ніх	�пра�	ілю�трують	характер	питань,	які	розгляда
ють�я	Судом.	Порушенням	було	�изнано	рішення	Верхо�ного	�уду	Фінлян
дії,	яким	батько�і	було	�ідмо�лено	�	у�тано�ленні	опіки	над	його	дітьми	і	
надано	пере�агу	о�обам,	які	не	є	родичами,	на	під�та�і	�ибору	�амих	ді
тей10,	та	роль	Че�ької	ре�публіки	�	позба�ленні	пра�а	опіки	над	дітьми	з	
багатодітної	родини	через	недо�татні�ть	у	неї	житло�ої	площі11.	У	�пра�і	

1	Спра�а	«Пфайфер	проти	А��трії»	(Pfeifer v. Austria),	[2007]	EC�R	12556/03.
2	[2005]	EC�R	29871/96.
3	Спра�а	«Рінер	проти	Болгарії»	(Riener v. Bulgaria),	[2006]	EC�R	46343/99.
4	Спра�а	«Федоро�	та	Федоро�а	проти	Ро�ії»	(Fedorov and Fedorova v. Russia),	[2004]	

EC�R	31008/02.
5	Спра�а	«Аноненко�	та	інші	проти	України»	(Anonenkov and Others v. Ukraine),	[2005]	

EC�R	14183/02.
6	«Аналіз	�удо�ої	практики:	�корочений	огляд	�пра�,	розглянутих	Судом	у	2005	ро

ці»,	�.	30,	�еб�айт	ЄСПЛ	(���.echr.coe.int).	
7	�ам	�амо,	і	розглянуті	там	�пра�и.
8	�ам	�амо,	�.	29—30,	і	розглянуті	там	�пра�и.
9	Спра�а	«Дік�он	проти	Сполученого	Королі��т�а»	(Dickson v. United Kingdom),	[2007]	

EC�RGC	44362/04.
10	Спра�а	«К.	проти	Фінляндії»	(C. v. Finland),	[2006]	EC�R	18249/02,	No.	86.
11	Спра�а	«Валло�а	та	Валла	проти	Че�ької	ре�публіки»	(Wallova and Walla v. Czech 

Republic),	[2006]	EC�R	23848/04,	No.	90.
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проти	України	Суд	�изна�	порушенням	�т.	8	�игнання	з	країни	батька,	
який	доби�а��я	�изнання	��оїх	батькі��ьких	пра�,	під	ча�	про�адження	
у	цій	�пра�і1.	Ці	�пра�и	ілю�трують	як	зобо�’язання	держа�и	утриму�ати
�я	�ід	порушення	пра�	людини,	так	і	її	обо�’язок	позити�но	діяти	з	метою	
захи�ту	цих	пра�.

Житло.	У	рішеннях	щодо	захи�ту	житла	йдеть�я	пере�ажно	про	за
хи�т	�ід	незаконних	обшукі�	та	�иїмок,	які	здій�нюють�я	�	домі,	та	про	
захи�т	житла	�ід	екологічних	ризикі�.	З’я�у�ати	межі	за�то�у�ання	цієї	
ча�тини	�т.	8	допомагають	�пра�и,	�	яких	�изначення	терміна	«житло»	�и
ходить	за	межі	поняття	«мі�це	прожи�ання»	о�іб.	У	д�ох	�пра�ах	2005	р.	
Суд	по�тори�	��ою	позицію	щодо	того,	що	поняття	«житло»	�ключає	біз
не�офі�и	фізичних	та	юридичних	о�іб2,	у	тому	чи�лі	офі�	ад�оката3.

Обшуки,	про�едені	пра�оохоронцями	�	�уреччині4	та	�пі�робітника
ми	ро�ій�ької	�лужби	безпеки	�	Чечні5.	у	2006	р.	Суд	�изна�	порушенням	
�т.	8	з	огляду	на	�ід�утні�ть	законних	по�но�ажень	на	порушення	пра�а	
на	житло,	підт�ерди�ши	тим	�амим	��ою	попередню	позицію	щодо	подіб
них	питань.	Більші	�ідмінно�ті	�по�терігають�я	�еред	�пра�,	по�’язаних	з	
на�колишнім	�ередо�ищем.	Наприклад,	у	2003	р.	Велика	палата	�ка�у�а
ла	рішення	палати	Суду,	яка	�изнала	порушенням	шумо�е	забруднення	
до�кілля	�на�лідок	функціону�ання	аеропорту	Хітроу	�	Лондоні,	�изна�
ши,	що	Сполучене	Королі��т�о	до�ягло	належного	балан�у	між	�у�пільною	
необхідні�тю	та	пра�ами	�ла�никі�	житла6.	Рішення	�ід	2006	р.	у	�пра�і	
«Джакомеллі	проти	Італії»	 (Giacomelli v. Italy)7	належить	до	чи�ла	тих,	які	
захищають	пра�о	на	житло	�ід	забруднення,	о�кільки	уряд	не	дотрима��я	
�ідпо�ідних	пра�ил	і	не	�жи�	заході�	з	метою	�ипра�лення	�итуації.

О�обли�о	ціка�им	є	рішення	у	�пра�і	«Фадєє�а	проти	Ро�ії»	(Fadeyeva 
v. Russia)8,	—	житло	зая�ниці	знаходило�ь	у	«�анітарнозахи�ній	зоні»	по
близу	металургійного	комбінату	з	�и�оким	рі�нем	забруднення.	Принаймні	
теоретично	�	цій	зоні	ніхто	не	по�инен	бу�	прожи�ати,	проте	�	Ро�ії	немає	
програм	допомоги	мешканцям	при	пере�еленні,	і	�проби	зая�ниці	добити
�я	надання	такої	допомоги	�ия�или�я	безу�пішними.	�ака	бездіяльні�ть	
була	�изнана	порушенням,	так	�амо	як	і	не�проможні�ть	держа�и	домог
ти�я	здій�нення	при�атизо�аним	підприєм�т�ом	передбачених	законо

1	Спра�а	«Хант	проти	України»	(Hunt v. Ukraine),	[2006]	EC�R	31111/04,	No.	92.
2	Спра�а	«Бак	проти	Німеччини»	(Buck v. Germany),	[2005]	EC�R	41604/98,	і	цито

�ані	там	�пра�и.	
3	Спра�а	«Саллінен	та	інші	проти	Фінляндії»	(Sallinen and Others v. Finland),	[2005]	

EC�R	50882/99.
4	Спра�а	«Х.	М.	проти	�уреччини»	(H.M. v. Turkey),	[2006]	EC�R	34494/97.
5	Спра�а	«Імакає�а	проти	Ро�ії»	(Imakayeva. v. Russia),	[2006]	EC�R	72881/01,	No.	90.
6	Спра�а	«Хаттон	та	інші	проти	Сполученого	Королі��т�а»	(Hatton and Others v. the 

United Kingdom),	[2003]	EC�RGC	36022/97.
7	[2006]	EC�R	59909/00	No.	91.
8	[2005]	EC�R	55723/00.
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да��т�ом	природоохоронних	заході�.	Зно�	таки,	порушення	полягало	як	
у	нездатно�ті	держа�и	забезпечити	�иконання	�ла�них	законі�,	так	і	�	її	
не�проможно�ті	позити�но	діяти	з	метою	захи�ту	пра�	жителі�.

У	показо�ій	�пра�і	2008	р.	проти	Сполученого	Королі��т�а	Суд	�пер
ше	��тано�и�,	що	у	про�адженні	щодо	позба�лення	пра�а	кори�ту�ання	
житлом	держа�а	була	зобо�’язана	забезпечити	розгляд	у	�уді	питання	про	
«�пі�мірні�ть»,	перш	ніж	здій�ню�ати	�и�елення1.

Кореспонденція. Захи�т	коре�понденції	по�’язаний	 зі	 ��ободою	�ід	
незаконного	�теження2	та	�ід�утні�тю	контролю	над	коре�понденцією	або	
не�анкціоно�аного	розголошення	її	змі�ту3.	Визначення	терміна	«коре�пон
денція»	широке	і	охоплює	не	лише	традиційне	ли�ту�ання,	а	й	електронні	
за�оби	 з�’язку	 та	 �теження.	 Спроби	 держа�	 обмежити	 коре�понденцію	
у�’язнених	також	приз�ели	до	розгляду	Судом	кількох	�пра�,	результатом	
яких	було	�ия�лення	порушень4,	у	тому	чи�лі	незабезпечення	у�’язненого	
пи�ьмо�им	приладдям5.

Стаття 9. Свобода думки, совісті і віросповідання
1. Кожен має право на свободу думки, совісті і віросповідання; це пра

во включає свободу змінювати свою релігію або свої переконання, а також 
свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і 
спільно з іншими, прилюдно чи приватно, в богослужінні, ученні, виконан
ні та дотриманні релігійних і ритуальних обрядів.

2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише 
таким обмеженням, які встановлені законом і є необхідними в демокра
тичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони громад
ського порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших 
осіб.

Захи�т	��ободи	думки	 і	�іро�по�ідання	�имагає	�ід	Суду	 займати�я	
�кладним	урі�но�аженням	інтере�і�.	Хоча	захи�т	поширюєть�я	і	на	погля
ди,	які	не	належать	до	чи�ла	релігійних6,	Суд	�изнає,	що	держа�а	має	за
конний	інтере�	у	по�ажанні	релігійних	погляді�	��оїх	громадян	і	�	тому,	
щоб	діяти	�ідпо�ідно	до	цих	погляді�,	�одноча�	захищаючи	тих,	хто	не	по
діляє	погляди	більшо�ті,	�ід	не�ипра�даної	ди�кримінації	або	шкоди.	�ому	
було	підтримане	�моти�о�ане	релігійними	мірку�аннями	обмеження	щодо	

1	Спра�а	«Макканн	проти	Сполученого	Королі��т�а»	 (McCann v. United	Kingdo�),	
[2008]	EC�R	19009/04.

2	«Аналіз	�удо�ої	практики:	�корочений	огляд	�пра�,	розглянутих	Судом	у	2005	ро
ці»,	�.	26,	примітка	1,	�еб�айт	ЄСПЛ	(���.echr.coe.int).	

3	Спра�а	«Матерон	проти	Франції»	(Matheron v. France),	[2005]	EC�R	57752/00.
4	«Аналіз	�удо�ої	практики:	�корочений	огляд	�пра�,	розглянутих	Судом	у	2002	ро

ці»,	�.	13	та	«Аналіз	�удо�ої	практики:	�корочений	огляд	�пра�,	розглянутих	Судом	у	
2005	році»,	�.	26,	�еб�айт	ЄСПЛ	(���.echr.coe.int).

5	Спра�а	«Котлет	проти	Румунії»	(Cotlet v. Romania),	[2003]	EC�R	38565/97.
6	Спра�а	«Коккінакі�	проти	Греції»	(Kokkinakis v. Greece),	�	260�	(1993).
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розлучень,	яке	передбачене	Кон�титуцією	Ірландії1,	�	той	ча�	як	рішення	
Верхо�ного	�уду	Ірландії,	яким	було	оголошено	незаконними	гомо�ек�уальні	
�то�унки,	�изнано	нечинним2.	У	�ідомому	рішенні	у	�пра�і	«Ін�титут	Отто	
Премінґера	проти	А��трії»	(OttoPremingerInstitut v. Austria)3	Суд	�изначи�,	
що	релігійні	почуття	більшо�ті	на�елення	мають	більш	�ажли�е	значення,	
ніж	захищена	�т.	10	��обода	�ираження	погляді�	кінорежи�ера,	чия	робо
та	була	б	�прийнята	більші�тю	як	образли�а,	і	підтрима�	рішення	про	�и
лучення	і	конфі�кацію	фільму.

Предметом	кількох	�ажли�их	�пра�,	розглянутих	Судом,	бу�	конфлікт	
між	 і�ламом	та	 інтере�ами	держа�и.	У	�уреччині	було	розпочато	�удо�е	
пере�ліду�ання	кері�ника	і�лам�ької	�екти	у	з�’язку	з	його	коментарями	
на	підтримку	шаріату,	образами	на	адре�у	дітей,	що	народили�я	поза	му
�ульман�ькими	шлюбами,	та	критикою	доктрини	�ідокремлення	церк�и	
�ід	держа�и	і	демократизму,	що	�уперечать	му�ульман�ькому	�ченню.	Суд	
дійшо�	�и�но�ку,	що	ці	зая�и	не	можна	��ажати	такими,	що	підбурюють	
до	на�иль�т�а,	що	є	�изначальним	пра�о�им	критерієм,	а	тому	�уреччи
ною	було	допущено	порушення4.	Нещода�но	Велика	палата	Суду	розгляну
ла	�пра�у	щодо	заборони	Стамбуль�ьким	уні�ер�итетом	но�іння	жінками	
на	заняттях	му�ульман�ьких	ху�ток,	 і	підтримала	заборону,	по�ла�ши�ь	
на	унікалі�ть	об�та�ин	у	�уреччині,	�ключаючи	те,	що	�	Кон�титуції	краї
ни	зроблено	наголо�	на	��іт�ькому	характері	держа�и,	а	також	на	те,	що	
уні�ер�итет	докладає	зу�иль	для	задо�олення	інших	потреб	�туденті�му
�ульман5.

У	�пра�і	2004	р.	Суд	прийня�	рішення	щодо	протизаконно�ті	�тручан
ня	�	релігійні	�пра�и	і	�ка�у�а�	попередні	рішення,	�изначи�ши,	що	Бол
гарія	діяла	непра�омірно,	�изна�ши	голо�ою	поділеної	релігійної	групи	од
ного	з	д�ох	�уперникі�.	Суд	дійшо�	�и�но�ку,	що	��оїми	діями	держа�а	
позба�ила	прихильникі�	іншого	лідера	їхніх	релігійних	пра�6.	Відмо�а	за
реє�тру�ати	релігійні	групи	була	�изнана	порушенням	у	кількох	�пра�ах,	
зокрема	�	Молдо�і	�	2001	р.7	та	�	Ро�ії	�	2006	р.,	�на�лідок	�ідмо�и	�	пе
ререє�трації	Армії	�па�іння8.	В	�пра�і	проти	А��трії	�	2008	р.	Суд	дійшо�	
�и�но�ку,	що	 �имога,	 згідно	 з	 якою	релігійна	 громада	має	 проі�ну�ати	

1	Спра�а	«Джон�тон	проти	Ірландії»	(Johnston v. Ireland),	�	112,	(1986).
2	Спра�а	«Норрі�	проти	Генерального	прокурора»	(Norris v. Attorney General),	�	142	

(1988).
3	�	295	(1994).
4	Спра�а	«Гюндюз	проти	�уреччини»	(Gunduz v. Turkey),	[2003]	EC�R	35071/97.
5	Спра�а	«Лейла	Сахін	проти	�уреччини»	(Leyla Sahin v. Turkey),	[2005]	EC�RGC	

44774/98.
6	Спра�а	«Верхо�на	��ященна	рада	му�ульман�ької	громади	проти	Болгарії»	(Sup

reme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria),	[2004]	EC�R	39023/97.
7	Спра�а	«Мі�ька	церк�а	Бе��арабії	та	інші	проти	Молдо�и»	(Metropolitan Church of 

Bessarabia and Others v. Moldova),	[2001]	EC�R	45701/99.
8	Спра�а	«Мо�ко��ьке	�ідділення	Армії	�па�іння	проти	Ро�ії»	(Moscow Branch of the 

Salvation Army v. Russia),	[2006]	EC�R	72881/01.
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20	рокі�,	перш	ніж	�она	буде	�изнана	юридичною	о�обою,	є	порушенням,	
і	що	на�іть	10річний	�трок	для	�формо�аної	релігійної	групи	бу�	би	занад
то	до�гим	�троком1.

Захищаючи	о�іб	�ід	релігійної	ди�кримінації	з	боку	�лади	Суд	нещо
да�но	�изна�,	що	попри	по�не	дотримання	�ідпо�ідного	 законода��т�а	
про	працю,	�пра�жньою	причиною	для	з�ільнення	держа�ного	�лужбо�ця	
були	її	релігійні	переконання2.	Для	такого	рішення	Суду	до�ело�я	розгляну
ти	��ю	�укупні�ть	об�та�ин	і	дійти	�и�но�ку,	що	рішення	національних	
�уді�,	які	не	знайшли	ознак	ди�кримінації,	�уперечили	закону.

Стаття 10. Свобода вираження поглядів
1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає 

свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформа
цію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордо
нів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяль
ності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відпо
відальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмежен
ням або санкціям, що встановлені законом в інтересах національної безпе
ки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для охорони поряд
ку або запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту 
репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденцій
ної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду і 
є необхідними в демократичному суспільстві.

С�обода	о�оби	�иражати	��ої	погляди	без	обмежень	або	покарання	з	
боку	�лади	має	фундаментальне	значення.	Проте	�ираження	погляді�	у	ба
гатьох	�ипадках	може	��тупати	�	конфлікт	з	іншими	пра�ами	та	��обода
ми,	такими	як	при�атні�ть,	релігійні	переконання	і	на�іть	пра�о	на	�пра
�едли�ий	�удо�ий	розгляд3.	�аким	чином,	попри	обґрунто�ану	презумпцію	
на	кори�ть	�ільного	�ираження	погляді�	у	рішеннях	ЄСПЛ,	держа�и	ма
ють	пе�ний	про�тір	для	регулю�ання	та	контролю	�	цій	�фері	за	умо�и	на
лежного	обґрунту�ання.	У	цій	ча�тині	гла�и	буде	розглянуто	обґрунто�ані	
�пра�и,	які	��тано�люють	о�но�ні	�тандарти	цієї	��ободи,	а	далі	будуть	
пред�та�лені	деякі	з	нещода�ніх	рішень	Суду,	по�’язаних	з	урі�но�ажен
ням	конкуруючих	інтере�і�.

У	�пра�і	«Генді�айд	проти	Сполученого	Королі��т�а»	(Handyside v. the 
United Kingdom)4	Суд	зазначи�,	що	��обода	�ираження	погляді�	�то�уєть
�я	«не	лише	«інформації»	чи	«ідей»,	які	�приймають�я	позити�но	або	��а

1	Спра�а	«Релігійне	об’єднання	��ідкі�	Ієго�и	та	інші	проти	А��трії»	(Religionssge
menschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria),	[2008]	EC�R	40825/98.

2	Спра�а	«І�ано�а	проти	Болгарії»	(Ivanova v. Bulgaria),	[2008]	EC�R	52435/99.
3	Харрі�,	О’Бойл	та	Ворбрік,	«Пра�о	Є�ропей�ької	кон�енції	з	пра�	людини»,	(Бат

тер�ор�	1995),	Гла�а	11,	�.	372.
4	�	24	(1976).
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жають�я	необразли�ими	а	й	тих,	що	ображають,	шокують	або	непокоять	
держа�у	чи	будьяку	групу	на�елення».	Далі	Суд	зау�ажи�,	що	«демокра
тичне	�у�піль�т�о»	�имагає,	щоб	ці	�ираження	погляді�	були	почуті.	Хоча	
і�нують	пе�ні	типи	�и�ло�лю�ань,	захи�т	яких,	на	думку	Суду,	по�инен	
бути	обмеженим,	зокрема	ра�и�т�ькі1	чи	релігійно	образли�і	зая�и2,	проте	
не	і�нує	�и�ло�лю�ань,	які	��ажали�я	б	незахищеними	на	під�та�і	лише	
їхнього	змі�ту.	Суд	�ия�и�	більшу	заціка�лені�ть	у	захи�ті	політичних	�и
�ло�лю�ань,	ніж	художніх	(зокрема	т�орі�	ми�тецт�а	�ід�ерто	�ек�уальної	
�прямо�ано�ті)3	чи	рекламних	(у	тому	чи�лі	інформації	критичного	змі�ту	
щодо	конкуренті�)4.	Суд	заз�ичай	негати�но	�та�ить�я	до	обмежень,	що	
за�то�о�ують�я	до	публікації	перед	�иданням,	а	також	до	цензури5,	�ідда
ючи	пере�агу	покаранням,	таким	як	штрафи	або	конфі�кації6,	які	за�то
�о�ують�я	у	з�’язку	з	публікацією	пі�ля	�идання	у	�ипадках,	коли	і�нують	
законні	під�та�и	для	�тручання	держа�и.	Аналіз	кількох	нещода�ніх	рі
шень	ілю�трує	окремі	питання,	що	�иникають	при	�рі�но�аженні	��ободи	
�ираження	погляді�	з	інтере�ами	держа�и.

У	2002	р.	�пробу	а��трій�ького	уряду	заборонити	публікацію	зая�	та	
фотографій,	що	пред�та�ляють	політикі�	у	не�приятли�ому	��ітлі,	було	�и
знано	порушенням7,	так	�амо,	як	і	�ідкриття	прокурором	�пра�и	щодо	ди
фамації	проти	ад�оката	захи�ту8	та	за�удження	за	образу	голо�и	держа
�и9.	Проте	�	2003	р.	�	кількох	�пра�ах,	�	яких	було	за�то�о�ано	�анкції,	
порушення	�ия�лено	не	було,	о�кільки	Суд	дійшо�	�и�но�ку,	що	за�уджен
ня	і	накладення	штрафі�	були	пропорційними10.	Д�і	�пра�и	щодо	у�’язне
них,	які	були	розглянуті	Судом	у	тому	�амому	році,	ілю�трують,	яка	рі�но
�ага	є	необхідною.	У	першій	з	них11	у�’язнений	напи�а�	голо�і	регіонально
го	 �уду	 ли�та,	 �	 якому	 мі�тили�я	 дуже	 образли�і	 �и�ло�лю�ання	щодо	
іншого	�удді,	і	за	це	його	�трок	перебу�ання	у	�’язниці	було	подо�жено	на	
�і�ім	мі�яці�.	Суд	�изна�,	що	хоча	пе�не	покарання	за	такі	зая�и	не	було	б	

1	Спра�а	«Єр�ілд	проти	Данії»	(Jersild v. Denmark),	�	298	(1994).
2	Спра�а	«Ін�титут	Отто	Премінґера	проти	А��трії»	(OttoPremingerInstitut v. Austria),	

�	295�	(1994).
3	Спра�а	«Мюллер	проти	��ейцарії»	(Muller v. Switzerland),	�	133	(1988).
4	Спра�а	«Вида�ницт�о	«Маркт	Інтерн»	проти	Федерати�ної	Ре�публіки	Німеччина	

(Markt intern Verlag v. Federal Republic of Germany),	�	165	(1989).
5	Спра�а	«Де	Беккер	проти	Бельгії»	(De Becker v. Belgium),	�	4	(1962).
6	Ди�.	Спра�у	«Мюллер	проти	��ейцарії»,	примітка	�ище	47,	та	Спра�у	«Вида�ниц

т�о	«Маркт	Інтерн»	проти	Федерати�ної	Ре�публіки	Німеччина»,	примітка	�ище	48.
7	Спра�а	«Незалежна	ініціати�а	«Різноманіття	інформації»	проти	А��трії»	(Unabhan

gige Initiative Informationsvielfalt v. Austria),	[2002]	EC�R	2825/95	та	інші.
8	Спра�а	«Нікула	проти	Фінляндії»	(Nikula v. Finland),	[2002]	EC�R	31611/96.
9	Спра�а	«Коломбані	та	інші	проти	Франції»	(Colombani and Others v. France),	[2002]	

EC�R	41279/99.
10	«Аналіз	�удо�ої	практики:	�корочений	огляд	�пра�,	розглянутих	Судом	у	2003	ро

ці»	�.	14,	�еб�айт	ЄСПЛ	(���.echr.coe.int).
11	Спра�а	«Скалка	проти	Польщі»	(Skalka v. Poland),	[2003]	EC�R	43425/98.
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порушенням	�т.	10,	проте	�і�ім	мі�яці�	у�’язнення	було	надто	�у�орим	по
каранням,	а	�ідтак	�оно	�тано�ить	порушення	зазначеної	�татті.	У	другій	
�пра�і1	у�’язненого	було	на	�ім	діб	поміщено	до	карцеру	пі�ля	того,	як	адмі
ні�трація	�’язниці	�илучила	книжку,	яку	�ін	пи�а�	і	�	якій	детально	�и
кла�	�ла�ний	до��ід	щодо	пенітенціарної	�и�теми,	�даючи�ь	до	негати�них	
та	критичних	�и�ло�лю�ань.	Начальник	�’язниці	�изна�	ці	�и�ло�лю�ання	
такими,	що	мі�тять	образи	та	наклеп	на	адре�у	�уду	та	пер�оналу	�’язни
ці.	Суд	погоди��я,	що	�и�ло�лю�ання	були	образли�ими,	проте	дійшо�	�и
�но�ку,	що	з	огляду	на	характер	напи�аного	та	на	той	факт,	що	книжку	не	
було	розпо��юджено,	поміщення	до	карцеру	�тано�ило	порушення	�т.	10.

У	кількох	�пра�ах	2004	р.	також	зроблено	акцент	на	�ажли�о�ті	збалан
�о�ано�ті	покарань	за	образли�і	�и�ло�лю�ання.	У	д�ох	розглянутих	Вели
кою	палатою	�пра�ах,	�	яких	йшло�я	про	позо�и	проти	журналі�ті�,	Суд	
дійшо�	протилежних	�и�но�кі�	щодо	пропорційно�ті	покарань.	У	�пра�і	
проти	Румунії	журналі�ті�	було	за�уджено	за	дифамацію	пі�ля	того,	як	�они	
не	змогли	документально	до�е�ти	пра�ди�і�ть	опубліко�аних	ними	т�ер
джень.	Румун�ький	�уд	за�уди�	їх	до	�емимі�ячного	у�’язнення,	�иплати	
грошо�ої	компен�ації,	призупинення	їх	ци�ільних	пра�	та	заборони	зай
мати�я	журналі�тикою	�продо�ж	року.	Велика	палата	�изнала	ці	покаран
ня	надто	неадек�атними,	з	огляду	на	їх	�триму�альний	�пли�	на	пре�у2.	
У	�пра�і	проти	Данії	Велика	палата	також	погодила�я,	що	журналі�ти	не	
змогли	підт�ердити	��ої	т�ердження	фактами,	однак	дійшла	�и�но�ку,	що	
дії	Данії	були	належними,	о�кільки	розміри	штрафі�	були	порі�няно	не�е
ликими,	тож	якщо	�они	й	мали	б	який�ь	�триму�альний	�пли�,	то	�ін	�и
я�и��я	б	незначним3.	Більші�ть	�пра�	2004	р.,	�	яких	йшло�я	про	��ободу	
�ираження	погляді�,	за�ершили�я	�изнанням	ная�но�ті	порушень	через	
надмірні	штрафи;	це	за��ідчило,	що	дії	держа�и	у	�пра�ах	щодо	дифама
ції	та	інших	подібних	пра�опорушень	можуть	бути	підтримані,	якщо	на
кладені	�анкції	були	обґрунто�ані	та	не	�приймали�ь	журналі�тами	й	пред
�та�никами	пре�и	як	при�ід	для	занепокоєння4.	У	�пра�і	2005	р.	проти	
України	Суд	�изна�	факт	порушення	на	тій	під�та�і,	що	поширю�ана	жур
налі�том	інформація	(по�ідомлення	про	�мерть	кандидата	на	по�аду	пре
зидента)	не	мала	на	меті	��е�ти	читачі�	у	оману,	не	розпо��юджу�ала�я	
�	широких	ма�штабах,	а	покарання	�ия�ило�я	надз�ичайно	�у�орим.	За
я�ника	було	за�уджено	до	�емирічного	позба�лення	�олі,	з	д�орічною	�ід
�трочкою	покарання,	�плати	штрафу	і	�ка�о�ано	ліцензію.	�аке	комбіно

1	Спра�а	«�нко�	проти	Болгарії»	(Yankov v. Bulgaria),	[2003]	EC�R	39084/97.
2	Спра�а	«Кумпана	і	Мазаре	проти	Румунії»	(Cumpana and Mazare v. Romania),	[2004]	

EC�RGC	33348/96.
3	Спра�а	«Педер�ен	і	Бод�ґор	проти	Данії»	(Pedersen and Baadsgaard v. Denmark),	

[2004]	EC�RGC	49017/99.
4	«Аналіз	�удо�ої	практики:	�корочений	огляд	�пра�,	розглянутих	Судом	у	2004	ро

ці»,	�.	19,	�еб�айт	ЄСПЛ	(���.echr.coe.int).
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�ане	покарання	зму�ило	Суд	дійти	�и�но�ку,	що	Україна	порушила	пра�а	
зая�ника,	закріплені	�	�т.	101.

У	2005	р.	були	по�тано�лені	рішення	у	д�ох	ціка�их	�пра�ах	щодо	��о
боди	�ираження	релігійних	погляді�:	�	одному	�ипадку	Суд	�изна�	пору
шенням	�удо�е	пере�ліду�ання	за	зая�и	релігійного	змі�ту,	а	�	іншому	—	
ні.	 У	 �пра�і	 «І.	 А.	 проти	�уреччини»	 (I. A. v. Turkey)2	 йшло�я	про	 �удо�е	
пере�ліду�ання	а�тора	книжки,	 яку	 було	�изнано	наклепницькою	щодо	
Магомета	 і	 богохульною	�то�о�но	Аллаха,	 І�ламу	та	Корану.	Зі�та�и�ши	
можли�ий	�пли�	такого	т�ору	�	�уреччині	із	зу�иллями,	�прямо�аними	на	
упра�ління	��іт�ькою	держа�ою,	на�елення	якої	має	�ильні	му�ульман�ькі	
переконання,	Суд	погоди��я	з	�и�но�ками	турецького	�уду.	О�кільки	пер
�і�ний	 �у�орий	 �ирок,	 який	 передбача�	 д�орічне	 у�’язнення	 і	 значний	
штраф,	 бу�	 замінений	незначним	штрафом,	Суд	не	 �ия�и�	порушення	
пра�а	 а�тора	 на	 �ираження	 ��оїх	 погляді�.	 У	 �пра�і	 «Патюрель	 проти	
Франції»	(Paturel v. France)3	Суд	не	погоди��я	з	�и�но�ками	французького	
�уду	щодо	наміру	а�тора	та	з	рішенням	�ідхилити	клопотання	зая�ника	
про	долучення	доказі�	на	підт�ердження	його	�и�но�кі�,	а	також	підда�	
критиці	�уд	за	те,	що	той	узя�	до	у�аги	факт	член�т�а	зая�ника	�	органі
зації	С�ідкі�	Ієго�и.	Держа�а	не	по�инна	була	�да�ати�я	до	таких	крокі�,	
караючи	за	�и�ло�лення	релігійних	погляді�,	а	тому	�она	допу�тила	пору
шення	�т.	10.

Рішення,	ух�алені	�	2006	р.,	�ідображають	тенденцію	попередніх	ро
кі�	—	більші�ть	�ипадкі�	�удо�ого	пере�ліду�ання	журналі�ті�	було	�и
знано	порушенням	�т.	10,	так	�амо,	як	і	дії	щодо	дифамації	хри�тиян4,	
католицького	архієпи�копа5	 та	 за�тупника	 �пікера	парламенту	під	ча�	
політичної	кампанії6.	Вилучення	журналу	з	продажу	та	припинення	його	
подальшого	 розпо��юдження	 не	 було	 �изнано	 порушенням	 зазначеної	
�татті,	о�кільки	журнал	по�ідомля�	про	�екретні	документи,	які	�тано�и
ли	ча�тину	парламент�ького	роз�ліду�ання,	що	про�одило�я	на	той	мо
мент7.

�ри	 �пра�и	 2007	 та	 2008	 рокі�	 ілю�трують	 різноманітні�ть	 проя�і�	
пра�а	��ободи	�ираження	погляді�	та	�проб	обмежити	таке	�ираження.	
У	�пра�і	проти	Румунії	2007	р.	Суд	проголо�и�,	що	�ирок	за	дифамацію,	
�ине�ений	�икладаче�і	через	те,	що	�ін	з�ину�ати�	д�ох	колег	у	плагіаті	

1	Спра�а	«Сало�	проти	України»	(Salov v. Ukraine),	[2005]	EC�R	65518/01.
2	[2005]	EC�R	42571/98.
3	[2005]	EC�R	54968/00.
4	Спра�а	«Жіньо��кі	проти	Франції»	 (Giniewski v. France),	 [2006]	EC�R	64016/00,	

No.	82.
5	Спра�а	«Кляйн	проти	Сло�аччини»	(Klein v. Slovakia),	[2006]	EC�R	72208/01,	No.	90.
6	Спра�а	«Малі�є�ічГа�ьор	проти	Польщі»	(MalisiewiczGasior v. Poland),	[2006]	

EC�R	43797/98,	No.	85.
7	Спра�а	«Леємпул	та	акціонерне	то�ари�т�о	«Ед.	Сіне	Ре�ю»	проти	Бельгії	(Leempoel 

& S. A. Ed. Cine Revue v. Belgium),	[2006]	EC�R	64772/01,	No.	91.
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на	за�іданні	факультету,	�тано�и�	порушення	�т.	101.	Догана,	�ине�ена	
медичним	трибуналом	лікаре�і	за	його	критичну	зая�у	пацієнто�і	щодо	по
передніх	лікарі�,	які	того	ліку�али,	також	була	�изнана	порушенням	у	рі
шенні	�	�пра�і	проти	Польщі	у	2008	р.2.	Більш	�уттє�им	було	�изнання	Су
дом	таким,	що	�тано�ило	порушення,	рішення	про	�ідшкоду�ання	газе
тою	та	журналі�тами	збиткі�	за	публікацію	інформації,	яка	була	ча�тиною	
публічно	до�тупного	документа3.	Суд	�изна�,	що	газета	не	була	зобо�’яза
на	про�одити	�ла�ну	пере�ірку	�ідомо�тей,	які	мі�тили�я	�	рішенні	ЄСПЛ	
та	�	зая�і,	зробленій	прокурором	делегації	Є�ропей�ької	комі�ії	з	пра�	люди
ни,	і	що	публікація	зазначеної	інформації	була	захищена	�т.	10	Кон�енції.

Стаття 11. Свобода зібрань та об’єднання
1. Кожен має право на свободу мирних зібрань та на свободу об’єднан

ня з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них 
для захисту своїх інтересів.

2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком 
тих, які встановлені законом в інтересах національної або громадської без
пеки, для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров’я 
або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших осіб і є необхідними в 
демократичному суспільстві. Ця стаття не перешкоджає запроваджен
ню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до 
складу збройних сил, поліції або органів державного управління.

Між	 трьома	 захищеними	 цією	 �таттею	 інтере�ами	 і�нують	 чи�ленні	
з�’язки,	проте	їх	практична	реалізація	�та�ить	різні	�имоги	до	о�іб	та	дер
жа�и.	С�обода	зібрань	є	�уттє�им	компонентом	демократичного	упра�лін
ня,	ті�но	по�’язаним	із	розглянутою	�ище	��ободою	�ираження	погляді�,	
захищеною	�т.	10.	З	іншого	боку,	��обода	об’єднання	по�’язана	з	пра�ом	
збирати�я	разом	з	різноманітних	причин	і	бути	при	цьому	захищеним	�ід	
�тручання	з	боку	держа�и	та	при�атних	о�іб.	С�обода	�т�орю�ати	профе
�ійні	�пілки	є	�ажли�им	елементом	демократії	�	умо�ах	ринко�ої	економі
ки,	�ідіграючи	роль	проти�аги	�ладі	капіталу	та	�еликих	корпорацій.	У	цій	
ча�тині	гла�и	буде	почерго�о	розглянуто	ці	три	інтере�и.

Свобода зібрань. Суд	��ажає	пра�о	збирати�я	з	метою	�ираження	по
гляді�	�уттє�им	пра�ом,	незалежно	�ід	мети	зібрання4,	якщо	тільки	ця	ме
та	є	мирною5.	Заз�ичай	�имоги	щодо	отримання	доз�олі�	чи	за�ча�ного	
інформу�ання	не	��ажають�я	такими,	що	�тано�лять	незаконне	�тручан

1	Спра�а	«Болдя	проти	Румунії»	(Boldea v. Romania),	[2007]	EC�R	19997/02.
2	Спра�а	«Фрако�іч	проти	Польщі»	(Frankowicz v. Poland),	[2008]	EC�R	53025/99.
3	Спра�а	«Сайгили	та	інші	проти	�уреччини»	(Saygili and Others v. Turkey),	[2008]	

EC�R	19353/03.
4	Спра�а	«Хри�тияни	проти	ра�изму	і	фашизму»	проти	Сполученого	Королі��т�а»	

(Christians against Racism and Fascism v. the United Kingdom),	[1980]	No.	8440/78.
5	�ам	�амо.
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ня1,	проте	категоричні	 заборони2	 та	 за�то�у�ання	�анкцій	 і	накладення	
штрафі�	пі�ля	демон�трації	ймо�ірно	будуть	�изнані	порушенням	пра�а3	
та	�имагають	�уттє�ого	обґрунту�ання.	Суд	нещода�но	�изна�,	що	за	пе�
них	об�та�ин	�понтанні	демон�трації	є	захищеними,	попри	ная�ні�ть	�и
мог	про	за�ча�не	інформу�ання	у	чинному	законода��т�і4.

Нещода�ні	�пра�и	ілю�трують	як	�илу	даного	пра�а,	так	і	труднощі	у	
�изначенні	меж	допу�тимого	�тручання	�	його	здій�нення	з	боку	держа
�и.	Наприклад,	Суд	не	�ия�и�	порушення	у	�ипадку,	коли	�елику	групу	
нелегальних	іммігранті�	приму�о�о	�и�ели	з	церк�и	�	Парижі5.	З	іншого	
боку,	�	д�ох	�пра�ах	2005	р.	Суд	��тано�и�	порушення,	яке	полягало	�	не
здатно�ті	держа�	забезпечити	розумний	захи�т	уча�никам	демон�трацій,	
які	були	негати�но	�прийняті	мі�це�им	на�еленням6.	Спра�и	2006	р.	також	
за��ідчують,	на�кільки	�кладно	обґрунту�ати	заборону	зібрань.	Було	��та
но�лено	факт	порушення	з	боку	А��трії,	яке	полягало	�	забороні	про�еден
ня	демон�трації	 на	кладо�ищі	щодо	�шану�ання	пам’яті	 є�реї�,	 убитих	
е�е�і�цями,	у	�ідпо�ідь	на	зібрання	на	че�ть	�олдаті�	СС7;	�	той	ча�	як	з	
боку	�уреччини	було	�изнано	порушенням	розігнання	мирного	зібрання,	яке	
про�одило�я	без	необхідного	попереднього	інформу�ання	органі�	�лади8.

Свобода об’єднання. Держа�и	зобо�’язані	по�ажати	пра�а	о�іб	на	при
єднання	і	�т�орення	об’єднань	для	реалізації	різноманітних	цілей,	зокрема	
політичних,	�оціальних	і	культурних.	На	думку	Суду,	дія	�т.	11	не	поширю
єть�я	на	передбачені	законода��т�ом	об’єднання,	член�т�о	�	яких	є	обо�’яз
ко�им,	такі	як	профе�ійні	а�оціації	юри�ті�	або	медичних	праці�никі�9.	
Втім	нікого	не	можна	приму�ити	��тупити	�	а�оціацію;	не	допу�каєть�я	
можли�і�ть	негати�них	на�лідкі�	для	того,	хто	�ідмо�и��я	�ід	��тупу10.

1	Спра�а	«Збори	жителі�	Юри	та	Об’єднання	жителі�	Юри	проти	��ейцарії»	(Ras
semblement Jurassien Unite Jurassien v. Switzerland),	[1979]	No.	8191/78.

2	Спра�а	«І�ано�	та	інші	проти	Болгарії»	(Ivanov and Others v. Bulgaria),	[2005]	EC�R	
46336/99;	Ди�.	Харрі�,	О’Бойл	та	Ворбрік,	«Пра�о	Є�ропей�ької	кон�енції	з	пра�	лю
дини»,	(Баттер�ор�	1995),	Гла�а	8,	�.	419.

3	Спра�а	«Езелін	проти	Франції»	(Ezelin v. France),	�	202	(1991).
4	Спра�а	«Букта	та	інші	проти	Угорщини»	(Bukta and Others v. Hungary),	 [2007]	

EC�R	25691/04.
5	Спра�а	«Сі��е	проти	Франції»	(Cisse v. France),	[2002]	EC�R	51346/99.
6	Спра�а	«Об’єднана	македон�ька	організація	«Ілінден	та	І�ано�»	проти	Болгарії»	

(The United Macedonian Organization Ilinden and Ivanov v. Bulgaria),	[2005]	EC�R	44079/98	
і	Спра�а	«Ураніо	�ок�о	та	інші	проти	Греції»	(Ouranio Toxo and Others v. Greece),	[2005]	
EC�R	74989/01.

7	Спра�а	«Оллінгер	проти	А��трії»	(Ollinger v. Austria),	[2006]	EC�R	76900/01,	No.	87.
8	Спра�а	«Оя	Атаман	проти	�уреччини»	(Oya Ataman v. Turkey),	[2006]	EC�R	74552/01,	

No.	92.
9	Спра�а	«Ле	Конт,	Ван	Льо�ен	і	Де	Мейєр	проти	Бельгії»	(Le Compte, Van Leuven and 

De Meyere v. Belgium),	�	43	(1981);	Спра�а	«А.	проти	І�панії»	(A. v. Spain),	No.	13750/88	
(1990).

10	Ди�.	Харрі�,	О’Бойл	та	Ворбрік,	«Пра�о	Є�ропей�ької	кон�енції	з	пра�	людини»,	
(Баттер�ор�	1995),	Розділ	12,	�.	421;	Спра�а	«�нґ,	Джейм�	і	Веб�тер	проти	Сполученого	
Королі��т�а»	(Young, James and Webster v. the United Kingdom),	�	44	(1981).
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Дуже	�ажли�им	для	демократичних	держа�	є	держа�ний	контроль	над	
політичними	партіями.	Суд	ух�али�	рішення	з	цього	питання	�	багатьох	
�пра�ах,	�ия�и�ши	незначну	кількі�ть	під�та�	для	прийняття	держа�ами	
рішень	про	заборону	або	розпу�к	політичних	партій.	У	рішенні	�ід	2004	р.	
Велика	палата	підтримала	�ідмо�у	Польщі	�	реє�трації	Сілезької	організа
ції,	дійшо�ши	�и�но�ку,	що	реє�трація	дала	б	цій	групі	пе�ні	�иборчі	пере
�аги	і	що	реє�трація	не	�имагала�ь	законом,	тоді	як	�ідмо�а	не	позба�ля
ла	її	члені�	можли�о�ті	об’єдну�ати�я	з	метою	�амо�ираження	та	�и�ло�
лення	��оїх	інтере�і�1.	Втім	більш	типо�ими	є	нещода�ні	�пра�и,	�	яких	
було	�изнано	порушеннями	непра�омірний	розпу�к	�уреччиною	політич
них	партій	за	�ід�утно�ті	закликі�	з	їхнього	боку	до	змін	шляхом	на�иль
�т�а2,	та	�ідмо�у	Румунії	зареє�тру�ати	партію,	яка	підтриму�ала	погляди,	
що	�уперечили	б	румун�ькій	кон�титуції3.	�акож	було	�изнано	порушен
ням	заборону,	на�іть	і	тимча�о�у,	політичної	партії,	яка	про�ела	недоз�о
лене	зібрання4,	що	за��ідчує	ная�ні�ть	�ильної	презумпції	на	кори�ть	полі
тичних	об’єднань.

Про	презумпцію	Суду	на	кори�ть	��ободи	об’єднань	�казують	і	інші	рі
шення,	зокрема	рішення	про	�изнання	протипра�ною	�имоги	щодо	надан
ня	держа�ою	доз�олу	�ід�іду�ати	збори	об’єднання	за	кордоном5	та	пока
рання	�удді	за	член�т�о	�	ма�он�ькій	організації6.	В	о�танній	�пра�і	Велика	
палата	дійшла	�и�но�ку,	що	обмеження	не	було	�формульо�ане	до�татньо	
чітко	для	інформу�ання	�удді	про	те,	що	його	з�’язки	з	ма�онами	��ажа
тимуть�я	під�та�ою	для	його	покарання.

Членство у професійних спілках. Це	�хоже	на	попереднє,	проте	�а
мо�тійне	пра�о	на	об’єднання	надало	Суду	можли�і�ть	роз’я�нити	деякі	
обмеження	�то�о�но	дій	держа�и	щодо	профе�ійних	�пілок.	Держа�и	�іді
грають	роль	як	у	регулю�анні	дій	роботода�ці�	та	проф�пілок,	так	і	�	пе
рего�орах	з	проф�пілками	як	значний	роботода�ець7.	�к	і	у	�ипадку	ін
ших	об’єднань,	о�обу	не	можна	приму�ити	��тупити	до	проф�пілки8,	і	уряд	

1	Спра�а	«Горжелік	та	 інші	проти	Польщі»	 (Gorzelik and Others v. Poland),	 [2004]	
EC�RGC	44158/98.

2	Спра�а	«Партія	демократії	та	змін	та	інші	проти	�уреччини»	(Democracy and Chan
ge Party and Others v. Turkey),	[2005]	EC�R	39210/98	і	39974/98;	Спра�а	«Емек	Парті�і	
і	Сенол	проти	�уреччини»	(Emek Partisi and Senol v. Turkey),	[2005]	EC�R	39434/98.

3	Спра�а	«Партідул	Комуні�тілор	(Непечері�ті)	і	Унгуряну	проти	Румунії»	(Partidul 
Comunisitilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania),	[2005]	EC�R	46626/99.

4	Спра�а	«Хри�тиян�ькодемократична	народна	партія	проти	Молдо�и»	(Christian 
Democratic People’s Party v. Moldova),	[2006]	EC�R	28793/02,	No.	83.

5	Спра�а	«Ізмір	Са�а�	Кар�ітларі	Дернеґі	та	інші	проти	�уреччини»	(Izmir Savas Kar
sitlari Dernegi and Others v. Turkey),	[2006]	EC�R	46257/99,	No.	84.

6	Спра�а	«Мае�трі	проти	Італії»	(Maestri v. Italy),	[2004]	EC�RGC,	39748/98.
7	Спра�а	«Спілка	ш�ед�ьких	�одії�	проти	��еції»	(Swedish Engine Drivers Union 

v. Sweden),	А	20	(1976).
8	Спра�а	«�нґ,	Джейм�	і	Веб�тер	проти	Сполученого	Королі��т�а»	(Young, James 

and Webster v. the United Kingdom),	�	44	(1981);	Спра�а	«Сіґурйон��он	проти	І�ландії»	
(Sigurjonsson v. Iceland),	�	264,	1993).
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зобо�’язаний	захищати	пра�а	як	проф�пілок,	так	і	о�іб,	які	є	членами	да
них	об’єднань.	У	нещода�ніх	�пра�ах	проти	�уреччини	Суд	розгляну�	т�ер
дження	про	незаконне	пере�едення	держа�них	�лужбо�ці�	на	іншу	по�а
ду	за	�пробу	�т�орити	проф�пілку,	не	�ия�и�ши	порушення	�	одних	�ипад
ках1	і	�изна�ши	порушення	�	інших2.	Порушеннями	були	�изнані	�проби	
турецького	уряду	розпу�тити	проф�пілку	держа�них	�лужбо�ці�3	та	його	
�ідмо�у	�изнати	проф�пілку,	яка	функціону�ала	�же	�продо�ж	кількох	ро
кі�4.	Зно�таки,	�тручання	держа�и	�	цій	�фері	�имагає	�агомого	обґрун
ту�ання.	Суттє�им	роз�итком	практики	Суду	�тало	його	рішення	2008	р.,	
згідно	з	яким	пра�о	�е�ти	перего�ори	з	роботода�цем	щодо	умо�	колек
ти�ного	дого�ору	є	однозначним	елементом	пра�а	на	�т�орення	профе�ій
ної	�пілки5.

�ирокий	�пектр	рішень	Суду	підкре�лює	ту	роль,	яку	�ін	поча�	�іді
гра�ати	у	�заємо�ідно�инах	між	громадянами	та	держа�ою	�	країнах—
	уча�ницях	Кон�енції.	Приймаючи	до	розгляду	 таке	�елике	різноманіття	
зая�,	якими	о�каржують�я	дії	уряду,	Суд	є	кінце�ою	ін�танцією	для	по�т
раждалих	о�іб	і	зро�тає	його	роль	у	форму�анні	прецедентного	пра�а,	яке	
�изначає	межі	 захищених	пра�.	З	 огляду	на	 такий	широкий	�пектр	рі
шень,	о�обли�ого	значення	набу�ає	розгляд,	на�едений	�	на�тупній	гла�і.	
Суд	може	розглянути	зая�и	проти	держа�них	органі�	і	по�тано�ити	рішен
ня,	проте	як	�икону�атимуть�я	його	рішення	проти	уряді�	держа�уча�
ниць?	Це	по�’язано	з	балан�ом	інтере�і�,	про	який	йшло�я	�	цій	гла�і.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Чому	рішення	ЄСПЛ,	ух�алені	на	під�та�і	�татей	8—11	Кон�енції,	�аж
ли�і	для	його	адміні�трати�ної	�удо�ої	практики?

2.	 �кі	чинники	�рі�но�ажує	ЄСПЛ	при	розгляді	 �пра�	 за	 �таттями	про	
громадян�ькі	та	політичні	пра�а	(�татті	8—11	Кон�енції)?

3.	 На�кільки	широко	тлумачить	Суд	поняття	«при�атне	життя»	�ідпо�ідно	
до	�т.	8	Кон�енції?

4.	 Чи	можуть	держа�и	накладати	обмеження	на	пере�у�ання	��оїх	грома
дян	і	дотриму�ати�я	при	цьому	положень	�т.	8	Кон�енції?

1	«Аналіз	�удо�ої	практики:	�корочений	огляд	�пра�,	розглянутих	Судом	у	2005	ро
ці»,	�.	37,	�еб�айт	ЄСПЛ	(���.echr.coe.int);	Спра�а	«Акат	проти	�уреччини»	(Akat v. Tur
key),	[2005]	EC�R	45050/98.

2	Спра�а	«Метін	�уран	проти	�уреччини»	(Metin Turan v. Turkey),	[2006]	EC�R	20868/02,	
No.	91.

3	Спра�а	«�юм	Хабер	Сен	і	Чінар	проти	�уреччини»	(Tum Haber Sen and Cinar v. Tur
key),	[2006]	EC�R	28602/95,	No.	83.

4	Спра�а	«Демір	і	Байкара	проти	�уреччини»	(Demir and Baykara v. Turkey),	[2006]	
EC�R	34503/97,	No.	91.

5	Спра�а	«Демір	і	Байкара	проти	�уреччини»	(Demir and Baykara v. Turkey),	[2006]	
EC�R	34503/97,	No.	91.
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5.	 Наз�іть	�иди	релігійних	обмежень,	які	допу�кають�я	�ідпо�ідно	до	�т.	9	
Кон�енції.

6.	 Чи	можуть	держа�и	забороняти	публікацію	інформації	або	накладати	
�тягнення	на	о�іб,	які	публікують	заборонені	матеріали?	�кщо	так,	то	за	яких	
об�та�ин?

7.	 За	яких	об�та�ин	держа�и	можуть	заборонити	демон�трації	або	за�то
�у�ати	каральні	�анкції	у	�ипадку	незаконних	зібрань?

8.	 �к	Суд	 за�то�о�ує	Кон�енцію	у	 �пра�ах,	по�’язаних	 з	профе�ійними	
�пілками	та	їхньою	діяльні�тю?

Глава 3
ПРОцедУРА викОнАння Рішень 

ЄвРОПейськОгО сУдУ 
З ПРАв людини

Виконання	рішень	Суду	ґрунтуєть�я	на	згоді	Ви�оких	Дого�ірних	Сторін	
�икону�ати	рішення	Суду	�	будьякій	�пра�і,	�	якій	�они	є	�тороною.	Проте	
�ам	Суд	може	лише	наказу�ати	країніуча�ниці	�платити	«�пра�едли�у	�а
ти�факцію»	або	грошо�е	�ідшкоду�ання,	тоді	як	у�і	інші	методи	�иконання	
його	рішення	є	питанням	�ибору	держа�иуча�ниці.	До	чи�ла	цих	інших	
методі�	належать	�життя	інди�ідуальних	заході�	з	метою	�ипра�лення	по
рушення	або	загальних	заході�	з	метою	�не�ення	змін	до	законода��т�а	чи	
об�та�ин,	 які	 �причинили	 порушення,	 з	 тим,	щоб	 �оно	 не	 по�торило�я.

Статті	41	та	46	Кон�енції	��тано�люють	о�но�у	для	забезпечення	�и
конання	рішень	ЄСПЛ.

Стаття 41. Справедлива сатисфакція
Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає 
лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію1.

Відпо�ідно	до	цього	положення	Суд	найча�тіше	при�уджує	компен�а
цію	у	формі	конкретно	�изначених	грошо�их	�ум,	які	по�инна	�платити	
держа�а	по�траждалій	о�обі.	Зобо�’язання	держа�и	�платити	цю	�уму	або	
�жити	інших	інди�ідуальних	чи	загальних	заході�	на	�иконання	рішення	
Суду	закріплене	�	�т.	46:

Стаття 46. Обов’язкова сила судових рішень та їх виконання
1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточне рі

шення Суду в будьякій справі, в якій вони є сторонами.

1	Кон�енція	про	захи�т	пра�	людини	та	о�но�оположних	��обод	із	попра�ками,	�не
�еними	�ідпо�ідно	до	положень	Протоколу	№	11	(2007).
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2. Остаточне рішення Суду надсилається Комітетові міністрів, який 
здійснює нагляд за його виконанням1.

�аким	чином,	будьякі	�ипра�ні	заходи	по�инні	�ідпо�ідати	рішенню	
Суду.

Велика	палата	Суду	під�уму�ала	зобо�’язання	держа�	щодо	здій�нен
ня	цих	заході�	у	��оєму	рішенні	у	�пра�і	«Скоццарі	і	Дж’юнта	проти	Італії»	
(Scozzari and Giunta v. Italy):	«…	зі	�татті	46	Кон�енції	�ипли�ає	зобо�’язан
ня	Ви�оких	Дого�ірних	Сторін	�икону�ати	о�таточні	рішення	Суду	�	будь
якій	�пра�і,	�	якій	�они	є	�торонами,	тимча�ом	як	нагляд	за	�иконанням	
здій�нює	Комітет	міні�трі�.	З	цього	�ипли�ає,	�еред	іншого,	що	рішення,	
�	якому	Суд	знайшо�	порушення,	покладає	на	держа�у�ідпо�ідача	пра
�о�ий	обо�’язок	не	про�то	�иплатити	�ідпо�ідним	о�обам	�уми	�пра�едли
�ої	�ати�факції,	а	також	зат�ердити	під	кері�ницт�ом	Комітету	міні�трі�	
у	національній	пра�о�ій	�и�темі	загальні	та/або,	якщо	це	необхідно,	інди
�ідуальні	заходи,	�прямо�ані	на	у�унення	порушень,	�ия�лених	Судом,	і	
на	якомога	по�ніше	�ідшкоду�ання	на�лідкі�	цих	порушень.	Крім	того,	
держа�а�ідпо�ідач	залишаєть�я	�ільною,	із	здій�ненням	при	цьому	моні
торинґу	з	боку	Комітету	міні�трі�,	у	�иборі	за�обі�,	за	допомогою	яких	�о
на	�икону�атиме	��оє	зобо�’язання	за	�таттею	46	Кон�енції,	за	умо�и	�ід
по�ідно�ті	цих	за�обі�	�и�но�кам,	�икладеним	у	рішенні	Суду»2.

Далі	розглядатимуть�я	три	різні	форми	компен�ації	та	заходи,	за	допо
могою	яких	Комітет	міні�трі�	здій�нює	нагляд	за	�иконанням	держа�ами	
рішень	Суду3.

Справедлива сатисфакція — грошове відшкодування. У	більшо�ті	
�пра�	Суд	при�уджує	грошо�у	компен�ацію	зая�нику,	який	�игра�	�пра�у,	
за	шкоду,	заподіяну	�на�лідок	порушення	його	пра�	держа�ою.	При	роз
рахунку	�ум	беруть�я	до	у�аги	конкретні	об�та�ини	кожної	�пра�и.	У	д�ох	
�пра�ах	2008	р.	Суд	розгляда�	питання,	по�’язані	з	розрахунком	�уми	�ід
шкоду�ання	збиткі�,	�причинених	занадто	до�гим	про�адженням,	за	на
я�но�ті	�еликої	кілько�ті	людей,	чиї	пра�а	було	порушено.	Суд	�каза�,	що	
рі�ень	�траждань,	незручно�ті	та	непе�но�ті,	з	якими	зіткну��я	кожен	із	
зая�никі�,	�пли�атиме	на	�уму	�ідшкоду�ання,	зазначи�ши,	що	�уми	мо
жуть	збільшу�ати�ь	або	зменшу�ати�ь	залежно	�ід	згаданих	чинникі�4.

1	Кон�енція	про	захи�т	пра�	людини	та	о�но�оположних	��обод	із	попра�ками,	�не
�еними	�ідпо�ідно	до	положень	Протоколу	№	11	(2007).

2	[2005]	EC�R	41963/98.
3	Д�і	кори�ні	публікації:	�a��ert��delga�ad,	«Виконання	рішень	Є�ропей�ького	�у

ду	з	пра�	людини»	(«The	Exec�tion	of	��dg�ent�	of	the	E�ropean	Co�rt	of	���an	Right�»),	
збірник	матеріалі�	з	пра�	людини	№	19,	�идання	Ради	Є�ропи	(2002);	і	«Є�ропей�ький	
�уд	з	пра�	людини:	�ипра�ні	заходи	та	�иконання	рішень»	(«E�ropean	Co�rt	of	���an	
Right�:	Re�edie�	and	Exec�tion	of	��dg�ent�»),	за	редакцією	Chri�to�	&	Ra��ond,	Бри
тан�ький	ін�титут	міжнародного	і	порі�няльного	пра�а	(2005).

4	Спра�а	«Ар�анітакіРоботі	та	інші	проти	Греції»	 (ArvanitakiRoboti and Others v. 
Greece),	[2008],	EC�R,	[GC]	27278/03;	Спра�а	«Какамука�	та	інші	проти	Греції»	(Kaka
moukas and Others v. Greece),	[2008],	EC�R	38311/02.
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�аке	�ідшкоду�ання	—	єдиний	�ид	компен�ації,	який	Суд	має	пра�о	
наказати	держа�і	забезпечити	за	�чинене	нею	порушення.	Проте	це	потуж
ний	за�іб,	о�кільки	рішення	Суду	�иконують�я	як	�удо�і	рішення	націо
нальних	�уді�,	а	не	іноземних,	і	не	підлягають	о�карженню1.	Суд	заз�ичай	
рекомендує	країні	�платити	компен�ацію	�продо�ж	трьох	мі�яці�	з	моме
нту,	коли	рішення	�тає	о�таточним	(за	умо�и,	що	не	подано	прохання	про	
передачу	�пра�и	на	розгляд	Великої	палати,	�ідпо�ідно	до	�т.	43).	Спра�а	
а�томатично	над�илаєть�я	до	Комітету	міні�трі�	Ради	Є�ропи,	який	здій�
нює	моніторинг	щодо	�иплати	компен�ації2.	Суд	заз�ичай	�казує,	�	якій	
�алюті	має	бути	�иплачена	компен�ація	(як	пра�ило,	це	є�ро),	і	передба
чає	�ід�отки,	які	нарахо�ують�я	у	�ипадку	не��оєча�ної	�иплати3.

Індивідуальні	заходи. Від	держа�	очікуєть�я	�ипра�лення	конкрет
них	порушень,	�ия�лених	Судом.	Це	може	бути	про�то	�ідмо�а	�ід	�ико
нання	національного	�удо�ого	рішення,	яке,	як	��тано�и�	Суд,	було	прий
няте	з	порушенням,	або	його	�ка�у�ання.	У	нещода�ній	адміні�трати�ній	
�пра�і	Суд	нагада�	про	��ою	практику	рекоменду�ання	держа�ам	�жи�а
ти	�ипра�ні	заходи	і	заклика�	Болгарію	забезпечити	�удо�ий	розгляд	�пра
�и	зая�ника,	якого,	як	�изна�	Суд,	було	незаконно	позба�лено	цього	пра�а4.	
Держа�а	також	може	�жити	такі	позити�ні	заходи,	як	�ідно�лення	пра
ці�ника	на	колишній	по�аді	або	надання	легального	прожи�ання.	Однак	
ці	заходи	є	до�олі	рідкі�ними5.

Ще	більш	проблематичним	є	�ідно�лення	�удо�ого	про�адження	�	на
ціональному	�уді	пі�ля	не�приятли�ого	для	держа�и	рішення	ЄСПЛ.	Ста
но�ище	у�кладнюєть�я	�имогою	Кон�енції	про	�ичерпання	національних	
за�обі�	пра�о�ого	захи�ту	до	того,	як	зая�ник	матиме	пра�о	подати	зая�у	
до	ЄСПЛ.	 Коли	 �	 країнічлені	 �удо�ий	 проце�	 за�ершено,	 а	 згодом	Суд	
��тано�лює	факт	порушення,	пра�о�ий	�тату�	�пра�и	�тає	не�изначеним.	
Деякі	країни	�икори�то�ують	прецедентне	пра�о	як	о�но�у	для	по�торно
го	�ідкриття	про�адження	у	�пра�і,	�	той	ча�,	як	інші	прийняли	з	цього	
при�оду	�пеціальні	закони6.	У	2000	р.	Комітет	міні�трі�	ух�али�	рекомен

1	Ди�.	�a��ert��delga�ad,	«Виконання	рішень	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини»,	
�.	13—14.

2	На	�еб�айті	Ради	Є�ропи	(���.coe.int)	пред�та�лено	детальну	інформацію	щодо	
�иконання	рішень	Суду;	зокрема	там	є	розділ	«Питання,	які	ча�то	�та�лять»	(«Freq�entl�	
����ed	Q�e�tion�»),	�	якому	розпо�ідаєть�я	про	багато	�пецифічних	моменті�,	по�’язаних	
з	отриманням	рішення	Суду.

3	Ди�.	�a��ert��delga�ad,	«Виконання	рішень	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини»,	
�.	13—14.

4	Спра�а	«�накіє�	проти	Болгарії»	(Yanakiev v. Bulgaria),	[2006]	EC�R	40476/98.
5	Ди�.	�a��ert��delga�ad,	«Виконання	рішень	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини»,	

�.	19.	
6	Ди�.	�a��ert��delga�ad,	«Виконання	рішень	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини»,	

�.	16.	Наприклад,	�т.	231	Ци�ільнопроце�уального	кодек�у	Болгарії	��тано�лює,	що	�у
ди	Болгарії	по�торно	�ідкри�ають	про�адження	у	�пра�і,	якщо	ЄСПЛ	��тано�и�,	що	
рішення	національного	�уду	було	прийняте	з	порушенням.
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дацію	із	зазначенням	�тандарті�,	на	які	мають	орієнту�ати�я	країни	при	
зміні	��оїх	пра�о�их	�и�тем	таким	чином,	щоб	�они	передбачали	можли
�і�ть	по�торного	розгляду	�ідпо�ідних	�пра�1.

Комітет	 міні�трі�	 �еде	широкий	 реє�тр	 інди�ідуальних	 заході�,	 що	
�жи�ають�я	держа�амичленами	на	�иконання	рішень	ЄСПЛ2.	У	цьому	
реє�трі	�ідображено	по�ний	�пектр	реакцій	держа�—уча�ниць	Кон�енції,	
а	�ін	до�олі	різноманітний,	�рахо�уючи	��і	можли�і	�карги,	з	якими	з�ер
тають�я	до	Суду.

Загальні	заходи. Ніщо	не	ілю�трує	діапазон	юри�дикції	Суду	на�тіль
ки	по�но,	ніж	загальні	заходи,	яких	�жи�ають	держа�и	з	метою	�иконання	
рішень	Суду3.	Стимулом	до	здій�нення	загальних	заході�	є	попередження	
порушень	Кон�енції	�	майбутньому,	якщо	було	��тано�лено,	що	національ
ний	закон	або	процедура	не	�ідпо�ідають	її	�имогам.	Держа�и	�жи�ають	
заходи	через	�удо�у	практику	��оїх	�уді�	або	через	зат�ердження	або	�не
�ення	змін	до	пра�ил,	законі�	та	кон�титуційних	положень,	з	тим	щоб	�и
пра�ити	мінли�і	положення	закону.	Деякі	держа�и	здій�нили	кроки	щодо	
пере�ірки	національних	законопроекті�	на	�ідпо�ідні�ть	Кон�енції	та	рі
шенням	Суду,	перш	ніж	�они	будуть	прийняті,	з	тим	щоб	уникнути	проб
лем	у	майбутньому4.

У	«пілотному»	рішенні	2008	р.	проти	Албанії	(перше	рішення	проти	краї
ни	на	під�та�і	�т.	46)	Суд	�изна�	чи�ленні	порушення	майно�ого	пра�а	
Албанії	як	адміні�трати�ними	органами,	так	і	�удами.	Суд	рішуче	закли
ка�	уряд	до	�життя	заході�	з	метою	�ипра�лення	�итуації	та	нада�	пе�ні	
�казі�ки	щодо	необхідних	крокі�5.

Виконання. Комітет	міні�трі�	�ідпо�ідальний	за	забезпечення	�життя	
�ідпо�ідних	заході�	на	�иконання	рішення	Суду.	Держа�ичлени	зобо�’я
зані	інформу�ати	Комітет	міні�трі�	про	здій�нені	ними	кроки	з	метою	�и
конання	рішення.	Департамент	з	�иконання	рішень	Суду	також	допома
гає	Комітето�і	міні�трі�,	 обго�орюючи	 з	держа�амичленами	кроки,	 які	
�они,	можли�о,	по�инні	будуть	�жити	для	по�ного	�иконання	рішення6.	
Комітет	міні�трі�	�икори�то�ує	 гла�ні�ть	як	 за�іб,	що	має	 �тимулю�ати	
держа�и	до	�иконання	рішень	Суду,	�идаючи	проміжні	резолюції,	�	яких	

1	Рекомендація	№	R(2000)2	Комітету	міні�трі�	держа�амчленам	щодо	по�торного	
розгляду	або	по�торного	�ідкриття	пе�них	�пра�	на	національному	рі�ні	пі�ля	�ине
�ення	рішень	Судом.

2	Веб�айт	Ради	Є�ропи	(���.coe.int),	«Виконання	рішень,	інди�ідуальні	заходи»	
(Exec�tion	of	��dg�ent�,	Individ�al	Mea��re�).

3	Ди�.	�a��ert��delga�ad,	«Виконання	рішень	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини»,	
�.	20—22.	По�илання	на	розділ	«Загальні	заходи»	(General	Mea��re�)	на	�еб�айті	Ради	
Є�ропи	мі�тить	�ичерпний	перелік	крокі�,	ужитих	країнами	на	�иконання	рішень.

4	Ди�.	�a��ert��delga�ad,	«Виконання	рішень	Є�ропей�ького	�уду	з	пра�	людини»,	
�.	23.

5	Спра�а	«Дріза	проти	Албанії»	(Driza v. Albania),	[2008]	EC�R	33771/02.
6	Веб�торінка	Ради	Є�ропи	(���.coe.int),	«Виконання	рішень»	(Exec�tion	of	��dg

�ent�).
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по�ідомляєть�я	про	прогре�	країни	на	шляху	до	�иконання	рішення.	Ці	за
�оби	неофіційного	приму�у	заз�ичай	�ия�ляють�я	ефекти�ними	для	по�и
лення	діяльно�ті	щодо	�иконання	рішень	Суду.	Хоча	теоретично	Комітет	
міні�трі�	може	за�то�у�ати	�т.	8	Статуту	Ради	Є�ропи1,	проте	дуже	мало
�ірогідно,	що	�ін	будьколи	�да�ть�я	до	такого	кроку.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 �к	може	наднаціональний	Суд	забезпечу�ати	�иконання	інди�ідуаль
них	рішень?

2.	 Наз�іть	о�но�ний	за�іб	пра�о�ого	захи�ту,	що	його	�икори�то�ує	ЄСПЛ.
3.	 У	чому	полягає	різниця	між	інди�ідуальними	та	загальними	заходами,	

передбаченими	�	рішеннях	Суду?
4.	 �кщо	держа�а	�ідмо�ляєть�я	�иконати	по�тано�лене	проти	неї	рішен

ня,	до	яких	крокі�	може	�дати�я	по�траждала	�торона?

1	«Будьякий	член	Ради	Є�ропи,	який	грубо	поруши�	�т.	3,	може	бути	тимча�о
�о	позба�лений	пра�а	пред�та�ницт�а	і	Комітет	міні�трі�	може	запропону�ати	йому	
�ийти	з	Ради	Є�ропи	згідно	зі	�т.	7.	�кщо	такий	член	Ради	Є�ропи	не	�иконує	цю	реко
мендацію,	Комітет	міні�трі�	може	прийняти	рішення	про	припинення	його	член�т�а	�	
Раді	Є�ропи,	починаючи	з	дати,	яку	може	�изначити	Комітет	міні�трі�».
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Розділ X

ОРгАніЗАція діяльнОсті 
АдміністРАтивних 

сУдів

Глава 1
ЗАгАльні ЗАсАди 

ОРгАніЗАції діяльнОсті 
АдміністРАтивних сУдів

Відпо�ідно	до	�т.	124	Кон�титуції	України	пра�о�уддя	�	Україні	здій
�нюєть�я	�иключно	�удами.	Функціону�ання	незалежного	та	неупередже
ного	�уду	�	держа�і	є	запорукою	ефекти�ного	захи�ту	пра�	та	��обод	лю
дини	і	громадянина,	юридичних	о�іб,	інтере�і�	�у�піль�т�а	і	�амої	держа
�и.	Незалежні�ть	та	неупереджені�ть	�уду	по�инні	знаходити	проя�	як	у	
проце�уальній	діяльно�ті	�уду,	так	і	�	організації	�удо�ої	�лади,	о�кільки	
�ід	пра�ильного	�ирішення	організаційних	питань	залежить	належне	�ід
пра�лення	пра�о�уддя.	Це	�изнає	і	міжнародна	�пільнота,	закріпи�ши	ме
ханізми	протидії	�пли�у	на	�уд	у	низці	документі�,	зокрема	�	О�но�них	
принципах	незалежно�ті	�удо�их	органі�1,	�х�алених	резолюціями	40/32	
та	40/146	Генеральної	А�амблеї	ООН	�ід	29	ли�топада—13	грудня	1985,	
Рекомендаціях	№	R(94)12	«Незалежні�ть,	діє�і�ть	та	роль	�удді�»2,	ух�але
них	Комітетом	Міні�трі�	Ради	Є�ропи	на	518му	за�іданні	за�тупникі�	мі
ні�трі�	�ід	13	жо�тня	1994	р.

Пунктом	1	О�но�них	принципі�	незалежно�ті	�удо�их	органі�	�изна
чено,	що	незалежні�ть	�удо�их	органі�	гарантуєть�я	держа�ою	і	закріплю
єть�я	�	кон�титуції	або	законах	країни.	У�і	держа�ні	та	інші	у�тано�и	зо
бо�’язані	шану�ати	незалежні�ть	�удо�их	органі�	і	дотриму�ати�я	її.

Серед	механізмі�,	покликаних	забезпечу�ати	охорону	�удді��ьких	інте
ре�і�	та	під�ищити	ефекти�ні�ть	роботи	�удді�,	�изначають�я	органи	�уд
ді��ького	�амо�ряду�ання	(п.	9	О�но�них	принципі�	незалежно�ті	�удо
�их	органі�,	Принцип	ІV	Рекомендацій	№	R(94)12	«Незалежні�ть,	діє�і�ть	

1	О�но�ні	принципи	незалежно�ті	�удо�их	органі�,	�х�алені	резолюціями	40/32	та	
40/146	Генеральної	А�амблеї	ООН	�ід	29	ли�топада—13	грудня	1985	р.

2	Рекомендації	№	R(94)12	«Незалежні�ть,	діє�і�ть	та	роль	�удді�»,	ух�алені	Комітетом	
Міні�трі�	Ради	Є�ропи	на	518му	за�іданні	за�тупникі�	міні�трі�	�ід	13	жо�тня	1994	р.
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та	роль	�удді�»	та	апарат	�уду	(пункти	�,	e	Принципу	ІІІ	зазначених	Реко
мендацій).

Незалежні�ть	 �уду	як	 у�тано�и	�	розрізі	 його	 організаційного	 забез
печення	гарантує	Кон�титуція	України.	Статтею	130	Кон�титуції	України	
задекларо�ано	забезпечення	фінан�у�ання	та	належних	умо�	для	функціо
ну�ання	�уді�	і	діяльно�ті	�удді�	шляхом	окремого	�изначення	у	Держа�
ному	бюджеті	України	�идаткі�	на	утримання	�уді�	та	�ирішення	�нутріш
ньої	діяльно�ті	�уді�	через	органи	�удді��ького	�амо�ряду�ання.

Організаційне	забезпечення	діяльно�ті	�уді�	�тано�лять	заходи	фінан
�о�ого,	матеріальнотехнічного,	науко�ого,	кадро�ого	та	інформаційнотех
нічного	характеру.	Раніше	�иконання	цих	заході�	у	Кон�титуційному	Суді	
України,	Верхо�ному	Суді	України	та	го�подар�ьких	�удах	покладало�я	на	
апарати	цих	�уді�,	а	загальних	�уді�	—	на	Міні�тер�т�о	ю�тиції	України.

У	результаті	про�едення	�	Україні	малої	�удо�ої	реформи	�	дещо	зміне
ному	�игляді	було	збережено	змішану	�и�тему	забезпечення	функціону�ан
ня	�уді�	загальної	юри�дикції	та	Кон�титуційного	Суду	України,	�изначи�
ши	її	�уб’єктами	органи	�удо�ої	гілки	�лади	(апарати	Кон�титуційного	Су
ду	України,	Верхо�ного	Суду	України	та	�ищих	�пеціалізо�аних	�уді�	для	
організаційного	забезпечення	�ідпо�ідних	�уді�)	та	�икона�чої	гілки	�ла
ди	(Держа�на	�удо�а	адміні�трація	України	—	для	забезпечення	діяльно�ті	
�уді�	загальної	юри�дикції,	к�аліфікаційних	комі�ій	�уді�	у�іх	рі�ні�,	орга
ні�	�удді��ького	�амо�ряду�ання).

Закон	України	«Про	�удоу�трій	України»1	�изначи�	за�оби,	за	допомо
гою	яких	забезпечують�я	кон�титуційні	гарантії	�амо�тійно�ті	�уді�,	�еред	
яких	о�обли�ий	порядок	фінан�у�ання	та	організаційного	 забезпечення	
діяльно�ті	�уді�	та	функціону�ання	органі�	�удді��ького	�амо�ряду�ання.

Водноча�	цей	Закон	розшири�	коло	�уб’єкті�	організаційного	забезпе
чення	діяльно�ті	�уді�	—	пред�та�никі�	�удо�ої	гілки	�лади	і	�ідні�	до	них	
кері�ницт�о	�уду,	президію	апеляційного	�уду,	апарат	�уду.

При	цьому	�лід	зазначити,	що	на	законода�чому	рі�ні	недо�татньо	чітко	
�изначено	по�но�аження	органі�,	діяльні�ть	яких	покликана	забезпечити	
умо�и	для	функціону�ання	�уді�.	�ому	�они	конкретизо�ані	�	підзаконних	
актах:	Положенні	про	Держа�ну	�удо�у	адміні�трацію	України2,	зат�ер
дженому	Указом	Президента	України	�ід	3	березня	2003	р.	№	182/2003,	
положеннях	про	раду	�удді�,	апарат	�ідпо�ідного	�уду,	регламенті	президії	
апеляційного	(�ищого	�пеціалізо�аного)	�уду,	по�адо�их	ін�трукціях	тощо	
задля	урі�но�аження	за�обі�	�пли�у	органі�	�удо�ої	та	�икона�чої	гілок	
�лади	і	забезпечення	незалежно�ті	та	�амо�тійно�ті	�уді�.

О�обли�ого	значення	фінан�о�і,	матеріальні	та	організаційні	а�пекти	
забезпечення	незалежно�ті	�уді�	набули	�	проце�і	�т�орення	�уді�	адмі

1	Закон	України	«Про	�удоу�трій	України»	�ід	7	лютого	2002	р.	№	3018ІІІ.
2	Указ	Президента	України	«Про	Положення	про	Держа�ну	�удо�у	адміні�трацію	

України»	�ід	3	березня	2003	р.	№	182/2003.
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ні�трати�ної	ю�тиції,	покликаних	захищати	пра�а	та	інтере�и	уча�никі�	
публічнопра�о�их	�ідно�ин.

З	набранням	чинно�ті	Кодек�ом	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	Украї
ни	за�ершило�ь	форму�ання	національної	�и�теми	адміні�трати�ної	ю�ти
ції.	 Відпо�ідно	 до	 зазначеного	 Кодек�у	 �и�тему	 адміні�трати�них	 �уді�	
України	�кладають	мі�це�і	адміні�трати�ні	�уди	(мі�це�і	загальні	�уди	та	
окружні	адміні�трати�ні	�уди),	апеляційні	адміні�трати�ні	�уди,	Вищий	
адміні�трати�ний	�уд	України	та	Судо�а	палата	�	адміні�трати�них	�пра
�ах	Верхо�ного	Суду	України.

Однією	із	но�ел	�ітчизняного	�удоу�трою	є	�т�орення	д�орі�не�ої	�и
�теми	мі�це�их	адміні�трати�них	�уді�.	По�но�аження	щодо	�ирішення	
адміні�трати�них	�пра�	у	першій	ін�танції	розподілені	між	мі�це�ими	за
гальними	�удами	(районні,	районні	у	мі�тах,	мі�ькі	та	мі�ькрайонні	�уди),	
що	при	розгляді	адміні�трати�них	�пра�	діють	як	мі�це�і	адміні�трати�ні	
�уди,	й	окружними	�удами.	Указом	Президента	України	«Про	ут�орення	
мі�це�их	та	апеляційних	адміні�трати�них	�уді�,	зат�ердження	їх	мережі	
та	кількі�ного	�кладу	�удді�»1	�ід	16	ли�топада	2004	р.	№	1417/2004	ут�о
рено	27	окружних	адміні�трати�них	�уді�	та	7	апеляційних	адміні�трати�
них	�уді�	(до	�не�ення	змін	�ідпо�ідно	до	Указу	Президента	�ід	16	жо�тня	
2008	р.	№	941/2008).

На	реалізацію	положень	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»	Пре
зидент	України	1	жо�тня	2002	р.	�ида�	Указ	«Про	Апеляційний	�уд	Украї
ни,	 Ка�аційний	 �уд	 України	 та	 Вищий	 адміні�трати�ний	 �уд	 України»2	
№	889/2002,	яким	було	�т�орено	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України.	
Іншим	Указом	Президента	України	«Про	кількі�ть	�удді�	Апеляційного	�у
ду	України,	Ка�аційного	�уду	України	та	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	
України»3	�ід	7	ли�топада	2002	р.	№	995/2002	(із	змінами	та	допо�неннями,	
�не�еними	Указом	Президента	України	�ід	16	тра�ня	2007	р.	№	417/2007)	
�изначено,	що	 кількі�ть	 �удді�	Вищого	 адміні�трати�ного	 �уду	 України	
�тано�ить	97	одиниць.	Відпо�ідно	до	по�тано�и	Пленуму	Верхо�ного	Суду	
України	«Про	ут�орення	у	Верхо�ному	Суді	України	Судо�ої	палати	�	адмі
ні�трати�них	�пра�ах»4	�ід	23	�ере�ня	2005	р.	№	9	зат�ерджено	чи�ель
ний	�клад	палати	у	кілько�ті	7	�удді�.

У	березні	2009	р.	за�ершено	о�таточне	форму�ання	�и�теми	адміні�тра
ти�них	�уді�,	тобто	розгляд	адміні�трати�них	�пра�	по�ноцінно	здій�ню
�атимуть	��і	адміні�трати�ні	�уди	України.

1	Указ	Президента	України	«Про	ут�орення	мі�це�их	та	апеляційних	адміні�трати�
них	�уді�,	зат�ердження	їх	мережі	та	кількі�ного	�кладу	�удді�»	�ід	16	ли�топада	2004	р.	
№	1417/2004.

2	Указ	Президента	України	«Про	Апеляційний	�уд	України,	Ка�аційний	�уд	України	
та	Вищий	адміні�трати�ний	�уд	України»	�ід	1	жо�тня	2002	р.	№	889/2002.

3	Указ	Президента	України	«Про	кількі�ть	�удді�	Апеляційного	�уду	України,	Ка�а
ційного	�уду	України	та	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України»	�ід	7	ли�топада	2002	р.	
№	995/2002.

4	По�тано�а	Пленуму	Верхо�ного	Суду	України	«Про	ут�орення	у	Верхо�ному	Суді	
України	Судо�ої	палати	�	адміні�трати�них	�пра�ах»	�ід	23	�ере�ня	2005	р.	№	9.
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За	�ло�ами	Голо�и	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	Олек�андра	
Па�енюка,	цю	подію	без	перебільшення	можна	наз�ати	знако�ою	як	для	
пред�та�никі�	адміні�трати�ної	ю�тиції,	�удо�ої	�лади,	законода�ці�	та	дер
жа�от�орці�,	так	і	для	кожного	громадянина	нашої	країни,	чиї	пра�а	та	
��ободи	покликані	захищати	адмін�уди.	«Си�тема	адміні�трати�них	�уді�	
форму�ала�я	�	�кладних	політичних	та	економічних	умо�ах,	за	по�тійно
го	проти�тояння	з	проти�никами	ідеї	�т�орення	адмін�уді�,	недо�татньо
го	фінан�у�ання,	але	нез�ажаючи	на	це	протягом	порі�няно	не�еликого	
проміжку	ча�у	нам	�дало�я	побуду�ати	окрему	�кладо�у	�удо�ої	гілки	�ла
ди	—	�и�тему	адміні�трати�ного	�удочин�т�а»,	—	зау�ажи�	О.	Па�енюк	на	
урочи�тому	 �ідкритті	 Черні�ецького	 окружного	 адміні�трати�ного	 �уду.

Діяльні�ть	 адміні�трати�них	 �уді�,	ш�идкі�ть	 та	 ефекти�ні�ть	 здій
�нення	пра�о�уддя	залежать,	зокрема	�ід	належної	організації	їх	роботи,	
яка	набирає	о�обли�ої	�аги	�	період	�тано�лення	�уді�,	о�кільки	�ід	цього	
залежить	а�торитет	як	окремих	адміні�трати�них	�уді�,	так	і	�и�теми	�	
цілому.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 Хто	є	�уб’єктом	здій�нення	пра�о�уддя	�	Україні?
2.	 В	яких	нормати�нопра�о�их	актах	закріплено	механізм	протидії	�пли

�у	на	�уд?
3.	 Чим	гарантуєть�я	незалежні�ть	�уду?
4.	 �кою	є	�	Україні	�и�тема	адміні�трати�них	�уді�?

Глава 2
сУб’Єкти 

ОРгАніЗАції діяльнОсті сУдів 
тА їх ПОвнОвАження

Розглянемо	організацію	діяльно�ті	адміні�трати�них	�уді�,	�иходячи	
із	�уб’єктного	�кладу	її	уча�никі�.

Відпо�ідно	до	�имог	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»	голо�а	
адміні�трати�ного	�уду	та	його	 за�тупники	наділені	 значними	по�но�а
женнями,	які	можна,	на	нашу	думку,	розділити	на	д�і	групи.	До	першої	
пропонуємо	�ідне�ти	по�но�аження,	по�’язані	зі	здій�ненням	пра�о�уддя,	
��тано�лені	 Кодек�ом	 адміні�трати�ного	 �удочин�т�а	 України,	 до	 дру
гої	—	упра�лін�ькі	функції,	�изначені	законами	України	«Про	�удоу�трій	
України»,	«Про	�тату�	�удді�»1,	«Про	держа�ну	�лужбу»2.

1	Закон	України	«Про	�тату�	�удді�»	�ід	15	грудня	1992	р.	№	2862XII.
2	Закон	України	«Про	держа�ну	�лужбу»	�ід	16	грудня	1993	р.	№	3723XI.
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Відпо�ідно	до	�татей	24,	28	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»	
голо�а	мі�це�ого	адміні�трати�ного	�уду,	його	за�тупники	та	голо�а	апеля
ційного	адміні�трати�ного	�уду,	наділені	на�тупними	по�но�аженнями:

—	здій�нення	організаційного	кері�ницт�а	діяльні�тю	�уду;
—	�изначення	об�ягу	обо�’язкі�	за�тупника	(за�тупникі�)	голо�и	�уду;
—	на	під�та�і	акта	про	призначення	на	по�аду	�удді	чи	обрання	�уд

дею	без�троко�о	або	припинення	по�но�ажень	�удді	�идання	�ідпо�ідно
го	наказу;

—	прийняття	на	роботу	і	з�ільнення	праці�никі�	апарату	�уду,	при��о
єння	їм	рангі�	держа�ного	�лужбо�ця	у	��тано�леному	законом	порядку,	за
�то�у�ання	щодо	них	заохочення	та	накладення	ди�циплінарних	�тягнень;

—	організація	�едення	�удо�ої	�тати�тики;
—	організація	роботи	щодо	під�ищення	к�аліфікації	праці�никі�	апа

рату	�уду;
—	пред�та�ницт�о	�уду	у	зно�инах	з	іншими	органами	держа�ної	�ла

ди,	органами	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	громадянами	та	організаціями.
Окрім	 того,	 голо�а	 апеляційного	 адміні�трати�ного	 �уду	 організо�ує	

роботу	президії	�уду,	�но�ить	на	її	розгляд	питання	і	голо�ує	на	за�іданнях	
президії;	організо�ує	аналіз	�удо�ої	�тати�тики,	�и�чення	й	узагальнення	
�удо�ої	практики,	має	пра�о	�итребу�ати	з	�ідпо�ідного	�уду	�пра�и,	�у
до�і	рішення	�	яких	набрали	законної	�или;	подає	�	у�тано�леному	поряд
ку	пропозиції	щодо	фінан�у�ання	�итрат	на	утримання	�уду	та	організа
ційного	забезпечення	його	діяльно�ті;	�но�ить	пропозиції	Голо�і	Вищого	
адміні�трати�ного	�уду	України	щодо	кандидатур	для	призначення	на	по
�ади	голі�	мі�це�их	�уді�	та	їх	за�тупникі�.

По�но�аження	за�тупникі�	голо�и	апеляційного	адміні�трати�ного	�у
ду	�изначені	�т.	29	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»,	�ідпо�ідно	
до	якої	перший	за�тупник	голо�и	апеляційного	�уду	згідно	з	розподілом	
обо�’язкі�	здій�нює	організаційне	кері�ницт�о	роботою	�труктурних	під
розділі�	�уду	та	�иконує	інші	обо�’язки,	�изначені	голо�ою	�уду.	За�тупни
ки	голо�и	апеляційного	�уду	�одноча�	є	голо�ами	�удо�их	палат,	які	орга
нізо�ують	роботу	�ідпо�ідних	�удо�их	палат;	формують	колегії	�удді�	для	
розгляду	�пра�,	голо�ують	у	�удо�их	за�іданнях	або	призначають	для	цього	
�удді�;	організо�ують	�едення	�удо�ої	�тати�тики,	аналіз	та	узагальнення	
�удо�ої	практики	у	�пра�ах,	�ідне�ених	до	компетенції	палат;	мають	пра�о	
�итребу�ати	з	�ідпо�ідного	�уду	�пра�и,	�удо�і	рішення	�	яких	набрали	
законної	�или;	інформують	президію	�уду	про	діяльні�ть	�удо�ої	палати.

До	по�но�ажень	голо�и	�ищого	�пеціалізо�аного	�уду	�ідпо�ідно	до	
�т.	41	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»	також	належить:	погоджен
ня	подання	щодо	ут�орення	та	лік�ідації	�ідпо�ідних	мі�це�их	та	апеля
ційних	�пеціалізо�аних	�уді�;	�не�ення	подання	про	призначення	та	об
рання	без�троко�о	�удді�	�ідпо�ідних	мі�це�их	і	апеляційних	�пеціалізо
�аних	 �уді�,	 �ищого	 �пеціалізо�аного	 �уду,	 а	 також	про	 з�ільнення	 їх	 з	
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по�ад;	�не�ення	подання	про	призначення	�удді�	на	адміні�трати�ні	по
�ади	тощо.

Перший	за�тупник	і	за�тупники	голо�и	�ищого	�пеціалізо�аного	�уду,	
зокрема,	здій�нюють	кері�ницт�о	�труктурних	підрозділі�	�уду	�ідпо�ідно	
до	��тано�леного	розподілу	обо�’язкі�	та	�иконують	інші	обо�’язки,	��та
но�лені	голо�ою	�уду,	можуть	голо�у�ати	у	�удо�их	за�іданнях	�ідпо�ід
них	 колегій	 �удді�,	 інформують	 президію	 �ищого	 �пеціалізо�аного	 �уду	
про	діяльні�ть	�удо�ої	палати,	надають	методичну	допомогу	�пеціалізо�а
ним	�удам	з	метою	пра�ильного	за�то�у�ання	законода��т�а.

Перелік	по�но�ажень	голо�и	�уду	та	його	за�тупникі�,	�изначений	За
коном	України	«Про	�удоу�трій	України»,	не	є	�ичерпним,	о�кільки	�они	
здій�нюють	інші	по�но�аження,	передбачені	законом,	зокрема	законода�
�т�ом	про	держа�ну	�лужбу	та	�тату�	�удді�.	Це	організаційні	заходи	для	
забезпечення	�иконання	�имог	законода��т�а	�то�о�но	прийняття	при�я
ги	�уддями,	�перше	призначеними	на	по�аду;	�не�ення	подання	до	голо
�и	апеляційного	�уду	�то�о�но	к�аліфікаційних	кла�і�	�удді�,	підгото�ка	
матеріалі�	на	�удді�,	термін	першого	призначення	яких	�пли�ає;	поперед
нє	з’я�у�ання	та	підгото�ка	пропозицій	щодо	кандидатур	на	по�ади	за�туп
никі�	голо�и	�уду;	робота	зі	здій�нення	�	�уді	�пеціалізації	�удочин�т�а;	
�т�орення	належних	умо�	для	уча�ті	�удді�	у	роботі	органі�	�удді��ького	
�амо�ряду�ання	і	організаційне	забезпечення	про�едення	щок�артальних	
зборі�	�удді�,	а	також	�життя	діє�их	заході�	для	�иконання	рішень	загаль
них	зборі�;	організація	роботи	кадро�ої	конкур�ної	комі�ії	з	�ідбору	на	�а
кантні	по�ади	найпідгото�леніших	фахі�ці�;	організація	роботи	ате�тацій
ної	комі�ії	для	про�едення	ате�тації	роботи	праці�никі�	апарату;	поліп
шення	�труктури	апарату	�уду	шляхом	розроблення	штатних	розкладі�	та	
�не�ення	�ідпо�ідних	пропозицій	щодо	оптимальної	чи�ельно�ті	праці�ни
кі�,	яка	б	�прияла	ефекти�ній	роботі	�уду,	тощо.

Зазначені	заходи	здій�нюють�я	голо�ою	безпо�ередньо	або	�	порядку	
розподілу	по�но�ажень	між	за�тупниками	голо�и	та	кері�ником	апарату	
�уду.

�аким	чином,	упра�лін�ькі	функції	голо�и	�уду	—	це	функції,	�прямо
�ані	на	організаційне	забезпечення	здій�нення	пра�о�уддя,	з	ураху�анням	
принципу	незалежно�ті	�удді�,	та	інших	за�дань	�уду.

По�но�аження	та	функції	голо�и	�уду	конкретизують�я	у	його	по�а
до�ій	ін�трукції,	яка	має	розробляти�я	з	ураху�анням	конкретних	умо�	у	
кожному	�уді,	ная�но�ті	чи	�ід�утно�ті	у	штатному	розпи�і	�уду	по�ади	
кері�ника	апарату	�уду,	за�тупникі�	голо�и	�уду,	кілько�ті	�удді�	і	мі�ти
ти	функції	голо�и	�уду	—	ті,	що	�изначені	законода�чо,	і	ті,	які	�клали�я	
на	практиці.	До	них	належать:

—	функції	організаційного	кері�ницт�а	�удом	(зат�ердження	номен
клатури	наряді�,	графіку	прийому	громадян;	плану�ання	роботи;	розподіл	
обо�’язкі�	між	за�тупниками	голо�и,	�пра�	між	�уддями;	про�едення	опе
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рати�них	нарад,	у	тому	чи�лі	за	результатами	про�едення	аналізі�	«яко�ті»	
�удо�их	рішень,	обго�орення	�удо�ої	практики,	зокрема	на	прикладі	рішень	
�ищих	�удо�их	 ін�танцій;	�прияння	регулярному	про�еденню	загальних	
зборі�	�удді�	і	�т�орення	умо�	для	реального	�удді��ького	�амо�ряду�ання);

—	функції,	по�’язані	з	�ирішенням	кадро�их	питань	(підбір	кандида
тур	для	зараху�ання	до	резер�у	на	заміщення	по�ад	�удді�,	праці�никі�	
апарату;	пред�та�лення	�удді�	до	при��оєння	черго�их	к�аліфікаційних	
кла�і�,	при��оєння	черго�их	рангі�	держа�ним	�лужбо�цям;	�не�ення	�ід
по�ідних	подань;	реалізація	�	колекти�і	�и�теми	заохочень	за	�умлінну	пра
цю;	ди�циплінарна	практика);

—	контрольні	функції	(контроль	за	дотриманням	проце�уальних	�тро
кі�,	забезпечення	��оєча�ного	з�ернення	до	�иконання	�удо�их	рішень;	
контроль	за	�иконанням	рекомендацій	�ище�тоящих	�удо�их	органі�,	рі
шень	органі�	�удді��ького	�амо�ряду�ання).

С�ої	упра�лін�ькі	функції	голо�а	�уду	реалізує	шляхом	організації	та	про
�едення	плано�их	і	тематичних	операти�них	нарад	з	�уддями,	праці�ника
ми	апарату	�уду;	організації	пере�ірок	дотримання	праці�никами	�уду	пра
�ил	�нутрішнього	трудо�ого	розпорядку,	трудо�ої	та	�икона�чої	ди�ципліни;	
розроблення	та	за�то�у�ання	�и�теми	заході�	для	у�унення	недолікі�	у	ро
боті;	за�лухо�у�ання	на	операти�них	нарадах	з�іті�	кері�никі�	�труктур
них	підрозділі�;	�прияння	здій�ненню	�удді��ького	�амо�ряду�ання.

Водноча�	необхідно	забезпечити	незалежні�ть	�удді�	при	розгляді	кон
кретних	�удо�их	�пра�.	У	п.	2	по�тано�и	Пленуму	Верхо�ного	Суду	Украї
ни	«Про	незалежні�ть	�удо�ої	�лади»1	�ід	13	чер�ня	2007	р.	№	8	�казано	
на	неприпу�тимі�ть	непроце�уального	�пли�у	на	�уддю	з	боку	інших	�уд
ді�,	у	тому	чи�лі	тих,	що	обіймають	адміні�трати�ні	по�ади	�	�удах.

Питання	організації	діяльно�ті	�уду	також	належать	до	по�но�ажень	
президії	апеляційного	адміні�трати�ного	�уду	та	�ищого	�пеціалізо�аного	
�уду,	до	�кладу	яких	�ходять	голо�а	�уду,	його	за�тупники,	а	також	�удді	
�ідпо�ідного	�уду.	Кількі�ний	�клад	президії	апеляційного	адміні�трати�
ного	�уду	�изначаєть�я	рішенням	загальних	зборі�	�удді�	цього	�уду,	пре
зидії	�ищого	�пеціалізо�аного	�уду	—	Пленумом	�ищого	�пеціалізо�аного	
�уду.	Судді	обирають�я	до	�кладу	президії	загальними	зборами	�удді�	цьо
го	�уду	шляхом	таємного	голо�у�ання.

Президія	�уду	розглядає	питання	організації	діяльно�ті	�уду,	�удо�их	
палат	та	апарату	�уду;	за	поданням	голо�и	апеляційного	�уду	зат�ерджує	
пер�ональний	�клад	�удо�их	палат,	�изначає	кількі�ть	за�тупникі�	голі�	
�удо�их	палат;	за�лухо�ує	інформацію	голі�	�удо�их	палат	щодо	діяльно�
ті	�удо�их	палат;	розглядає	матеріали	узагальнення	�удо�ої	практики	та	
аналізу	 �удо�ої	 �тати�тики,	приймає	�ідпо�ідні	рекомендації;	 розглядає	
питання	організаційного	забезпечення	діяльно�ті	�уду	та	�иробляє	пропо

1	По�тано�а	Пленуму	Верхо�ного	Суду	України	«Про	незалежні�ть	�удо�ої	�лади»	�ід	
13	чер�ня	2007	р.	№	8.
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зиції	щодо	його	поліпшення;	розглядає	питання	роботи	з	кадрами	�удді�	і	
праці�никі�	апарату	�уду	та	під�ищення	їх	к�аліфікації;	за�лухо�ує	інфор
мацію	голі�	�уді�	нижчого	рі�ня	щодо	організації	діяльно�ті	цих	�уді�;	надає	
методичну	допомогу	�удам	нижчого	рі�ня	з	метою	забезпечення	пра�ильно
го	за�то�у�ання	ними	законода��т�а;	забезпечує	�иконання	рішень	зборі�	
�удді�	�ідпо�ідного	�уду;	здій�нює	інші	передбачені	законом	по�но�аження.

За�ідання	президії	апеляційного	�уду	про�одять�я	не	рідше	одного	ра
зу	на	мі�яць	(�ищого	�пеціалізо�аного	�уду	—	не	рідше	одного	разу	на	д�а	
мі�яці)	і	є	по�но�ажним,	якщо	на	ньому	при�утні	не	менше	д�ох	третин	
її	�кладу.	По�тано�и	президії	приймають�я	�ідкритим	або	таємним	голо�у
�анням	більші�тю	голо�і�	її	члені�,	які	брали	уча�ть	у	за�іданні,	і	підпи�у
ють�я	голо�ою	�уду	чи	його	за�тупником,	який	голо�у�а�	на	за�іданні.

Значну	роль	у	організаційному	забезпеченні	�удо�ої	діяльно�ті	�ідіграє	
кері�ник	апарату	�уду,	який	очолює	апарат	�уду,	підпорядко�уєть�я	голо
�і	�уду	та	координує	��ою	діяльні�ть	з	�ідпо�ідним	територіальним	упра�
лінням	держа�ної	�удо�ої	адміні�трації.	Ная�ні�ть	компетентного	кері�ни
ка	апарату	доз�оляє	роз�антажити	голо�у	�уду,	його	за�тупникі�	�то�о�но	
роботи	з	апаратом	�уду	та	з	го�подар�ьких	питань	і	більше	у�аги	приділя
ти	питанням	здій�нення	пра�о�уддя	та	менеджменту	щодо	�удді�.

Функції,	які	здій�нює	кері�ник	апарату	�уду,	можна	поділити	на	ті,	які	
�ін	�иконує	за	погодженням	або	дорученням	голо�и	�уду,	та	безпо�еред
ньо.	До	о�танніх	можна	�ідне�ти:

—	організаційне	забезпечення	здій�нення	�удочин�т�а	(забезпечення	
організації	діло�од�т�а,	порядку	роботи	з	проце�уальними	та	іншими	до
кументами,	забезпечення	функціону�ання	локальної	комп’ютерної	мережі,	
організація	роботи	�удо�их	розпорядникі�,	операти�ного	�едення	інфор
маційнодо�ідко�их	�тенді�);

—	функції,	не	по�’язані	із	забезпеченням	здій�нення	�удочин�т�а	(об
лік	і	контроль	за	�иконанням	�удо�их	доручень,	що	надійшли	з	�уді�	ін
ших	мі�т	та	країн;	контроль	за	дотриманням	�трокі�,	��тано�лених	для	
�иконання	акті�	законода��т�а;	контроль	за	��оєча�ним	�кладанням	�та
ти�тичної	з�ітно�ті;	контроль	за	�еденням	документі�	пер�инного	обліку,	
обліку	і	реє�трації	з�ернень	громадян	і	юридичних	о�іб	та	�троки	їх	роз
гляду;	організація	роботи	з	обліку	і	збереження	�удо�их	�пра�	та	канцеляр
�ького	приладдя;	контроль	за	��оєча�ною	�ідпра�кою	�пра�	зі	�каргами,	
поданнями	до	�ищого	�удо�ого	органу);

—	�ирішення	кадро�их	питань	(облік	та	моніторинг	кадро�ого	резер�у	
на	зайняття	�акантних	по�ад	праці�никі�	апарату,	здій�нення	заході�	під
�ищення	профе�ійного	рі�ня,	про�едення	ате�тацій	держа�них	�лужбо�
ці�,	контроль	за	дотриманням	пра�ил	�нутрішнього	трудо�ого	розпорядку,	
організація	�едення	кадро�ого	діло�од�т�а);

—	го�подар�ька	діяльні�ть	(забезпечення	�иконання	го�подар�ьких	дого
�орі�,	аналіз	та	контроль	�тану	матеріальнотехнічного	забезпечення	апара



651

Глава 2. Суб’єкти організації діяльності судів та їх повноваження

ту	�уду,	організація	нагляду	за	ек�плуатацією	та	утриманням	у	належному	
�тані	будинку	та	інженерних	�и�тем,	забезпечення	розробки	та	�иконання	
річних	та	пер�пекти�них	плані�	ремонту	приміщення	�уду;	про�едення	ро
біт	з	благоу�трою	та	озеленення	�нутрішньої	території,	здій�нення	розробки	
та	подання	на	зат�ердження	начальнику	територіального	упра�ління	дер
жа�ної	�удо�ої	адміні�трації	за	погодженням	голо�и	�уду	проекту	коштори
�у	адміні�трати�ного�подар�ьких	�итрат,	�прияння	забезпеченню	фінан
�у�ання	�уду	та	організація	діяльно�ті	голо�ного	бухгалтера,	уча�ть	у	кон
тролі	за	�иконанням	коштори�і�	адміні�трати�ного�подар�ьких	�итрат).

Відпо�ідно	до	�т.	130	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»	органі
заційне	забезпечення	роботи	�уду	здій�нює	його	апарат.

В	апараті	можуть	�т�орю�ати�я	упра�ління,	�ідділи,	�ектори	та	інші	
�труктурні	підрозділи,	які	здій�нюють	��ої	по�но�аження	на	під�та�і	по
ложень,	що	зат�ерджують�я	голо�ою	�уду.

До	�кладу	апарату	�ходять	начальники	упра�лінь	та	�ідділі�,	за�іду�а
чі	�екторі�,	помічники	�удді�,	науко�і	кон�ультанти,	кон�ультанти,	�екре
тарі	�уду,	�удо�і	розпорядники	та	інші	праці�ники.

Відпо�ідно	до	розпорядження	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	збіль
шення	 граничної	 чи�ельно�ті	 праці�никі�	 апарату	 Вищого	 адміні�тра
ти�ного	�уду	України»1	�ід	8	жо�тня	2008	р.	№	1300р	гранична	чи�ель
ні�ть	праці�никі�	апарату	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	�кладає	
399	одиниць.	Відпо�ідно	до	штатного	розпи�у	�	�уді	ут�орено	7	упра�лінь,	
9	�ідділі�,	у	тому	чи�лі	5	�ідділі�	забезпечення	діяльно�ті	�удо�их	палат	та	
3	�ектори.

Розпорядженням	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	зат�ердження	гра
ничної	чи�ельно�ті	праці�никі�	апарату	мі�це�их	адміні�трати�них	�уді�	
та	апеляційних	адміні�трати�них	�уді�»	�ід	26	�ере�ня	2007	р.	№	795р	
збільшено	граничну	чи�ельні�ть	праці�никі�	апарату	мі�це�их	адміні�тра
ти�них	�уді�	до	775	одиниць,	апеляційних	адміні�трати�них	�уді�	—	до	
1268	одиниць.

Відпо�ідно	до	зазначеного	розпорядження	Держа�ною	�удо�ою	адмі
ні�трацією	України	�идано	наказ	«Про	зат�ердження	розподілу	граничної	
чи�ельно�ті	праці�никі�	апарату	мі�це�их	адміні�трати�них	�уді�	та	апе
ляційних	адміні�трати�них	�уді�»2	�ід	24	жо�тня	2007	р.	за	№	674/к,	яким	
�изначено	граничну	чи�ельні�ть	праці�никі�	апарату	на	кожен	�уд.

1	Розпорядження	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	збільшення	граничної	чи�ельно�
ті	праці�никі�	апарату	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України»	�ід	8	жо�тня	2008	р.	
№	1300р.

2	Наказ	Держа�ної	�удо�ої	адміні�трації	України	«Про	зат�ердження	розподілу	гра
ничної	чи�ельно�ті	праці�никі�	апарату	мі�це�их	адміні�трати�них	�уді�	та	апеляцій
них	адміні�трати�них	�уді�»	�ід	22.11.2005	р.	за	№	117.	

Або	Розпорядження	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	зат�ердження	розподілу	гра
ничної	чи�ельно�ті	праці�никі�	апарату	мі�це�их	адміні�трати�них	�уді�	та	апеляцій
них	адміні�трати�них	�уді�»	�ід	21.07.2005	р.	№	278р.
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Рекомендаціями	до	наказу	Держа�ної	�удо�ої	адміні�трації	України	�ід	
22	ли�топада	2005	р.	№	117	щодо	�изначення	чи�ельно�ті	пе�них	категорій	
праці�никі�	апарату	при	форму�анні	штатних	розпи�і�	мі�це�их	та	апеля
ційних	 адміні�трати�них	 �уді�,	 передбачених	 розпорядженням	Кабінету	
Міні�трі�	України	�ід	21	�ерпня	2005	р.	№	278р	до	штатного	розпи�у	апа
рату	мі�це�ого	 адміні�трати�ного	 �уду	рекомендо�ано	�ключити	по�ади	
кері�ника	апарату,	голо�ного	бухгалтера,	помічника	голо�и	�уду,	кон�уль
танта	з	кадро�ої	роботи,	кон�ультанта	із	�удо�ої	�тати�тики,	�таршого	�ек
ретаря	 �уду,	 �екретаря	 �уду	 (при	штатній	 чи�ельно�ті	 �удді�	 до	 5	 оди
ниць	—	1	по�ада;	�ід	6	до	9	одиниць	—	2	по�ади;	�ід	10	до	14	одиниць	—	
3	по�ади;	�ід	15	до	19	одиниць	—	4	по�ади;	більше	20	одиниць	—	5	по�ад).

До	штатного	розпи�у	апарату	апеляційного	адміні�трати�ного	�уду	ре
комендуєть�я	�ключити	по�ади	кері�ника	апарату,	голо�ного	бухгалтера,	
радника	голо�и	�уду,	помічника	голо�и	�уду,	за�ідуючого	приймальнею,	
�таршого	кон�ультанта	(науко�ого	кон�ультанта	�ідпо�ідно	до	п.	6	�т.	130	
Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»),	кон�ультанта	з	кадро�ої	робо
ти,	�екретаря	�удо�ої	палати,	�таршого	�екретаря	�уду,	�екретаря	�уду	(за	
кількі�тю	�удо�их	палат	2	одиниці	—	по	1	на	�удо�у	палату),	�таршого	�ек
ретаря	�уду, �екретаря	�уду	(2	одиниці,	з	яких	1	—	з	опрацю�ання	�хідної	
коре�понденції,	1	—	з	опрацю�ання	�ихідної	коре�понденції).

Відпо�ідно	до	�татей	62,	64	КАС	України	�екретар	�удо�ого	за�ідання	
є	уча�ником	�удо�ого	проце�у.	О�кільки	зазначеним	Кодек�ом	��тано�ле
но,	що	розгляд	�пра�	у	�уді	першої	ін�танції,	крім	�ипадкі�,	у�тано�лених	
цим	Кодек�ом,	здій�нюєть�я	�уддею	одноо�обо�о,	цю	по�аду	рекомендо�а
но	��одити	до	штатного	розпи�у	мі�це�ого	адміні�трати�ного	�уду	�ідпо
�ідно	до	кілько�ті	�удді�	цього	�уду,	у	тому	чи�лі	з	ураху�анням	по�ади	
голо�и	�уду;	апеляційного	адміні�трати�ного	�уду	—	не	менше	1	�екрета
ря	�удо�ого	за�ідання	на	1	колегію	�удді�.

Статтею	64	Кодек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	України	�изначе
но,	що	до	уча�ті	у	�	адміні�трати�ному	проце�і	голо�уючим	може	залуча
ти�я	�удо�ий	розпорядник.	Під	ча�	�кладення	штатних	розпи�і�	мі�це�их	
та	апеляційних	адміні�трати�них	�уді�	Держа�ною	�удо�ою	адміні�тра
цією	України	запропоно�ано	�изначити	�пі��ідношення	1	�удо�ий	розпо
рядник	до	3	�удді�,	а	�	подальшому	необхідну	кількі�ть	�удо�их	розпоряд
никі�	�изначати	�ідпо�ідно	до	кілько�ті	залі�	�удо�ого	за�ідання	у	�уді.

Виходячи	з	�имог	�т.	12	Кодек�у	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	Укра
їни	�то�о�но	забезпечення	�удо�ого	розгляду	�пра�и	по�ним	фік�у�анням	
�удо�ого	за�ідання	за	допомогою	з�укозапи�у�ального	технічного	за�обу,	
штатним	розпи�ом	може	бути	передбачено	по�аду	оператора	електронно
обчи�лю�альних	машин.

Врахо�уючи	потреби	�уду,	до	штатних	розпи�і�	адміні�трати�них	�у
ді�	у	межах	зат�ердженої	граничної	чи�ельно�ті	праці�никі�	апарату	�ід
по�ідного	�уду	можуть	бути	��едені	по�ади	діло�ода,	ек�педитора,	за�іду
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�ача	го�подар�т�ом,	робітника	з	комплек�ного	об�луго�у�ання	й	ремонту	
будинкі�	та	прибиральниці.

Відпо�ідно	до	ч.	2	�т.	130	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»	
�лужбо�ці,	які	працюють	�	апараті	�уду,	є	держа�ними	�лужбо�цями.	Во
ни	здій�нюють	��ою	діяльні�ть	на	під�та�і	Закону	України	«Про	держа�ну	
�лужбу»,	по�адо�их	ін�трукцій,	зат�ерджених	голо�ою	�уду.

Належна	організація	роботи	адміні�трати�них	�уді�	передбачає	її	пла
ну�ання	з	ураху�анням	�труктури	�уду	та	�заємоз�’язкі�	між	�труктурни
ми	підрозділами.

З	метою	забезпечення	які�ного	і	��оєча�ного	плану�ання	роботи	Вищо
го	адміні�трати�ного	�уду	України	та	його	�труктурних	підрозділі�	по�та
но�ою	 президії	 Вищого	 адміні�трати�ного	 �уду	 України	 �ід	 28	 лютого	
2007	р.	№	7	зат�ерджено	Положення	про	плану�ання	роботи	Вищого	адмі
ні�трати�ного	�уду	України1.	Зазначене	Положення	може	бути	�рахо�ане	
при	плану�анні	роботи	адміні�трати�них	�уді�	першої	та	апеляційної	ін
�танцій.

Плану�ання	роботи	адміні�трати�них	�уді�	має	здій�ню�ати�я	�и�те
матично,	а	розроблені	плани	безперер�но	зміню�ати	один	одного.	План	ро
боти	адміні�трати�ного	�уду	має	бути	�кладений	до	початку	того	періоду,	
на	який	�ін	розрахо�аний.

План	роботи	адміні�трати�ного	�уду	по�инен	мі�тити:
—	заходи	організаційноупра�лін�ького	напряму	(підби�ання	під�ум

кі�	роботи	за	попередній	період,	уча�ть	у	нарадах,	конференціях,	інших	
заходах,	 �заємодія	 з	 територіальними	 упра�ліннями	 держа�ної	 �удо�ої	
адміні�трації,	радою	�удді�,	го�подар�ька	діяльні�ть	�уду);

—	заходи	щодо	організації	здій�нення	пра�о�уддя	�	адміні�трати�них	
�пра�ах	(аналіз	додержання	�уддями	норм	матеріального	та	проце�уаль
ного	пра�а	під	ча�	розгляду	адміні�трати�них	�пра�,	розгляд	узагальнень	
�удо�ої	практики,	аналіз	причин	�ка�у�ання	рішень	�уду	�удами	�ищого	
рі�ня);

—	заходи,	�прямо�ані	на	під�ищення	профе�ійної	май�терно�ті	�удді�	
та	праці�никі�	апарату.

Для	забезпечення	�иконання	заплано�аних	заході�	потрібно	ретельно	
продумати	�троки	їх	�иконання,	�рахо�уючи,	що	пункти	плану,	які	перед
бачаєть�я	�иконати,	були	по�лідо�ними	і	між	�троками	�иконання	захо
ді�,	які	допо�нюють	чи	продо�жують	один	одного,	бу�	пе�ний	проміжок	
ча�у,	з	огляду	на	те,	щоб	не�иконання	попереднього	заходу	не	�та�ило	під	
загрозу	не�иконання	на�тупного	пункту	плану.

При	цьому	чіткий	розподіл	об�ягу	роботи,	�изначення	конкретних	�и
кона�ці�	та	�трокі�	робіт,	контролю	за	�иконанням	заході�	�тане	запору
кою	операти�ної	та	надійної	роботи	�уду.

1	По�тано�а	президії	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	«Про	Положення	про	
плану�ання	роботи	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України»	�ід	28	лютого	2007	р.	№	7.
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Важли�е	значення	для	ефекти�ної	роботи	�уду	має	чітка	та	пра�ильна	
організація	роботи	з	документами,	що	надходять	до	�уду.

Наразі	питання	організації	діло�од�т�а	�	адміні�трати�них	�удах	�ре
гульо�ане	Ін�трукцією	з	діло�од�т�а	�	мі�це�ому	загальному	�уді1,	зат�ер
дженою	наказом	Держа�ної	 �удо�ої	 адміні�трації	 України	�ід	 27	чер�
ня	2006	р.	№	68	та	зареє�тро�аною	�	Міні�тер�т�і	ю�тиції	України	24	лип
ня	2006	р.	за	№	860/12734,	Ін�трукцією	з	діло�од�т�а	�	апеляційних	та	
мі�це�их	адміні�трати�них	�удах2,	зат�ердженою	наказом	Держа�ної	�удо
�ої	адміні�трації	України	�ід	15	грудня	2008	р.	№	134	та	зареє�тро�аною	
�	Міні�тер�т�і	ю�тиції	України	23	�ічня	2009	р.	за	№	68/16084,	Ін�трук
цією	 з	 діло�од�т�а	 у	Вищому	 адміні�трати�ному	 �уді	 України3,	 зат�ер
дженою	наказом	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	�ід	26	чер�ня	
2008	р.	№	3.

Ін�трукція	з	діло�од�т�а	�	мі�це�ому	загальному	�уді	��тано�лює	за
гальні	пра�ила	�едення	�удо�ого	діло�од�т�а	�	районних,	районних	у	мі�
тах,	мі�ьких,	мі�ькрайонних	�удах,	яким	�ідпо�ідно	до	КАС	України	під
�удна	ча�тина	адміні�трати�них	�пра�	і	регламентує	порядок	роботи	з	до
кументами	з	моменту	їх	надходження	чи	�т�орення	�	�уді	до	�ідпра�лення	
або	переда�ання	�	архі�,	з�ернення	до	�иконання	�удо�их	рішень.

Ін�трукція	 з	діло�од�т�а	�	апеляційних	 і	мі�це�их	адміні�трати�них	
�удах	��тано�лює	загальні	пра�ила	�едення	�удо�ого	діло�од�т�а	�	окруж
них	та	апеляційних	адміні�трати�них	�удах.	В�ажаємо,	що	наз�а	о�тан
нього	 акта	 не	 �ідпо�ідає	 його	 змі�ту,	 з	 огляду	 на	 д�орі�не�у	 �труктуру	
адміні�трати�них	�уді�	першої	ін�танції.

Ця	Ін�трукція	регламентує	порядок	роботи	з	проце�уальними	та	інши
ми	документами,	порядок	о�оби�того	прийому	 громадян,	реє�трацію	та	
облік	 їх	з�ернень,	порядок	підгото�ки	розпорядчих	документі�,	облік	та	
зберігання	печаток,	штампі�	та	бланкі�,	�кладання	номенклатури	�пра�	
�уду	тощо.

З	метою	�т�орення	оптимальних	умо�	для	реалізації	громадянами	��оїх	
законних	пра�	та	інтере�і�	зазначеною	Ін�трукцією	��тано�лено	порядок	
прийому	громадян.

Викладені	�	пи�ьмо�ій	або	у�ній	формі	пропозиції	(зау�аження),	зая�и	
(клопотання)	та	�карги	громадян,	що	не	підлягають	розгляду	�ідпо�ідно	
до	адміні�трати�ного	�удочин�т�а	і	розглядають�я	�	порядку,	�изначено
му	Законом	України	«Про	з�ернення	громадян»,	реє�трують�я	�	журналі	
�хідної	коре�понденції,	пі�ля	чого	діло�од�т�о	за	з�ерненнями	громадян	
у	�уді	�едеть�я	згідно	з	Ін�трукцією	з	діло�од�т�а	за	з�ерненнями	грома

1	Наказ	Держа�ної	�удо�ої	адміні�трації	України	«Про	зат�ердження	Ін�трукції	з	
діло�од�т�а	�	мі�це�ому	загальному	�уді»	�ід	27	чер�ня	2006	р.	№	68.

2	Наказ	Держа�ної	�удо�ої	адміні�трації	України	«Про	зат�ердження	Ін�трукції	з	
діло�од�т�а	�	апеляційних	та	мі�це�их	адміні�трати�них	�удах»	�ід	05.12.2006	р.	№	155.

3	Наказ	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	«Про	зат�ердження	Ін�трукції	з	
діло�од�т�а	у	Вищому	адміні�трати�ному	�уді	України»	�ід	26	чер�ня	2008	р.	№	3.	
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дян	�	органах	держа�ної	�лади	і	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	об’єднаннях	
громадян,	на	підприєм�т�ах,	�	у�тано�ах,	організаціях	незалежно	�ід	форм	
�ла�но�ті,	�	за�обах	ма�о�ої	інформації1,	зат�ердженою	по�тано�ою	Кабі
нету	Міні�трі�	України	�ід	14	к�ітня	1997	р.	№	348.

Пра�ила	запо�нення	з�іті�	про	розгляд	апеляційними	та	мі�це�ими	за
гальними	�удами	�удо�их	�пра�	і	матеріалі�,	порядок	їх	�кладання	і	подан
ня	�изначені	Ін�трукцією	щодо	запо�нення	і	подання	форм	з�ітно�ті	про	
розгляд	апеляційними	та	мі�це�ими	(крім	го�подар�ьких)	�удами	�удо�их	
�пра�	і	матеріалі�2,	зат�ердженою	наказом	Держа�ної	�удо�ої	адміні�тра
ції	України	�ід	5	чер�ня	2006	р.	№	55	та	зареє�тро�аною	�	Міні�тер�т�і	
ю�тиції	України	20	чер�ня	2006	р.	за	№	724/12598	(зі	змінами,	зат�ер
дженими	наказом	Держа�ної	�удо�ої	адміні�трації	України	�ід	20	лютого	
2008	р.	№	15	«Про	�не�ення	змін	і	допо�нень	до	наказу	Держа�ної	�удо�ої	
адміні�трації	України	�ід	5	чер�ня	2006	р.	№	55»,	зареє�тро�аним	у	Міні
�тер�т�і	ю�тиції	України	28	березня	2008	р.	за	№	263/14954).

Зазначеним	наказом	зат�ерджено	форми	з�іті�	№	2А	«З�іт	�уді�	пер
шої	ін�танції	про	розгляд	�пра�	у	порядку	адміні�трати�ного	�удочин�т�а»	
(далі	—	з�іт	за	формою	2А)	та	№	22А	«З�іт	апеляційної	ін�танції	про	роз
гляд	апеляційних	�карг	у	адміні�трати�них	�пра�ах»	(далі	—	з�іт	за	фор
мою	22А).

Пер�инні	 з�іти	 за	формою	2А	 про	 розгляд	 адміні�трати�них	 �пра�	
�кладають�я	на	під�та�і	документі�	пер�инного	обліку	адміні�трати�них	
�пра�,	позо�них	зая�,	документі�	пер�инного	обліку	�пра�	щодо	розгляду	
питань	у	порядку	�иконання	�удо�их	рішень	у	адміні�трати�них	�пра�ах,	
документі�	пер�инного	обліку	зая�	про	перегляд	по�тано�,	ух�ал	�уду	�	
адміні�трати�них	�пра�ах	за	но�о�ия�леними	об�та�инами.

З�іт	за	формою	2А	�кладаєть�я	з	ше�ти	розділі�	та	до�ідки	до	з�іту.
Розділ	1	«Про�адження	позо�них	зая�»	мі�тить	дані	про	рух	позо�них	

зая�,	що	надійшли	до	�уду	для	розгляду	�	порядку	адміні�трати�ного	�удо
чин�т�а.	Дані	зі	�пра�,	що	надійшли	до	�уду	пі�ля	�ка�у�ання	�удо�ого	рі
шення	з	напра�ленням	їх	на	но�ий	�удо�ий	розгляд,	пі�ля	роз’єднання	по
зо�і�,	пі�ля	поно�лення	про�адження	у	�пра�і	у	разі	не�иконання	умо�	
примирення	однієї	зі	�торін,	а	також	за	під�удні�тю	з	інших	�уді�,	у	цьому	
розділі	не	обліко�ують�я.	У	разі	об’єднання	кількох	позо�них	зая�	у	одну	
�	з�іті	результати	їх	розгляду	�ідображають�я	один	раз.

1	По�тано�а	Кабінету	Міні�трі�	України	«Про	зат�ердження	Ін�трукції	з	діло�од�т�а	
за	з�ерненнями	громадян	�	органах	держа�ної	�лади	і	мі�це�ого	�амо�ряду�ання,	
об’єднаннях	громадян,	на	підприєм�т�ах,	�	у�тано�ах,	організаціях	незалежно	�ід	форм	
�ла�но�ті,	�	за�обах	ма�о�ої	інформації»	�ід	14	к�ітня	1997	р.	№	348.

2	Наказ	Держа�ної	�удо�ої	адміні�трації	України	«Про	зат�ердження	Пра�ил	запо�
нення	з�іті�	про	розгляд	апеляційними	та	мі�це�ими	загальними	�удами	�удо�их	�пра�	
і	матеріалі�,	порядок	їх	�кладання	і	подання,	�изначених	Ін�трукцією	щодо	запо�нення	
і	подання	форм	з�ітно�ті	про	розгляд	апеляційними	та	мі�це�ими	(крім	го�подар�ьких)	
�удами	�удо�их	�пра�	і	матеріалі�»	�ід	5	чер�ня	2006	р.	№	55.
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Розділ	2	«Розгляд	�пра�»	мі�тить	дані	про	результати	розгляду	�удами	
�пра�	адміні�трати�ної	юри�дикції.	У	�умі	ці	дані	�ідображають	загальну	
кількі�ть	у�іх	�пра�	із	закінченим	про�адженням	за	з�ітний	період	та	їх	
залишок.

У	Розділі	3	«Причини	та	�троки	�ідкладення	розгляду	�пра�»	зазнача
єть�я	загальна	кількі�ть	�пра�,	у	яких	про�адження	не	закінчене	на	кі
нець	з�ітного	періоду	і	розгляд	яких	на	кінець	з�ітного	періоду	�ідкладе
ний.	�акож	у	даному	розділі	�ідображають�я	причини	�ідкладення	розгля
ду	�пра�.

Розділ	4	«Результати	розгляду	зая�	про	перегляд	�удо�их	рішень	за	но
�о�ия�леними	об�та�инами»	�ідображає	інформацію	щодо	розгляду	зая�	
про	перегляд	по�тано�,	ух�ал	�уду	�	адміні�трати�них	�пра�ах	у	з�’язку	з	
но�о�ия�леними	об�та�инами.

Розділ	5	«Розгляд	клопотань,	подань,	зая�	у	порядку	�иконання	�удо
�их	рішень»	мі�тить	дані	про	результати	розгляду	клопотань,	зая�,	подань.

У	Розділі	6	«Відомо�ті	про	�удо�ий	збір»	�ідображаєть�я	�ума	�удо�ого	
збору,	що	�плачена	добро�ільно	�	з�ітному	періоді,	загальна	�ума	�удо�о
го	збору,	що	за	�удо�ими	рішеннями	підлягає	по�ерненню,	�ума	�удо�ого	
збору,	що	при�уджена	до	�тягнення	у	з�ітному	періоді,	та	�ума	�удо�ого	
збору,	що	не	�плачена	�на�лідок	з�ільнення	�ід	�плати.

До�ідка	до	з�іту	мі�тить	дані	щодо	кілько�ті	по�тано�лених	ух�ал	про	
за�то�у�ання	заході�	проце�уального	приму�у,	зокрема	про	за�то�у�ання	
заходу	проце�уального	приму�у	у	�игляді	попередження,	у	�игляді	�ида
лення	із	залу	�удо�ого	за�ідання,	у	�игляді	тимча�о�ого	�илучення	доказі�	
для	до�лідження	�удом	та	у	�игляді	при�оду	��ідка,	ек�перта,	�пеціалі�та,	
кілько�ті	�удо�их	рішень,	згідно	з	якими	�уд	зобо�’яза�	�уб’єкта	�ладних	
по�но�ажень,	не	на	кори�ть	якого	ух�алене	�удо�е	рішення,	подати	з�іт	
про	�иконання	�удо�ого	рішення	(�т.	267	КАС);	кілько�ті	окремих	ух�ал,	
по�тано�лених	�удом	протягом	з�ітного	періоду,	у	тому	чи�лі	про	�життя	
заході�	щодо	у�унення	причин	та	умо�,	що	�прияли	порушенню	закону,	
про	розгляд	питання	щодо	притягнення	до	�ідпо�ідально�ті	о�іб,	рішення,	
дії	чи	бездіяльні�ть	яких	�изнають�я	протипра�ними,	за	на�лідками	роз
гляду	з�іту	про	�иконання	�удо�ого	рішення	�уб’єктом	�ладних	по�но�а
жень	або	у	разі	його	ненадходження.	�акож	у	даному	розділі	�ідобража
ють�я	дані	про	кількі�ть	�ине�ених	ух�ал	про	�життя	заході�	забезпечен
ня	адміні�трати�ного	позо�у,	про	�ка�у�ання	заході�	адміні�трати�ного	
позо�у,	про	заміну	одного	�по�обу	забезпечення	адміні�трати�ного	позо
�у	іншим;	кількі�ть	по�ідомлень	про	�житі	заходи	за	окремими	ух�алами,	
кількі�ть	�пра�,	розглянутих	у	порядку	пи�ьмо�ого	про�адження,	а	також	
із	 фік�у�анням	 �удо�ого	 проце�у	 технічними	 за�обами,	 кількі�ть	 �уді�,	
про	роботу	яких	�кладено	з�іт	та	кількі�ть	�удді�,	про	роботу	яких	�кладе
но	з�іт	за	пі�річчя,	�изначаєть�я	згідно	зі	штатним	розпи�ом	�таном	на	
1	тра�ня,	за	рік	—	на	1	ли�топада.
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Зазначеним	наказом	передбачено,	що	голо�и	окружних	адміні�трати�
них	�уді�	мають	пода�ати	Держа�ній	�удо�ій	адміні�трації	України	з�іт
ні�ть	за	формою	2А	з	�ідпо�ідною	інформацією	на	15й	день	пі�ля	з�ітно
го	періоду,	копію	—	територіальному	упра�лінню	держа�ної	�удо�ої	адмі
ні�трації	та	Вищому	адміні�трати�ному	�уду	України.

З�іт	за	формою	22А	�кладаєть�я	з	п’яти	розділі�	та	до�ідки	до	Розді
лу	1	та	до	Розділу	2.

Пер�инні	з�іти	за	формою	22А	�кладають�я	на	під�та�і	документі�	
пер�инного	обліку	на	адміні�трати�ні	апеляційні	�пра�и,	що	запо�нюють
�я	на	кожну	адміні�трати�ну	�пра�у	за	апеляційною	�каргою,	що	надхо
дить	до	апеляційного	�уду.

Розділ	1	«Про�адження	у	�пра�ах	щодо	перегляду	�удо�их	рішень	за	
апеляційними	�каргами» мі�тить	дані	про	��і	�пра�и,	що	у	з�ітному	періоді	
надійшли	до	апеляційного	�уду	за	апеляційними	�каргами,	та	залишок	не
розглянутих	�пра�	з	попереднього	з�ітного	періоду.

До�ідка	до	Розділу	1	мі�тить	інформацію	щодо:
—	кілько�ті	�пра�,	у	яких	�	апеляційній	ін�танції	�удо�ий	проце�	фік

�у�а��я	технічними	за�обам;
—	кілько�ті	�уді�,	які	мали	�	з�ітному	періоді	�ка�о�ані	по�тано�и,	

ух�али;
—	кілько�ті	окремих	ух�ал,	по�тано�лених	апеляційним	�удом;
—	кілько�ті	по�ідомлень	про	�життя	заході�	за	окремими	ух�алами;
—	кілько�ті	�пра�,	розглянутих	у	порядку	пи�ьмо�ого	про�адження.
У	Розділі	2	 «Результати	перегляду	по�тано�	�уду	першої	 ін�танції	 за	

апеляційними	 �каргами»	 �ідображають�я	 результати	 розгляду	 �пра�	 за	
апеляційними	�каргами	щодо	по�тано�,	по�тано�лених	�удами	першої	ін
�танції.

До�ідка	до	Розділу	2	мі�тить	інформацію	щодо	кілько�ті	по�тано�,	�ка
�о�аних	з	напра�ленням	�пра�и	на	но�ий	розгляд,	якщо	�пра�у	було	роз
глянуто	за	�ід�утно�ті	будького	з	о�іб,	які	беруть	уча�ть	у	�пра�і,	належ
ним	чином	не	по�ідомлених	про	ча�	і	мі�це	�удо�ого	за�ідання.

Розділ	3	 «Результати	перегляду	ух�ал	�уду	першої	 ін�танції	за	апеля
ційними	�каргами» мі�тить	дані	щодо	кілько�ті	�пра�,	у	яких	переглянуто	
ух�али,	по�тано�лені	�удами	першої	ін�танції.

Розділ	4	«Результати	розгляду	зая�	про	перегляд	�удо�ого	рішення	за	
но�о�ия�леними	об�та�инами»	�ідображає	інформацію	щодо	розгляду	зая�	
про	перегляд	по�тано�,	ух�ал	�уду	�	адміні�трати�них	�пра�ах	у	з�’язку	з	
но�о�ия�леними	об�та�инами.

Розділ	5	«Відомо�ті	про	�удо�ий	збір»	мі�тить	�ідомо�ті	про	�удо�і	�и
трати	щодо	розгляду	�пра�	за	апеляційними	�каргами.

Голо�и	апеляційних	адміні�трати�них	�уді�	мають	пода�ати	Держа�
ній	�удо�ій	адміні�трації	України	з�ітні�ть	за	формою	22А	з	�ідпо�ідною	
інформацією	на	15й	день	пі�ля	з�ітного	періоду	та	копію	—	територіаль
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ним	упра�лінням	держа�ної	�удо�ої	адміні�трації,	які	розташо�ані	на	те
риторії,	на	яку	поширюють�я	по�но�аження	апеляційного	адміні�трати�
ного	�уду,	та	Вищому	адміні�трати�ному	�уду	України.

Складання	�тати�тичної	з�ітно�ті	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	Украї
ни	�регульо�ано	наказом	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	«Про	за
т�ердження форм	�тати�тичної	з�ітно�ті	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	
України	та	Ін�трукції	щодо	їх	запо�нення»1	�ід	4	липня	2006	р.	№	38/0	(зі	
змінами,	�не�еними	наказом	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	�ід	
26	чер�ня	2008	р.	№	2).

Стати�тична	з�ітні�ть	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	�клада
єть�я	зі	�тати�тичних	з�іті�	за	формами:

—	1	«З�іт	щодо	розгляду	позо�них	зая�	Вищим	адміні�трати�ним	�у
дом	України»;

—	2В	«З�іт	про	апеляційний	перегляд	�удо�их	рішень	Вищим	адміні
�трати�ним	�удом	України	�	адміні�трати�них	�пра�ах,	по�’язаних	з	�и
борами	народних	депутаті�	України»;

—	3	«З�іт	щодо	ка�аційного	перегляду	�удо�их	рішень	у	адміні�трати�
них	�пра�ах».

Стати�тичні	з�іти	�кладають�я	накопичу�альним	під�умком	даних	за	пе
ріоди,	��тано�лені	для	�ідпо�ідної	форми	�тати�тичних	з�іті�,	до	15го	чи�
ла	мі�яця,	на�тупного	за	з�ітним	періодом,	на	під�та�і	�ідпо�ідних	обліко
�о�тати�тичних	карток,	інших	документі�	пер�инного	обліку,	які	мі�тять	
�тати�тичні	дані.

Стати�тичні	з�іти	�кладають�я	у	д�ох	примірниках,	які	підпи�ують�я	
безпо�ереднім	�икона�цем	з�іту	та	Голо�ою	�уду,	перший	примірник	—	за
лишаєть�я	�	�уді	та	зберігаєть�я	�	�пеціальній	�пра�і	за	номенклатурою	
�пра�,	другий	—	напра�ляєть�я	до	Верхо�ного	Суду	України	з	�упро�ід
ним	ли�том.

Законом	 України	 «Про	 �удоу�трій	 України»	 на	 адміні�трати�ні	 �уди	
апеляційної	та	ка�аційної	ін�танції	покладено	обо�’язок	про�одити	узагаль
нення	�удо�ої	практики.

Однак,	на	нашу	думку,	нез�ажаючи	на	�изначене	коло	�уб’єкті�	здій�
нення	узагальнення	практики	за�то�у�ання	�удами	законода��т�а,	мі�
це�і	адміні�трати�ні	�уди	також	по�инні	брати	акти�ну	уча�ть	у	цих	про
це�ах.

Метою	узагальнення	�удо�ої	практики	є	забезпечення	однако�ого	за
�то�у�ання	чинного	законода��т�а	при	здій�ненні	�удочин�т�а.

Узагальнення	�удо�ої	практики	може	здій�ню�ати�я	за	темами,	перед
баченими	планами	робіт,	та	позаплано�ими	—	за	дорученням	кері�ницт�а	
�уду	з	ураху�анням	актуально�ті	та	го�троти	проблеми.

1	Наказ	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	«Про	зат�ердження	форм	�тати�
тичної	з�ітно�ті	Вищого	адміні�трати�ного	�уду	України	та	Ін�трукції	щодо	їх	запо�
нення»	�ід	4	липня	2006	р.	№	38/0.
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Аналіз	 �удо�ої	 практики	як	до�готри�алий	проце�	проходить	кілька	
�тадій:

—	�изначення	теми	узагальнення	�удо�ої	практики;
—	плану�ання	роботи	з	про�едення	конкретного	узагальнення	�удо�ої	

практики	за	обраною	темою;
—	�кладання	доручень	для	про�едення	узагальнення	�удо�ої	практики	

�удами	нижчих	рі�ні�;
—	до�лідження	та	фік�ація	зібраного	матеріалу;
—	�и�тематизація	матеріалу	та	формулю�ання	загального	�и�но�ку;
—	�кладання	аналітичної	до�ідки.
Результати	узагальнення	�удо�ої	практики	�икори�то�ують�я	для	обго

�орення	на	нарадах	�удді�	та	праці�никі�	апарату,	на	�емінарах,	для	на
дання	методичної	допомоги,	підгото�ки	пропозицій	до	по�тано�	Пленуму	
Верхо�ного	Суду	України,	Пленуму	та	президії	Вищого	адміні�трати�ного	
�уду	України	із	розгляду	категорій	окремих	�пра�	тощо.

А�торитет	�уду	залежить	�ід	профе�ійної	культури	�удді�	та	праці�ни
кі�	�уду.	Для	по�илення	по�аги	до	�уду	та	під�ищення	його	а�торитету	�	
приміщенні	�уду	та	залах	�удо�их	за�ідань	обо�’язко�а	ная�ні�ть	�им�олі�	
�удо�ої	�лади	—	Держа�ного	Герба	України	та	Держа�ного	Прапора	Украї
ни.	Судді	по�инні	про�одити	�удо�і	за�ідання	із	�икори�танням	�удді��ь
кої	атрибутики	—	мантій	та	нагрудного	знака.

Судо�е	за�ідання	має	починати�я	у	призначений	ча�.	Затримка	почат
ку	�лухання	�пра�и	є	неприпу�тимою.

Одним	із	пріоритеті�	роботи	�уду	має	бути	у�ажне	�та�лення	до	�ід�і
ду�ачі�.	Це	забезпечуєть�я	ная�ні�тю	інформаційних	�тенді�,	де	має	мі�
тити�я	інформація	про	дату,	ча�	і	мі�це	�лухання	�пра�и,	графік	прийому	
громадян,	�пи�ок	�удді�,	номери	їх	кабінеті�,	режим	роботи	канцелярії	�уду,	
рек�ізити	для	�плати	�удо�ого	збору,	номери	до�ідко�их	телефоні�	тощо.	
В	кожному	�уді	має	бути	облашто�аний	кабінет	для	ознайомлення	з	мате
ріалами	�пра�и,	оформлення	зая�,	клопотань.

А�торитет	 �уду	 залежить	 і	 �ід	 культури	 оформлення	 документі�	 �у
ду.	Кожний	документ,	що	�идаєть�я	�	�уді,	має	бути	грамотно	і	акуратно	
оформлений.	Цих	�имог	по�инні	дотриму�ати�я	як	�удді	при	�кладанні	
проце�уальних	документі�,	так	і	праці�ники	апарату	при	�кладанні	запи
ті�,	по�і�ток	тощо.

Не	о�танню	роль	при	форму�анні	�та�лення	та	по�аги	до	�уду	�ідіграє	
манера	�пілку�ання	праці�никі�	�уду.

Питання	організаційного	забезпечення	�уді�	і	діяльно�ті	�удді�,	не	по
�’язані	зі	здій�ненням	пра�о�уддя,	належать	до	компетенції	органі�	�удді�
�ького	�амо�ряду�ання.

У	розумінні	ч.	1	�т.	102	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»	�уд
ді��ьке	�амо�ряду�ання	—	це	�амо�тійне	колекти�не	�ирішення	питань	
�нутрішньої	діяльно�ті	�уді�	�	Україні	профе�ійними	�уддями.
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Розділ X. Організація діяльності адміністративних судів

За�данням	органі�	�удді��ького	�амо�ряду�ання	є	�ирішення	питань	
�нутрішньої	діяльно�ті	�уді�	щодо:

1)	забезпечення	організаційної	єдно�ті	функціону�ання	органі�	�удо�ої	
�лади;	зміцнення	незалежно�ті	�уді�,	захи�т	�ід	�тручання	у	їх	діяльні�ть;

2)	уча�ть	у	�изначенні	потреб	кадро�ого,	фінан�о�ого,	матеріальнотех
нічного	та	іншого	забезпечення	�уді�	та	контроль	за	дотриманням	��тано�
лених	нормати�і�	�казаного	забезпечення;

3)	погодження	призначених	�удді�	на	по�ади	�	�удах	загальної	юри�
дикції,	 призначення	 �удді�	 Кон�титуційного	 Суду	 України	 та	 �удді�	 до	
�кладу	Вищої	ради	ю�тиції	і	обрання	до	к�аліфікаційних	комі�ій	�удді�;

4)	заохочення	�удді�	та	праці�никі�	апарату	�уді�;
5)	здій�нення	контролю	за	організацією	діяльно�ті	�уді�	та	інших	�трук

тур	у	�и�темі	�удо�ої	�лади.
Виконання	 за�дань	 органі�	 �удді��ького	 �амо�ряду�ання,	 загальна	

�прямо�ані�ть	їх	діяльно�ті	мають	�прияти	�т�оренню	належних	організа
ційних,	фінан�о�их,	кадро�их,	матеріальнотехнічних	та	інших	умо�	для	
забезпечення	нормальної	діяльно�ті	�уді�	і	�удді�,	забезпечення	яких	по
кладаєть�я	на	Держа�ну	�удо�у	адміні�трацію	України	як	центральний	ор
ган	�икона�чої	�лади.

Відпо�ідно	до	�т.	125	Закону	України	«Про	�удоу�трій	України»,	дер
жа�на	�удо�а	адміні�трація	�тано�ить	�и�тему	органі�,	що	�кладаєть�я	з	
Держа�ної	�удо�ої	адміні�трації	України	та	територіальних	упра�лінь	дер
жа�ної	�удо�ої	адміні�трації.

До	о�но�них	за�дань	Держа�ної	�удо�ої	адміні�трації	України	та	її	те
риторіальних	упра�лінь	також	належить	забезпечення	діяльно�ті	Академії	
�удді�	України,	роботи	з’їзді�	�удді�	України,	діяльно�ті	Ради	�удді�	Украї
ни,	конференцій	�удді�,	рад	�удді�,	а	також	уча�ть	у	межах	��оїх	по�но
�ажень	у	форму�анні	�уді�	загальної	юри�дикції,	розробленні	пропозицій	
щодо	�до�коналення	організаційного	забезпечення	діяльно�ті	�уді�,	здій�
нення	матеріального	і	�оціального	забезпечення	�удді�	(у	тому	чи�лі	у	�ід
�та�ці)	та	праці�никі�	апарату	�уді�.

Держа�на	�удо�а	адміні�трація	України	розробляє	і	зат�ерджує	за	по
годженням	із	Радою	�удді�	України	єдині	нормати�и	фінан�о�ого	забезпе
чення	�уді�	загальної	юри�дикції.	Нормати�и	до�одять�я	до	кожного	�уду	
і	мають	переглядати�я	не	рідше	одного	разу	на	три	роки.	Коштори�	�итрат	
на	утримання	кожного	�уду	зат�ерджуєть�я	на	під�та�і	зазначених	норма
ти�і�.	Відпо�ідальні�ть	за	фінан�о�е	забезпечення	діяльно�ті	кожного	�у
ду	законода�цем	покладена	на	Держа�ну	�удо�у	адміні�трацію	України.	
Контроль	за	додержанням	�имог	цього	Закону	щодо	фінан�у�ання	�уді�	
здій�нює	Рада	�удді�	України.

Матеріальнотехнічне	 забезпечення	 мі�це�их	 �уді�	 покладаєть�я	 на	
держа�ну	�удо�у	адміні�трацію	і	здій�нюєть�я	на	під�та�і	замо�лень	�ід
по�ідного	�уду,	�	межах	коштори�у	на	утримання	даного	�уду.
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Глава 2. Суб’єкти організації діяльності судів та їх повноваження

Суди	мають	�тату�	юридичної	о�оби,	�ирішують	питання,	по�’язані	з	
го�подар�ькою	діяльні�тю	�амо�тійно	або	на	під�та�і	замо�лень	через	дер
жа�ну	�удо�у	адміні�трацію.	Витрати	на	про�едення	капітального	ремон
ту,	рекон�трукцію,	но�е	буді�ницт�о	приміщень	�уді�	та	інші	капітальні	
�итрати	теж	здій�нює	Держа�на	�удо�а	адміні�трація.

Організація	діяльно�ті	адміні�трати�них	�уді�	у	проце�і	їх	�тано�лен
ня	�ідбу�аєть�я	за	безпо�ередньої	уча�ті	органі�	та	праці�никі�	�удо�ої,	
�икона�чої	та	законода�чої	�лади,	і	�ід	їх	злагоджено�ті	залежить	у�піш
ні�ть	роботи	�уді�.

Запитання і завдання 
для самоконтролю

1.	 У	чому	�утні�ть	поняття	«організація	діяльно�ті	�уду»?
2.	 Дайте	 характери�тику	 загальних	 за�ад	 організації	 діяльно�ті	 адміні

�трати�них	�уді�.
3.	 Охарактеризуйте	�уб’єкті�	організації	діяльно�ті	�уді�.
4.	 �кі	по�но�аження	притаманні	�уб’єктам	організації	діяльно�ті	�уді�?
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